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OBJECTIUS DEL PLA DE MOBILITAT URBANA  (PMU) DE BARCELONA  EN REFERÈNCIA A LA 
DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 

• Regulació del trànsit de vehicles pesants i comercials per les diferents zones de la ciutats, en funció 
tant del pes com de les mides del vehicle. 

• Reserva de places de càrrega i descàrrega fora de calçada en aparcaments i mercats municipals. 

• Molls de descàrrega en locals comercials> 400 m2. 

• Oferta de zones de càrrega i descàrrega al carrer. 

• Zones de control d’accés amb finestres horàries. 

• Sistemes de control horari manual o digital amb reforçament de vigilància. 

• Carrils multi ús. 

• Descàrregues nocturnes silencioses. 

• Microplataformes de càrrega de DUM de darrer km amb vehicles elèctrics. 

• Introducció de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i de les Smart Cities per millorar 
la seva eficiència. 

 
 
 
 

 

 

El PMU Barcelona 2013-2018 va definir els objectius clau per a la gestió i regulació de  l’ÀreaDUM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propostes del PMU pel que fa a la 
distribució urbana de mercaderies 
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Dues de les tres línies estratègiques que va definir per a les propostes, estaven relacionades amb l’APP 
que gestiona l’ÀreaDUM 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES DEL PLA DE MOBILITAT URBANA  (PMU) EN 
REFERENCIA A LA DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES 



Objectiu 
 

Donar servei amb caràcter general els dies feiners a tots aquells vehicles que requereixen distribuir 
mercaderies de forma molt propera al punt de destinació per un temps limitat de 30 minuts, amb la 
finalitat que puguin donar servei al màxim nombre possible de camions i furgonetes que realitzen cada 
dia aquestes operacions, i d’optimitzar l’ÀreaDUM com a servei de l’activitat econòmica de la ciutat. 
 

 
 

A la ciutat de Barcelona hi ha prop de 10.500 places de 
distribució urbana de mercaderies dins l'àmbit de la 
regulació integral de l’ÀREA 

Horaris 
 

L'horari general és de dilluns a divendres/dissabte de 8:00 a 
20:00 h. 
 

Nota: Cal verificar sempre la informació que consta al senyal específic 
que regula el tram d'estacionament. Hi ha carrers que poden estar 
senyalitzats com a carrers alternatius, en els quals cal canviar de vorera 
periòdicament. 

Tarifes 
 

En aquestes zones no s'aplica cap tarifa, només cal la validació telemàtica via aplicació l’ÀreaDUM 

FUNCIONAMENT DE L’ÀREADUM A TOTA LA CIUTAT 

NOMBRE DE PLACES 

LA GESTIÓ ES REALITZA DES DE L’APP ÀREADUM 

HORARIS 

OBJECTIU 

TARIFA  
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FUNCIONAMENT DE L’APP ÀREADUM 

A novembre de 2015 va deixar de funcionar el disc horari i es va implementar l’APP ÀreaDUM  a la 
ciutat, que té un funcionament senzill i intuïtiu 

A  qui va dirigida? 

A tots els usuaris autoritzats per utilitzar les zones de C/D: Persones que per la seva feina han de distribuir mercaderies a la ciutat  

A  quin tipus de vehicle? 

Camions, furgonetes i vehicles mixtos de dues places 

Com funciona? 

Descarregar l’APP a l’Smart phone 

Registrar-se indicant: 
• Tipus de comte: Usuari personal o Usuaris flota  

• Activitat:   
Obra civil: Paleta, pintor.. //  Fusteria: Fuster, serreller, vidrier.. //  Instal·lacions // Mobiliari // Transport /distribució // Altres 

 Dades personals 
• Dades del vehicle: Tipologia i matricula 

Com utilitzar-la per  indicar  la arribada en una ÀreaDUM? 

Obra l’APP 

L’APP t'avisarà minuts 
avanç de finalitzar el 

temps permès 
 

Un cop finalitzada la 
operació indica la opció 

de finalitzar 
l’estacionament i s'aturarà 

el temporitzador 
Indica el teu compte 

d’usuari  
Comprova la teva 

ubicació 
Activa el 

temporitzador 7 



AVANTATGES DE LA IMPLEMENTACIÓ DE L’APP 

 
 
 
 

 

 

Aporta avantatges a curt termini i permetrà en un futur donar informació en temps real de la 
disponibilitat de places 

1) Oblida’t del disc horari. Ja no cal que hi pensis més i si el perds no passa res. Amb l’App o SMS en tens 

prou.  

2) Evitaràs multes innecessàries. L'app t’avisarà mitjançant un avís quan se t’acabi el temps 

d’estacionament. 

