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1. INTRODUCCIÓ 

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2024 (en endavant PMU 2024) s’ha redactat a 

iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, institució a qui li correspon segons la Llei 9/2003, de 

13 de juny, de la mobilitat. Segons la mateixa llei, els plans de mobilitat urbana s’han de revisar 

cada sis anys. Per tant, el PMU 2024 és la revisió del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018, i 

dona continuïtat a l’aposta per un model de mobilitat sostenible per tal de millorar la qualitat 

de vida dels ciutadans i ciutadanes. 

El present document resum dóna resposta a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, que en el seu article 24.1 disposa que s’ha de remetre “Un document resum en el 

qual el promotor descrigui la integració en la proposta final del pla o programa dels aspectes 

ambientals, de l’estudi ambiental estratègic i de la seva adequació al document d’abast, del 

resultat de les consultes efectuades i com aquestes s’han tingut en compte”. 

El document resum, com a etapa final del procés d’Avaluació Ambiental Estratègica, no té la 

funció que fins fa uns anys havien tingut els documents ambientals que acompanyaven 

planejaments o projectes, dedicats a mostrar, de forma diferenciada, quin era el context i les 

variables ambientals a les quals el planejament o projecte s’havia d’adaptar posteriorment a 

la seva concepció, plantejant mesures correctores i compensatòries per minimitzar-ne 

l’impacte. 

En el present context i marc legal d’Avaluació Ambiental Estratègica, els criteris ambientals i 

l’avaluació de les propostes, s’han dut a terme de forma coetània a la seva formulació, i amb 

la coordinació suficient perquè els criteris i objectius ambientals plantejats també formessin 

part d’aquest procés de formulació. 

D’aquesta manera, l’Estudi Ambiental Estratègic, tot i formar part de la documentació final que 

acompanyarà el Pla, no deixa de ser un document de treball intermedi a la formulació del 

mateix que mostra com s’han treballat els temes ambientals durant el procés d’elaboració de 

del PMU 2024. 

En aquest sentit, el document resum esdevé el document que explica i valora com els criteris 

ambientals, que s’han treballat de forma conjunta al desenvolupament de les propostes del 

PMU 2024 s’han incorporat en el Pla. Descrivint en primer lloc, com s’ha desenvolupat el 

procés d’avaluació ambiental i com hi ha intervingut l’òrgan ambiental, valorant com s’ha 

formulat l’EAE i quines han estat les seves conclusions, avaluant com l’EAE i el procés 

d’informació pública han incidit en les propostes del PMU 2024, i determinant, finalment, quin 

ha estat el grau d’integració dels aspectes ambientals que ha assolit el pla proposat. 

El present document incorpora també un apartat final de resum de les mesures que 

desenvolupen els criteris ambientals introduïts al PMU 2024, procedents de l’EAE, i un apartat 

que concreta el mecanisme de seguiment ambiental que s’haurà de complir per revisar 

l’assoliment dels seus objectius ambientals. 

D’aquesta manera, i de forma complementària, el document resum també exerceix una funció 

de vincle entre els criteris incorporats al PMU 2024 i el seu desenvolupament en l’EAE per tal 

de poder ser utilitzat com a guia o material de suport. 
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1.1. Resum de les principals propostes i 

determinacions del PMU 2024 

En aquest apartat es recull un resum dels objectius i propostes que el PMU 2024 vol assolir 

en l’àmbit de la mobilitat a la ciutat de Barcelona. 

 

OBJECTIUS DEL PMU 2024 

El PMU 2024 té en compte els criteris, orientacions i objectius establerts pels plans i directrius 

d’ordre superior. Segons aquests criteris i la visió del model de mobilitat desitjat per la ciutat, 

el PMU 2024 presenta 5 eixos estratègics: 

1) Mobilitat segura 

2) Mobilitat saludable 

3) Mobilitat sostenible 

4) Mobilitat equitativa 

5) Mobilitat intel·ligent 

D’aquests 5 eixos estratègics se’n deriven els 14 objectius específics del PMU 2024, que són: 

1- Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. 