3) Podràs configurar els avisos com tu vulguis, escollint 15minuts, 10minuts o bé 5minuts, com prefereixis 

4) Amb la utilització de l’App, podràs optar a serveis addicionals. No recordes on tens el vehicle? Estàs 

donant voltes al carrer i no el trobes? Entra a ÀreaDUM. Nosaltres ho recordem per tu.  

5) Informació sobre la disponibilitat de places. En un futur esperem informar-te sobre la disponibilitat de 

places perquè estalviïs temps i diners buscant un lloc on estacionar. Volem que ja no donis voltes circulant 

amb el teu vehicle buscant lloc. Així reduïm contaminació, soroll i guanyem qualitat de vida. 

6) Ets una empresa? Et facilitem un resum mensual online on tindràs tot el detall d’estacionaments dels 

teus vehicles. De futur esperem donar-te informació sobre disponibilitat de places i que això ajudi a 

optimitzar les teves rutes de distribució de mercaderies, perquè guanyis temps i diners. 
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ANTECEDENTS  

L’ÀreaDUM com a resposta a necessitats 

especifiques  més enllà de la càrrega i 

descàrrega 
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FINS A FINALS DE 2015 ALGUNS GREMIS DISPOSAVEN D’UN PERMÍS DE MÉS DE 30 MINUTS 
PER A REALITZAR OPERACIONS DE CÀRREGA Y DESCÀRREGA 

 
 
 
 

 

 

Es disposaven de 1.200 permisos que autoritzaven la utilització de l’ÀreaDUM més de 30 min en qualsevol zona 
i en qualsevol horari. Tanmateix altres gremis també havien sol·licitat el permís i no se’ls hi havia concedit: 

Amb aquests permisos podien estar en l’ÀreaDUM el temps necessari per a realitzar les seves 
operacions sense cap tipus de restricció. 

Gremis que disposaven d’un permís 
(1.200 permisos anuals) 

• Cuines banys i reformes de Catalunya 
• Comerç de mobles 
• Vidre pla i tancaments de Catalunya 
• Associació catalana d’empreses de bastides 
• Serrallers de Catalunya 
• Constructors d’obres (rehabilitacions) 

Gremis que van sol·licitar el permís i no se’ls hi 
va concedir 

• Instal·ladors de Barcelona   
• Caldereria de Barcelona  
• Calefacció, ventilació i aire condicionat 
• Associació de Industries del parquet 
• Ascensors  
• Fusters, ebenistes i similars  
• Instal·ladors de telecomunicacions 
• Associació catalana d’empreses de neteja  
• Instal·ladors de Cerdanyola, Ripollet i 

Montcada i Reixac  
• Flequers  
• Federació catalana de la pedra 
• Associació catalana d’empreses audiovisuals  
• Associació d’empresaris d’escorxadors i 

comerç d’aviram  
• Cerrajeros de España  
• Pintors  
• Associació de frigoristes de Catalunya 

 PERMÍS DE +30’ OPERACIONS C/D 

10 



GREMIS QUE DISPOSAVEN D’UN PERMÍS +30: 

 
 
 
 

 

 

 Descarregar els materials i eines necessaris de protecció de tots els elements de pas. (ús de 
l'ÀreaDUM). 

 Desmuntar tots els elements i materials ja instal·lats als habitatges. Mentre s’efectuen aquets treballs, 
el vehicle cal que estigui ubicat en la proximitat de l’habitatge del client. (Ús de zona verda/blava). 

 Molts d’aquets elements un cop de desmuntats, s’han de baixar i carregar als vehicles i portar‐los a les 
deixalleries i punts de reciclatge (mobles de cuina, mobles de bany, electrodomèstics, fusteries, ...) . 
(Ús de l'ÀreaDUM). 

 Descarregar els nous elements a muntar. 

La feina s’executa majoritàriament en habitatges particulars i habitats, on és impossible carregar i 
descarregar al mateix temps tot el material i totes les eines que caldrà utilitzar al llarg de les diferents 
fases de l’ obra: no es poden desmuntar a la vegada dos peces d’un habitatge (cuina, bany, finestres, 
terres... ). 

Els elements a instal·lar, solen venir muntats i tenir grans dimensions i cal pujar‐los a l’habitatge d’un en 
un. Cal tenir en compte que no tots els elements hi caben a l’ascensor, i també les naturals interrupcions 
per deixar lliure l’ascensor per l’ús dels veïns. 