2- Fomentar la mobilitat activa. 

3- Reduir la contaminació atmosfèrica derivada del transport. 

4- Reduir la contaminació acústica derivada del transport. 

5- Facilitar els transvasament modal cap als modes més sostenibles. 

6- Moderar el consum d’energia en el transport i reduir la seva contribució al canvi 

climàtic. 

7- Fomentar usos alternatius de la via pública. 

8- Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat. 

9- Garantir una mobilitat equitativa per edat, condició física, gènere, renda econòmica i 

barri. 

10-  Millorar les condicions de la mobilitat quotidiana i professional. 

11-  Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport. 

12-  Incrementar l’ús dels vehicles d’ús compartit (sharing). 

13-  Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat. 

14-  Millorar el servei de mobilitat introduint tecnologies “mobility as a service”. 

 

OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PMU 2024 

Més enllà dels d’aquests objectius, l’EAE recull els següents objectius ambientals, que 

incideixen en les conseqüències que té l’aplicació del model de mobilitat que planteja el Pla: 

Objectiu ambiental 1: Apostar per reduir el consum d’energia en el transport. 

Reduir el consum d’energia en el transport, especialment el consum de combustibles 

fòssils. Contribuir a la reducció de la intensitat energètica del sector transport, 

principalment a partir de la reducció del parc circulant i l’augment de l’ocupació mitjana 

dels vehicles motoritzats. 



 

 
Document resum de l’EAE DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE BARCELONA 

2024 (PMU 2024) 

Juliol 2022 

  

7 

 

Objectiu ambiental 2: Minimitzar l’afectació sobre el canvi climàtic per part del sistema 

de transport. 

Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades del sistema de mobilitat 

actual mitjançant mesures estructurals de reducció significativa del transport privat 

(principalment turismes i motocicletes), d’optimització del transport públic i 

reconfiguració de la distribució urbana de mercaderies. Així mateix, es promourà 

l’eficiència energètica, la millora tecnològica i la potenciació d’energia renovable en el 

transport. 

 

Objectiu ambiental 3: Assolir nivells de contaminants atmosfèrics permesos: PM10 i 

NOX. 

Contribuir a l’assoliment dels paràmetres legals en relació a les emissions de 

contaminants atmosfèrics derivades del transport (PM10, PM2,5 i NOX, especialment 

NO2). 

 

Objectiu ambiental 4: Reduir la contaminació acústica derivada del transport. 

Contribuir a l’assoliment dels paràmetres d’exposició al soroll definits en l’Ordenança 

Municipal pel que fa al sistema de transport. Reduir el nombre de persones exposades 

a nivells sonors superiors a 65 dB(A) durant el dia i 55 dB(A) durant la nit. 

 

Objectiu ambiental 5: Reduir l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats 

a motor. 

Seguir treballant per tal d’orientar el repartiment d’usos de la via pública a favor del 

ciutadà. Integrar la política del transport amb la planificació de l'espai públic. La 

reducció de l’espai destinat als vehicles privats és una estratègia de desincentivació 

molt efectiva. 

 

PRINCIPALS PROPOSTES DEL PMU 2024 

El PMU 2024 planteja 3 escenaris alternatius a partir de l’escenari actual: 

E_S1: escenari d’implantació de mesures de reducció del trànsit sense empitjorar el nivell de 

servei. En aquest escenari no es contempla un creixement tendencial de la oferta de transport 

públic, sense grans inversions en infraestructures de connexió. La mobilitat en vehicle privat 

es podria reduir un -13% amb un increment d’etapes en transport col·lectiu del 5%. 