És necessari fer aquestes feines a les zones de càrrega i descàrrega ja que cal poder obrir degudament els 
portons dels vehicles. 11 

L’operativa de tots ells és similar, tenen la necessitat d’utilitzar l’ÀreaDUM per realitzar operacions de 
carregar i descarregar, al llarg de les diferents fases d’una obra/reforma 



A GENER DEL 2016, ES VA ANUNCIAR LA FINALITZACIÓ DELS PERMISOS DE +30, DONAT QUE LA 
DEMANDA D’AQUESTS ESTAVA INCREMENTANT I QUE L’ESPAI DE LA CIUTAT ÉS  LIMITAT, I NO ES 

PODIA DONAR RESPOSTA A TOTES LES SOL·LICITUDS REBUDES 

 
 
 
 

 

 

Es va iniciar un període transitori fins a març de 2016, on finalitzarien definitivament. Durant el període 
de transició es van realitzar reunions amb els 6 gremis que disposaven de permís per rebre les seves 
propostes: 

Resum de les propostes recollides dels 6 Gremis  

ÀreaDUM Àrea Verda/Blava 

Temps d’estada sol·licitat: 
- De 30' a 6h 
- El temps més sol·licitat és de 2h 

Característiques Conveni Targeta Professional 
sol·licitades: 
- D'aplicació a  l'Àrea verda i blava 
- Sense restricció de les 2h d'estacionament  
- Revisar el cost/h (no 2,50€/h) 
- Registre de matrícules de vehicles industrials 

- Principal inconvenient: retirar el vehicle de la C/D 
passats els 30' sense acabar la feina 
- En algun cas, proposen aplicar tarifa a les zones de 
C/D, per no retirar el vehicle 

- Principal inconvenient: no poden operar en aquestes 
zones (degut al tamany  dels vehicles, no poden realitzar 
la càrrega i descàrrega donat que no poden obrir portes 
per les terrasses i altres elements urbans i no poden 
descarregar de forma òptima) 

Tipus de vehicle que utilitzen Altres Observacions 

Fins a 6m i 3500Kg PMA 

- ús del vehicle com a magatzem. No són transportistes, 
són instal·ladors. 
- Seguretat i urgència dels treballs 
- Petites empreses / autònoms 
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A L’ABRIL DEL 2016 ES VA REALITZAR UNA SESSIÓ DEL PACTE DUM I ES VAN PRESENTAR LES 
PROPOSTES REBUDES, I TAMBÉ, ES VAN PRESENTAR I DEBATRE ALGUNES DE LES POSSIBLES 

PROPOSTES DE GESTIÓ… 

 
 
 
 

 

 
Donar a cadascú un 

temps concret 
DESCARTADA 

Solució: 
Estudi de la gestió i regulació de més de 

30 min 

SITUACIÓ A ABRIL DE 2016 

Distingint les tasques de 
Càrrega/Descàrrega de les 

de 
Muntatge/Desmuntatge 

DESCARTADA 

Treballar amb la variable TEMPS Treballar amb la variable TIPUS D’ACTIVITAT  

SESSIÓ DEL PACTE ABRIL 2016 

Presentació del recull de propostes i possibles propostes de gestió de 
l’ÀreaDUM 

Treballar amb 
quotes/bosses 

de temps 

Treballar el 
temps en base a 
una tarifa (tipus 

Bicing) 
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...I ES VAN RECOPILAR TOTES LES APORTACIONS AL RESPECTE DE LES PROPOSTES 
REALITZADES EN EL PACTE DUM D’ABRIL DE 2016 

• El problema no el genera la DUM sinó el sistema de comerç. El transportista dóna un servei. Cal 
buscar solucions adaptades a cada situació. 
 

• Cal mantenir l’ús i la finalitat de les places DUM. Convé discriminar el seu ús argumentant els 
motius. 
 

• Opinió contrària a l’anterior. Trobar solució per a cada sector és molt difícil. La regulació de la 
DUM és bona per a la majoria d’operacions. Disconformitat amb els tractaments diferenciats. 
 

• Desacord amb la proposta de cobrament perquè el transportista no pot repercutir el cost a 
l’empresa proveïdora. 
 

• Demanda de tipificació dels vehicles que utilitzen les places de C/D per evitar usos indeguts. 
 

• Petició de dades per saber quines zones DUM estan sobrecarregades i quines infrautilitzades.  
 

• Petició d’estudi per franges horàries de la utilització de les zones, per optimitzar-ne l’ús. Hi ha 
gremis que necessiten més de mitja hora i podrien utilitzar les places en els horaris infrautilitzats. 
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A PARTIR DE LES LÍNIES DE TREBALL DEFINIDES I DE LES APORTACIONS REBUDES, AL PACTE 
DUM DEL JUNY DEL 2016 ES VA DEFINIR UNA SOLUCIÓ TEMPORAL 

A partir de juliol de 2016, es  van donar permisos a tots els usuaris que ho van sol·licitar. 
Temporalment aquest permís no es podia gestionar amb l’APP, era en format paper i calia 

col·locar-lo de forma visible en el vehicle.  
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LA SOLUCIÓ TEMPORAL ES VA DEFINIR TENINT EN COMPTE EL PERFIL HORARI DE LES 
OPERACIONS A LES ÀREESDUM 
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A PARTIR DE L’OCTUBRE DEL 2016 AMB L’APP ES VA PODER ENREGISTRAR L’ESTACIONAMENT DE 
+30, PERÒ NO ES TROBAVA ADAPTAT EL TEMPORITZADOR I NO ERA POSSIBLE FER CHEK OUT 

Els nous gremis/usuaris que vulguin disposar del permís de més 30 hauran de 
realitzar la sol·licitud mitjançant el registre 

S'avaluaran les sol·licituds i les acceptades 
s'introduiran a la BBDD de BSM 

Funcionament de l’APP un cop acceptada lo 
sol·licitud de més 30’ 

Els usuaris iniciaran l’aparcament com habitualment 

Passats 30’ el temporitzador s'aturarà i no caldrà renovar el 
temps  

Els vigilants de l’àrea sabran si un vehicle està registrat o no a la BBDD amb 
permís +30, i no el sancionaran mentre no accedeixin les 2 hores  

Passades les 2h els vehicles no podran activar un estacionament a la mateixa zona 
17 



OBJECTE 

Objecte de l’estudi i primeres premisses de 

treball 
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L’OBJECTE DEL PRESENT ESTUDI ÉS DEFINIR UNA SOLUCIÓ ESTABLE MÉS OPTIMA PER A LA GESTIÓ 
I REGULACIÓ  DE L’ÚS DE MÉS DE 30 MIN A L’ÀREADUM QUE GARANTEIXI L’EFICIÈNCIA  DEL 

SISTEMA A MIG/LLARG TERMINI 

Al Pacte DUM del juny del 2016, es van definir les premisses i els elements de treball: 

SOLUCIÓ ESTABLE A APLICAR AL LLARG DEL 2017 

PREMISSES DE TREBALL:  

-Les zones de C/D han de respondre a aquest ús.  

-Les zones de C/D han d’oferir disponibilitat. Potenciar la rotació. 

-Les zones de C/D han de poder resoldre la funcionalitat d’aquells 
treballs a la ciutat que requereixen +30’ 

  

ELEMENTS DE TREBALL:  

A. Classificació de vehicles en dos grups segons (possibilitats):  

-Tipus d’activitat  

-Utilització del punt verd  

-Vinculació als gremis  

-Ubicació a la ciutat de Barcelona 

B. Aplicació de tarifes per a estendre el temps  

C. Temps/Bosses de temps 
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METODOLOGIA DE L’ESTUDI 
  
Fases realitzades fins a definir una solució 

estable 
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TREBALLANT CAP A UNA SOLUCIÓ ESTABLE I CONSENSUADA 

UN COP ANALITZATS EL FUNCIONAMENT ACTUAL DE L’ÀREADUM I ELS ANTECEDENTS, PER A  LA 
DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ S’HA DESENVOLUPAT 5 FASES CLAU QUE INCLOUEN DIFERENTS SUBFASES: 
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BENCHMARKING  

Avaluació de les solucions adoptades a  

altres ciutats 
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CIUTATS AVALUADES 

S’han avaluat les tendències i solucions per a les operacions de C/D de 12 ciutats del món 

• Madrid 

• Màlaga 

• Palència 

• Bilbao 

• Lisboa 

• Paris 

• Brussel·les 

• Roma  

• Milan 

• Ålborg 

• Londres 

• New York 

• .... 

L’ANÀLISI DETALLADA  DE CADA CIUTAT ES RECULL EN FITXES ESPECÍFIQUES  
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PRINCIPALS CONCLUSIONS EXTRETES 

• Utilització de carrils de usos compartits i/o utilització d'àrees d’usos compartits per 

ampliar oferta a les hores punta C/D. 

• Descàrregues nocturnes silencioses per a tots els vehicles pesats. 

• Aprofitar les noves tecnologies per millora el control i la gestió. 

• No es realitzen excepcions horàries per a gremis determinats, únicament si es paguen 

taxes o si es disposa de vehicles elèctrics, GLP, GNC, híbrids i elèctrics bimodal. 