E_S2: escenari on s’incrementa la oferta de transport públic fins a un 16%, coherent amb les 

previsions del PMMU de la AMB i el PDM de la ATM, permetent un transvasament de mig 

milió de viatges aproximadament des del vehicle privat cap als modes sostenibles. Aquest 

escenari és més restrictiu que l’anterior ja que permetria reduir la demanda de mobilitat en 
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vehicle privat en un -25 % (càlcul segons models de simulació de trànsit) sense empitjorar els 

nivells de servei del transit i alhora garantir el compliment de la normativa europea de qualitat 

de l’aire per a totes les estacions de mesura de la ciutat. 

E_S3: escenari amb una hipòtesi de reducció intensiva (-30%) de la mobilitat en vehicle privat, 

amb l’objectiu de compliment de la normativa de la Organització Mundial de la Salud de 

qualitat de l’aire, per a totes les estacions de mesura de la ciutat. Alhora es vol reduir 

dràsticament el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en coherència 

amb la Declaració d’Emergència Climàtica. Amb tot i això, els resultats obtinguts demostren 

que aquest escenari no és suficient per assolir els objectius al 2024: no hi ha possibilitat 

d’incrementar la capacitat del Transport Públic en el curt període de vigència d’aquest PMU. 

Per tant, es proposa plantejar aquest escenari per al PMU 2025-2030, que coincidirà amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

L’escenari consensuat per al PMU 2024 és l’E_S2. 

Tot seguit es resumeixen les principals propostes per a cada un dels diferents àmbits de la 

mobilitat. 

La mobilitat a peu 

El PMU 2024 té l’objectiu d’incrementar els desplaçaments a peu en un 7,51 % respecte els 

valors del 2018, i passar d’aquesta manera d’un 34,35 % (2,770 milions d’etapes a peu) al 

35,27 % de la quota modal (2,921 milions d’etapes a peu). 

Per tal d’aconseguir aquest repte el PMU 2024 preveu: 

 Promoure i incrementar els desplaçaments a peu. 

 Implementar una nova xarxa d’eixos verds i places. 

 Gestionar de forma inclusiva el disseny urbà. 

 Millorar l’habitabilitat de l’espai públic ampliant la superfície de zones pacificades a la 

ciutat. 

 Millorar l’accessibilitat i confort de voreres i espais per a vianants. 

 Eliminar obstacles de les voreres i protecció dels escocells. 

 Augmentar la seguretat del vianant. Revisió dels carrers/carrils de doble direcció. 

 Millorar la mobilitat escolar i dels infants. 

 Desplegar noves infraestructures de mobilitat vertical a barris de muntanya: escales 

mecàniques, ascensors. 

 Revisar les normatives, ordenances i altres actuacions per tal de potenciar la figura dels 

vianants. 

 Fomentar els usos a l’espai públic recuperant la condició de ciutadà. 

Es preveu incrementar en 32 km la xarxa de carrers per a vianants en relació al traçat actual. 

Això suposaria passar dels 462 km de carrers de prioritat a peu existents a 494 km en el 

període 2020-2024, augmentat la proporció de la xarxa de mobilitat d’un 21,8 % a un 23,3 % 

de carrers amb prioritat a peu. 
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Font: Barcelona Regional 

La millora de l’habitabilitat urbana passa per augmentar la proporció de superfície viària 

destinada al vianant, mitjançant l’eliminació de l’estacionament en el viari, reduint els carrils 

de circulació allà on existeixin més d’un per al trànsit motoritzat (sempre i quan no es 

comprometi la funcionalitat urbana), i disposar en els carrers de la xarxa d’eixos verds d’un 

àmbit de circulació del vehicle privat cenyit al mínim necessari per resoldre les situacions 

d’emergència. 

El PMU 2024 també aposta, en relació a la mobilitat a peu, per un espai urbà més inclusiu, 

per millorar l’accessibilitat i confort de voreres i espais per a vianants, per a millorar la mobilitat 

escolar i dels infants, pel desplegament d’infraestructures de mobilitat vertical, i per estudiar 

la mobilitat dels Espais de Gran Afluència (EGAs). 