• Fora d'Espanya no es disposen de descomptes per utilitzar altres zones d’aparcament 

regulades. 
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DETERMINACIÓ DE LES LÍNIES DE 
TREBALL PER A DEFINIR UNA 
SOLUCIÓ ESTABLE I 
CONSENSUADA 

Reunions de treball amb els diferents usuaris i 

agents implicats  
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• No es pot distingir entre activitats (Codi IAE), quines tenen la necessitat de 
més temps i quines no. 

• Els Gremis garanteixen, amb la seva gestió, que només disposin de permís 
aquells que realment ho necessitin.  Els Gremis enviaran a l’Ajuntament les 
matricules dels vehicles que requereixin disposar de més temps. 

• La majoria dels Gremis indiquen que la seva prioritat és disposar de més temps 
a l'ÀreaDUM. Tot i així no volen renunciar al factor de la possibilitat de trobar 
plaça. 

• No es pot definir un horari concret per les urgències, ja que són imprevisibles  i 
no tenen hora. La majoria dels Gremis indiquen que les urgències són 
freqüents. 

• La seva política de distribució és igual a totes les zones de Barcelona, tot i que 
adeqüen la seva operativa a les restriccions/característiques de cada zona 
concreta. 

• Actualment, amb la solució temporal de dues hores canvien de lloc el vehicle 
tants cops com sigui necessari per evitar sancions. 

 

PRINCIPALS CONCLUSIONS EXTRETES : 
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A novembre del 2017, es va realitzar una reunió addicional consensuar aquestes línies de 
treball amb tots els implicats per a definir la solució definitiva. 

LÍNIES DE TREBALL DETERMINADES A PARTIR DE LES REUNIONS I LES PROPOSTES 

CREAR UNA ZONIFICACIÓ DE LA CIUTAT A PARTIR DE LES DADES D’OCUPACIÓ ACTUAL PER HORES.  

PER A CADA ZONA ES DETERMINARAN: 

Horaris en que l’ús de més 30 serà  gratuït i en les hores que caldrà aplicar tarifes 

Tarifes per a cada zona 

MILLORAR LES BONIFICACIONS DE LA TARGETA PROFESSIONAL (GREMIS I COL·LECTIUS PROFESSIONALS): 

Ampliar ús a les zones blaves  

Presentació de possibles propostes per a una solució estable 

Temps màxim d’estada en algunes zones es limitarà a un màxim de 2 hores i en altres temps superiors 

Ampliar el temps d’estada  

Disminuir les tarifes  a les zones verdes/blaves (els Gremis sol·liciten reduccions del 50%) 

Proposta de bonificacions i avantatges pels Gremis 
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ELEMENTS de REFLEXIÓ PROPOSTA 
DE NOVA REGULACIÓ A L’ÀREADUM 
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CRITERI BÀSIC DE l’ÀREADUM 

El criteri bàsic de l’ÀreaDUM és limitar el temps d’estada, per 
permetre una utilització eficaç de les reserves de C/D. 
 

OBJECTIU DEL DOCUMENT 

L’objectiu d’aquest document és mostrar les propostes per: 
 
• Establir el temps màxim d’estada. 
• Establir mecanismes per incentivar i forçar la retirada del 

vehicle un cop finalitzat el temps màxim d’estada. 

29 



 
• L'ÀREADUM HA DE DONAR UN SERVEI DE QUALITAT, 

EFICAÇ I EFICIENT A LES NECESSITATS DEL MÀXIM 
D’ACTIVITATS ECONOMIQUES. 

 
• NO HI HA UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA, LA SOLUCIÓ HA DE 

SER DINÀMICA I ES REQUEREIX DISPOSAR DE DADES 
REALS PER DEFINIR UNA SOLUCIÓ DEFINITIVA.  

CAL FOMENTAR L’ÚS DEL CHEK OUT PER OBTENIR DADES. 
 

• ES VOL DONAR UNA SOLUCIÓ A APLICAR AL LLARG DEL 
2017 QUE SIGUI EQUITIVA I QUE PERMETI QUE 

L’ÀREADUM DONI L’US PEL QUE ÉS DISSENYADA: SER UN 
SERVEI. 

PRINCIPIS BÀSICS A TENIR EN COMPTE 
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DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ 

Distribució per districtes 

Distribució per franja horària 

To
ta

l m
in

u
ts

 o
cu

p
at

s 

Hores 

Degut a la no homogeneïtat en la 
distribució de l’ocupació entre els 

diferents districtes i franges 
horàries, es veu clara la necessitat 

de realitzar una anàlisi més 
detallada. 

76% ocupació 

64min 
Temps mitjà /operació 

1,3 Places Lliures 

                         

Estadi actual: 

*Dades extretes amb mostrejos en els 
districtes de l’eixample i ciutat vella. 
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CONCLUSIONS  EXTRETES DE L'ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT ACTUAL DE L'ÀREADUM 

Les zones on es detecta alta ocupació 
són els districtes de: 

Eixample 
Ciutat Vella 

Generalment la franja horària en que 
l’ocupació és més elevada per tots els 

districtes: 

9-13h 

Es proposa: 
 

• Assegurar la disponibilitat de 
places lliures. 

 
• Ús racional de l’aparcament en 

zones i horaris amb alta ocupació. 
 
• Regulació senzilla i comprensible 

en tarifa, temps màxim d’estada i 
horaris de pagament. 
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ESCENARIS DE REGULACIÓ DE 
L’ÀREADUM A CURT I MIG/LLARG 
TERMINI 

Ecologia Urbana – Mobilitat i Infraestructures 

08 
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ESCENARIS PER A LA REGULACIÓ  

1. Mantenir la solució actual (Hores Vall) oberta a tothom que la sol·liciti. 
Inicialment es considera que no és possible perquè es col·lapsaria el 
sistema molt ràpidament. 
 

2. Consolidar mitjançant ordenança la solució actual (Hores Vall) sols per a 
agremiats. Inicialment no és preveuen problemes d’ocupació a curt 
termini, però donats els darrers increments en el volum d’activitats a 
l’ÀreaDUM, es podria col·lapsar el sistema a mig termini. 
 

3. Implantar una solució estable amb zonificació a l’ÀreaDUM (Zona A i B) 
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1. 
 
SOLUCIÓ ACTUAL (HORES VALL) 
OBERTA A TOTHOM 
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1. SOLUCIÓ ACTUAL: OBERTA A TOTHOM, NO HI HA CAP LIMITACIÓ EN ELS PERMISOS 

Usuaris en general:  temps màxim d’estada 30’ 

 
Usuaris que sol·licitin el permís de +30’:  2h de 8 a 10h del mati – 30’ de 10 a 
14h – 2h de 14 a 20h 

A partir de juliol de 2016, s’han donat permisos a tots els usuaris que ho han sol·licitat.  
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1.TENDENCIA DE LA SOLUCIÓ ACTUAL 

Els nombre de permisos +30min té una tendència creixent. A Febrer de 2017 ja són 3.000, encara 
lluny del  que podria ser el seu màxim potencial, proper als 72.000 (Segons dades App ADUM dels 
sectors potencials com a usuaris).  

En l’actualitat només han demanat permís +30min usuaris agremiats coneixedors d’aquesta proposta. 
Quan es conegui la solució (senyals verticals, etc) el seu ús incrementarà ràpidament.  

Font: Ajuntament de Barcelona 
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1. USUARIS POTENCIALS EN CAS DE SEGUIR AMB LA SOLUCIÓ ACTUAL OBERTA A TOTHOM 

Màxim potencial d’usuaris que podrien sol·licitar permís +30 a l’ÀREADUM 

Es consideren usuaris Potencials tots aquells que pertanyen a grups d’activitat que poden arribar a tenir 
comportaments similars als dels grups d‘activitat que actualment disposen de permisos +30min: 

 
 

• Fusteria 
• Instal·lacions 

• Obra civil 
• Altres 

  %Operacions Temps Estimat 

Amb permisos +30 3% 120min 

Permisos Potencials 72% 120min 

No permisos 24% 24min 

Total 100% 97min 

Possibles Permisos Potencials 72% 

Demanen permís +30min 100% 

72.000 Permisos 

S’estudia el comportament futur de mantenir el sistema de limitació temporal actual (2h+30min+2h) per a TOTS els usuaris 

potencials que sol·licitin  Permisos +30min en l’ÀreaDUM. 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total

Ciutat-Vella 2 100% 100% 76% 82% 74% 73% 67% 100% 100% 100% 89% 83% 87%

Eixample 3 100% 100% 77% 80% 79% 75% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 90%