La mobilitat en bicicleta i VMP 

El PMU 2024 recull la tendència creixent que té aquest mode de transport a la ciutat i incorpora 

l’estudi del vehicles de mobilitat personal (VMP). L’objectiu és el d’incrementar els 

desplaçaments en bicicleta i VMP en un 129,4 % al 2024 respecte els valors del 2018.  

D’aquesta manera es passa d’una quota modal del 2,3 % al 2018 al 5 % al 2024. 

Per tal d’aconseguir aquest increment, es preveu ampliar i millorar la xarxa de bicicleta, 

millorar l’eficiència del servei de bicicletes públiques de la ciutat, també incidir en l’oferta i 

gestió d’aparcaments segurs per a bicicletes, adoptar mesures de seguretat, control i civisme 

entorn a la mobilitat en bicicleta així com fer divulgació, promoció i comunicació envers a 

aquest mode. Es preveu també fer divulgació i revisió periòdica de la normativa existent pel 

que fa a la bicicleta, els VMP i cicles de més de dues rodes. 

L’escenari escollit pel PMU 2024 preveu projectar a mig termini l’ampliació de la xarxa de 

bicicleta ja existent. Aquest objectiu es correspon amb l’Estratègia de la Bicicleta per 

Barcelona, aprovada pel plenari municipal. El desplegament de la segona fase pel que fa al 

projecte constructiu de carrils bici de Barcelona que va lligat a aquesta estratègia, es va 

aprovar al març de 2019 per la comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta 

fase inclou la construcció i millora de la xarxa ciclista de la ciutat. 

Els objectius del projecte són reduir el nombre de carrils bici en vorera, transformar eixos 

ciclistes de doble sentit en sentit únic, millorar les condicions dels carrils bici existents i 

augmentar la connectivitat de la xarxa ciclista. L’aprovació d’aquest segon projecte constructiu 
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també permetrà augmentar la seguretat per a ciclistes, vianants i usuaris/es de vehicles de 

mobilitat personal. 

En l’escenari escollit pel PMU 2024 es distingeix la xarxa de carrils bici de la xarxa ciclable. 

L’objectiu de la primera és connectar els barris a punts d’interès ciutadà (equipaments urbans, 

centres d’activitat comercial o intercanviadors modals) que permeti una circulació fluïda per la 

ciutat. Una de les intencions és la d’enfortir la connexió de la xarxa de bicicletes a l’àmbit 

metropolità. 

El traçat es realitzarà fonamentalment per la xarxa bàsica de circulació, en calçada. Els carrils 

ja existents sobre vorera passaran a la calçada sempre que la secció del carrer ho possibiliti. 

També es planteja que el carril bici sobre vorera que existeix actualment vagi desapareixent. 

Respecte la xarxa ciclable, aquesta es conforma a partir de dues tipologies viàries: els carrers 

bici o carrers 30, i les zones de vianants amb plataforma única: carrer 10 i 20, carrers interiors 

de superilles i eixos verds. 

En aquestes vies la circulació en bicicleta per la calçada esdevé compatible amb la resta 

d’usos. 

 

Xarxa total de bicicletes escenari base (2.018): xarxa carrils bici i xarxa ciclable (z30 més carrers de prioritat 

vianants). Font: BCNecologia 



 

 
Document resum de l’EAE DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE BARCELONA 

2024 (PMU 2024) 

Juliol 2022 

  

11 

 

Xarxa total de bicicletes escenari 2024: xarxa carrils bici i xarxa ciclable (z30 més carrers de prioritat vianants). 

Font: BCNecologia 

Prenent com a referència el Pla Director de Mobilitat (pdM) 2020 – 2025, impulsat per l’ATM, 

el PMU 2024 contempla la mesura específica de millorar la continuïtat dels eixos existents i 

assegurar la connectivitat i capil·laritat amb l'àmbit metropolità l’any 2024. La xarxa ciclable 

de la ciutat de Barcelona haurà de reforçar la seva connexió a la xarxa supramunicipal,  per 

tal d’enfortir una xarxa interurbana de bicicletes. 