Sants-Montjuic 4 95% 100% 68% 71% 73% 70% 66% 100% 100% 100% 93% 84% 85%

Les Corts 5 100% 100% 74% 78% 76% 75% 68% 100% 100% 100% 97% 84% 88%

Sarrià-Sant Gervasi 6 100% 100% 76% 77% 76% 73% 68% 100% 100% 100% 94% 79% 87%

Gracia 7 100% 100% 70% 75% 69% 66% 61% 100% 100% 100% 100% 89% 86%

Horta-Guinardó 8 89% 100% 62% 55% 61% 67% 62% 100% 95% 100% 88% 81% 80%

Sant Andreu 10 86% 100% 65% 72% 69% 66% 66% 100% 100% 100% 100% 100% 85%

Sant Marti 11 91% 100% 60% 63% 61% 59% 59% 100% 100% 100% 100% 90% 82%

Total 96% 100% 70% 73% 71% 69% 66% 100% 99% 100% 96% 88% 86%

Districte
Franja Horària

< 1 Plaça lliure/tram < 1,5 Places lliures/tram < 2 Places lliures/tram > 2 Places lliures/tram 
 

EL SISTEMA NO PODRIA SUPORTAR AQUESTA SOLUCIÓ, ES SATURARIA RÀPIDAMENT 

Font: B:SM 
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1. PREVISIÓ DE RESULTATS  EN CAS DE SEGUIR AMB A LA SOLUCIÓ ACTUAL A CURT  TERMINI 

Sobreocupació a mig Termini 

Augment e-commerce 

Augment de permisos +30min 
ADUM 

Necessitat de LIMITAR el nombre 
de Permisos 

Augment Contaminació 

Baixa eficiència ADUM 

Tendència negativa 
en l’ocupació de 

l’ÀREADUM 
(veure ocupació 
ESTAT ACTAUL 

escenari 1, Annex) 

SOBREOCUPACIÓ 

Si es supera el 14% dels Permisos Potencials tant 
d’agremiats com d’usuaris en general 

EL LÍMIT D’USUARIS AMB PERMISOS QUE POT SUPORTAR EL SISTEMA SENSE SATURAR-SE, EN LES CONDICIONS 
ACTUALS, SE SITUA EN UNS 10.000  (sense tenir en compte el creixement de e-commerce, recuperació econòmica, 
etc). AQUET VALOR REPRESENTA NOMÉS UN 14% DELS POSSIBLES! 
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2. PROPOSTA A CURT TERMINI 
 
CONSOLIDAR LA SOLUCIÓ ACTUAL 
(HORES VALL) MITJANÇANT ORDENANÇA 
PER A GREMIS/ASSOCIACIONS. 
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2. CONSOLIDAR LA SITUACIÓ ACTUAL MITJANÇANT ORDENANÇA PERÒ LIMITANT ELS 

PERMISOS A GREMIS/ASSOCIACIONS 
 

Usuaris en general:  temps màxim d’estada 30’ 

 
 
Gremis/Associacions: 2h de 8 a 10h del mati – 30’ de 10 a 14h – 2h de 14 a 20h 

Caldrà que els gremis es facin responsables de les condicions dels vehicles (titulars o 
conductors habituals o renting/leaseng a nom de l’agremiat): tot això vindrà detallat als 

nous convenis, que hauran de signar tots. 

Es modificarà el funcionament de la APP perquè pugui donar aquest temps extra als usuaris 
autoritzats, i s'obtindrà millor informació de la APP en el futur. 
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2. GREMIS/ASSOCIACIONS POTENCIALS PER A L’ÚS DE L’ALTERNATIVA 2 

Gremis/associacions potencials de obtenir de l’ÀREADUM 

Activitat 
Promig 

Operacions 
% Operacions 

Amb permís 
+30 

1.222 3,3% 

Permisos 
Potencials 

26.947 72,3% 

No Permisos 9.113 24,4% 

Total 37.282 100,0% 

Es consideren Permisos Potencials tots aquells usuaris que 
pertanyen a grups d’activitat que poden arribar a tenir 
comportaments similars als grups d‘activitat que actualment 
disposen de permisos +30min. 
 

Es consideren permisos Potencials els usuaris que en l’actualitat no 
disposen de permís i que es troben registrats en activitats com: 
 

• Fusteria 
• Instal·lacions 
• Obra civil 
• Altres 

9 Gremis/associacions que ja disposen de permís en l’actualitat  
12 Gremis potencials que no disposen de permís en l’actualitat i l’havien sol·licitat anteriorment  

 3.000 empreses i autònoms agremiats (No es disposa del numero de vehicles que pot tenir cada agremiat) 
10 associacions potencials que per les seves activitats, possiblement també sol·licitarien el permís 

• Zona d’ús 
• Horari 
• Freqüència 
• Temps d’estada 

• N. Operacions 
• N. Vehicles 
• ... 

Gràcies a l’ús de l’APP durant el funcionament d’aquesta solució, es podrà anar determinant en temps real 
l’evolució de l’ocupació de l’ÀreaDUM, per evitar arribar a la saturació d’algunes zones 

Amb les dades que es disposen NO ES POT DETERMINAR AMB EXACTITUD EL 
NÚMERO DE PERMISOS QUE PODRÀ AGUANTAR AQUESTA SOLUCIÓ MANTENINT 
UNS NIVELLS ÒPTIMS D’OCUPACIÓ A LES ÀREES DUM, ja que a més del número de 
gremis/associacions potencials, es depèn de molts altres factors de l’operació, com: 

ara:  

Font: B:SM 
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2. PREVISIÓ DE RESULTATS 

10.000 Permisos  
(En l’actualitat es disposen de 3.000 permisos, 

aquesta hipòtesi només es valida en cas que els 
7.000 restants operessin de la mateixa forma que els 

actuals) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total

Ciutat-Vella 2 59% 76% 76% 82% 74% 73% 67% 80% 71% 65% 62% 67% 71%

Eixample 3 69% 86% 77% 80% 79% 75% 73% 82% 83% 78% 74% 69% 77%

Sants-Montjuic 4 67% 69% 68% 71% 73% 70% 66% 78% 72% 68% 66% 64% 69%

Les Corts 5 64% 81% 74% 78% 76% 75% 68% 77% 74% 72% 67% 63% 72%

Sarrià-Sant Gervasi 6 61% 82% 76% 77% 76% 73% 68% 73% 75% 74% 68% 62% 72%

Gracia 7 62% 75% 70% 75% 69% 66% 61% 75% 71% 66% 67% 62% 68%

Horta-Guinardó 8 52% 62% 62% 55% 61% 67% 62% 71% 56% 63% 58% 58% 61%

Sant Andreu 10 49% 67% 65% 72% 69% 66% 66% 70% 68% 67% 67% 76% 67%

Sant Marti 11 51% 65% 60% 63% 61% 59% 59% 64% 64% 60% 63% 60% 61%

Total 59% 74% 70% 73% 71% 69% 66% 74% 70% 68% 66% 65% 69%

Districte
Franja Horària

< 1 Plaça lliure/tram < 1,5 Places lliures/tram < 2 Places lliures/tram > 2 Places lliures/tram 
 

Escenari límit per mantenir un funcionament adequat de l’ÀREADUM 

* Veure ocupació solució a curt termini a l’Annex. 

3.000 permisos actuals 
+ 7.000 Nous permisos (que operessin de la 
mateixa forma que els actuals) 

Tenint en compte els permisos actuals, els gremis que històricament han 
demanat permís i les possibles associacions que en demanin: Es preveu que 

els nombre de permisos que a curt termini es  podria arribar a sol·licitar 
seria un valor per sota dels 10.000 permisos. 

QUAN S’ARRIBI ALS 10.000 PERMISOS, O AMB DADES DE L’APP ES DETECTI SOBREOCUPACIÓ EN 
ALGUNES ZONES PER CONCENTRACIÓ D’OPERACIONS AMB PERMISOS, AQUESTA SOLUCIÓ DEIXARÀ 

DE SER VÀLIDA. 

Font: B:SM 
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3. SOLUCIÓ A MIG/LLARG TERMINI 
 
 
IMPLANTAR LA SOLUCIÓ ESTABLE AMB 
ZONIFICACIÓ DE L’ÀREADUM (ZONA A I 
B) AMB ALGUN ELEMENT DE 
REGULACIÓ 
 

 

 

44 



CONSOLIDAR LA SITUACIÓ ACTUAL MITJANÇANT ORDENANÇA PERÒ LIMITANT ELS 
PERMISOS A GREMIS/ASSOCIACIONS I IMPLANTAR EL SISTEMA DE ZONES   

Per conèixer els districtes que 
pertanyen a la Zona A i la Zona B, 
es definirà un protocol en el qual 

cada “X” mesos s’analitzarà 
mitjançant un informe, l’ocupació 

total del districte (trams DUM) 
per donar major o menor temps 

màxim d’estada en les zones 
DUM corresponents a cada 

districte. 

Proposta inicial de zones 

En la zona A no es modifica cap aspecte respecte l’alternativa 2 

En la zona B el temps d’estada permès entre les 10 i les 14h  s’incrementa 
en 30 minuts respecte l'alternativa 2 

AQUESTA VARIANT APORTARÀ BENEFICIS ALS GREMIS, DONAT  QUE  EN LA ZONA B DE LA CIUTAT PODRAN GAUDIR DE 

FINS 1H D’ESTADA ENTRE LES 10 I LES 14H   

ÉS UN PRIMER PAS PER INTRODUIR POSTERIORMENT LA SOLUCIÓ ESTABLE A MIG/LLARG TERMINI 
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