El PMU 2024 també contempla la millora de l’eficiència del servei de bicicletes públiques de 

la ciutat, la millora de l’oferta i gestió d’aparcaments segurs per a bicicletes i VMP, la promoció 

de mesures de seguretat, control i civisme, el foment del transport públic amb accés per a 

bicicletes, i la divulgació, promoció i comunicació de la bicicleta, inclosa la divulgació i revisió 

periòdica de la normativa existent pel que fa a la bicicleta, els VMP i els cicles de més de dues 

rodes. 

La mobilitat en transport públic i col·lectiu 

El PMU 2024 es marca l’objectiu d’incrementar els desplaçaments en transport públic en un 

15,7% al 2024 respecte els valors del 2018.  D’aquesta manera es passaria d’una quota modal 

del 37,3% al 2018 al 41,3% al 2024. 

Per assolir aquest objectiu el Pla planteja millorar l’eficiència i la competitivitat de la xarxa 

d’autobusos urbans  respecte el transport privat. En concret, es busca: 

1. Millora de la velocitat comercial: és un element bàsic per fer més àgil el trajecte al client, 

a la vegada que és una millora directa de l’oferta amb els mateixos recursos. 

2. Adequació a la demanda: ha de fer més eficients els recursos per millorar la qualitat 

d’ocupació de certes línies. La Qualitat d’ocupació un element clau en aquesta visió a 

2024. 
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3. Millores de traçat: ha de permetre fer alguns recorreguts rectilinis més àgils i competitius, 

però sense perdre de vista la demanda. 

La infraestructura corresponent a la xarxa de bus es considera un element clau de la 

competitivitat i l’accessibilitat a la mateixa. En aquest sentit, el PMU 2024 preveu potenciar el 

carril bus, la priorització semafòrica per al bus, la ubicació de les parades per a proporcionar 

una adequada cobertura, l’accessibilitat a les parades, millorar les àrees d’intercanvi, 

promocionar la doble parada, potenciar la informació al client, i seguir potenciant la 

sostenibilitat ambiental de la flota. 

Respecte la xarxa de Metro, el PMU 2024 té com a fita  millorar la freqüència de pas en la 

majoria de les línies, reduint així  la saturació a certes línies (principalment a L1 i L5), donar 

servei  a les noves estacions de L10S  i fer les actuacions necessàries per l’adequació de 

flota. 

El pla  consta en l’adquisició de 74 trens i adequació de 10 trens i cal incloure també la relació 

de inversions necessàries associades  a aquest increment de flota: 

- Millores  i ampliacions en certs Tallers i Estacionaments  actuals: Ampliació de la 

Cotxera de Sant Genís L3, i construcció d’una nova Cotxera a Bellvitge L1. 

- Renovació de via i adequació d’aparells de final de Línia. 

- Garantir el subministrament d’energia corresponent aquest nou volum de trens. 

També preveu actuacions per expandir la xarxa de Metro, per a renovar els diferents sistemes 

i instal·lacions que presenten un grau d’obsolescència que fa necessària la seva renovació 

integral, i per elaborar un pla d’intermodalitat per promoure accions de millora als enllaços 

interns, als compartits amb altres operadors i als vinculats amb altres modes en superfície. 

Igualment, el PMU 2024 preveu les millores necessàries per a la connexió amb el transport 

públic metropolità: amb la xarxa de Bus Metropolità (AMB), la xarxa de FGC, la xarxa de 

Rodalies, i els Busos Exprés. 

La mobilitat turística 

La mobilitat turística dins la ciutat representa entre l’11% i el 14% dels desplaçament interns 

diaris, depenent de l’estacionalitat. Aquesta mobilitat turística tendeix a concentrar-se al centre 

històric i als punts d’interès de la ciutat (PIC) més demandats, arribant a congestionar certs 

serveis de transport públic en determinades franges horàries; generant, a més, problemes de 

saturació i sobreexplotació a l’espai públic dels entorns. 
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Porta d’accés i Repartiment modal, turistes. Font: Estratègia Mobilitat Turística, 2017. 

El PMU 2024 adopta les línies estratègiques que emanen de l’Estratègia de Mobilitat Turística 

de l’Ajuntament de Barcelona: 

1. Integrar la demanda turística en la gestió i planificació de la mobilitat. 

2. Garantir la sostenibilitat ambiental.  

3. Assolir una major equitat en el repartiment dels costos directes i socials.  

4. Compatibilitzar la mobilitat turística amb la vida quotidiana.  

5. Donar resposta als reptes territorials de la destinació. 

Es preveu igualment avançar en un model de regulació i millora del transport discrecional de 

serveis turístics, i millorar la gestió en xarxa del sistema de transport d’accés a la ciutat. 

Per millorar el model de gestió d’autobusos discrecionals d’ús turístic a la ciutat s’impulsa la 

creació d'un hub turístic i d'excursions a l'Estació Barcelona Nord, que contempla les 

actuacions següents: 

 Concentració de la dispersió actual de punts de parada en un únic punt a la l’Estació 

d’Autobusos Barcelona Nord, fet que permetrà aprofitar les sinèrgies que s’hi generen, 

beneficiant tant a les empreses de transport i operadors turístics com als usuaris/es, 

millorant l’experiència de la seva vista, i configurant la l’Estació d’Autobusos Barcelona 

Nord com a referència a la ciutat per aquest tipus de servei. 

 Ampliació i millora de serveis d’informació de caràcter turístic i atenció a l’usuari/a, que 

millorin l’experiència de la visita i la gestió de la mobilitat dels visitants a la ciutat. 

 Traslladar progressivament, amb la complicitat dels operadors, aquelles línies regulars 

amb potencialitat turística, que fomentin la desconcentració turística (línies del 

Maresme, Costa Brava, etc.). 

 Dotació d’infraestructura adequada per donar servei als usuaris/es, operadors de 

transport i operadors turístics.  
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La creació d'un punt de referència a la ciutat de Barcelona per a les entrades i sortides 

d’excursions turístiques que incloguin tant les línies regulars com els serveis discrecionals és 

el resultat del treball conjunt entre la Direcció de Turisme, Esdeveniments i Indústries 

Creatives i la Direcció de Serveis de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona.   

La concentració en un únic espai de referència pels autocars discrecionals d’ús turístic i 

d'excursions permetrà reduir la pressió en els Punts d'Interès de Ciutat per tal d’assegurar bon 

servei i la convivència amb la resta d’usuaris/es de l’espai públic. 

L’estratègia de mobilitat turística també planteja l’establiment de mecanismes de monitoratge 

d’aquesta mobilitat, així com Plans de mobilitat específics pels Espais de Gran Afluència 

(EGA), degut a la pressió que pateixen les icones turístiques i els barris més atractius pels 

visitants. 

La Distribució Urbana de Mercaderies 

Les propostes sobre Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) plantejades pel PMU 2024 són 

concordants amb les propostes i previsions dels diferents plans i programes relacionats, com 

ara les Directrius Nacionals de Mobilitat, el pdM 2020 – 2025, el PMMU 2019 – 2024, o el Pla 

de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 – 2020. 

Les mesures que proposa el PMU en relació a la DUM, de molt diversa naturalesa, busquen 

per una banda, potenciar el comerç de la ciutat i millorar l’eficiència de la DUM, i per l’altra, 

reduir les externalitats ambientals que genera.  

L’Ajuntament de Barcelona està treballant en l’elaboració de l’Estratègia municipal de la 

distribució urbana de mercaderies, que entre d’altres contempla els següents objectius: 

 Potenciar el desenvolupament econòmic de la ciutat. 

 La transformació del sector cap a l’eficiència i la mitigació de les externalitats. 

 La generació d’un pol de coneixement específic sobre l’activitat. 

 La creació d’un entorn col·laboratiu permanent entre les administracions públiques i 

el sector privat. 

Per tal d’assolir aquests objectius l’Estratègia es defineix atenent els següents passos:  

1. Caracterització i quantificació la DUM des d’una òptica de models i submodels, inclòs 

l’e-commerce, que permeti entendre el funcionament i les necessitats específiques de 

cadascun, amb l’objectiu de dissenyar propostes més ajustades a les especificitats de 

cada model.  

2. Definició d’una estratègia global, supramunicipal, transversal i consensuada per al 

repartiment de mercaderies, tant en via pública com fora de l’espai públic, adaptada a 

la morfologia i les condicions de circulació de cada context i respectuosa amb la resta 

d’usuaris/es de la via pública. 

3. Creació i impuls d’espais de treball externs (Pacte per la Mobilitat, col·laboració amb 

EIT, KIC, Taula municipal de distribució urbana de mercaderies i logística urbana, 

Espais específics de desplegament de projectes, etc.) amb les diferents 
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administracions, operadors privats, comerciants i veïns per al consens de l’estratègia i 

el desplegament i disseny de les mesures.   

El present PMU recull els eixos de treball que es deriven d’aquesta estratègia i que es poden 

dividir en 3 grans blocs: infraestructura, gestió i projecte de dades.   

Les propostes relatives a la infraestructura es basen fonamentalment en la creació de hubs 

logístics tant a escala metropolitana com local, així com l’impuls dels punts de recollida per 

reduir els lliuraments a domicili en el cas de l’e-commerce. També es preveu la utilització de 

la xarxa ferroviària com a nou mitjà de transport per a la distribució urbana de mercaderies. 

Les plataformes logístiques urbanes són espais de trencament de càrrega o hubs situats fora 

de la via pública, des d’on es fa la darrera milla amb bicicletes i/o vehicles elèctrics lleugers. 

El PMU preveu la creació de 8 plataformes més (a afegir a les 2 ja existents) per tal de donar 

servei a tots els districtes de la ciutat. 

La gestió s’enfoca al tractament de l’espai destinat a la DUM en la via pública (AREA DUM, 

places de càrrega i descàrrega no regulades, carrils multiús, DUM nocturna, etc.); a l’adopció 

de mesures tarifàries i/o fiscals per impulsar canvis en la distribució; a definir un full de ruta 

per la transició cap a vehicles més nets; a modificar o definir un nou marc normatiu que permeti 

noves pràctiques de la DUM en superfície i subsòl; a adoptar noves tecnologies per la gestió 

de la DUM i a reduir la indisciplina i la sinistralitat. 

El PMU 2024 proposa també analitzar i gestionar la DUM des d’una òptica ambiental i 

metropolitana que permeti tenir una visió supramunicipal que permeti incidir en més punts de 

la cadena logística. En la línia ambiental, s’estudiaran mesures de gestió de l’accés i la 

operació a la ciutat, segons emissions dels vehicles distribuïdors, segons dimensions dels 

vehicles per a fer ús de determinats espais, i segons finestres temporals. També es planteja 

incidir en la fiscalitat de les mercaderies, estudiant i promovent mesures tarifàries i/o fiscals 

per reduir l’impacte ambiental de la DUM (“taxa d’última milla”, “taxa e-commerce”, etc.). 

Respecte el projecte de dades, el PMU 2024 proposa generar a través de l’Estratègia 

municipal de mercaderies una diagnosi exhaustiva del sector, des d’una òptica de models i 

submodels que inclogui també els nous reptes generats per la irrupció del comerç electrònic. 

Aquest nou coneixement ha de permetre entendre millor les particularitats de cada sector per 

tal de poder donar respostes i solucions adaptades a cada submodel i a cada context de ciutat. 

Per altra banda, el PMU proposa també definir les dades bàsiques de la DUM, utilitzar les 

dades de l’App SPRO i altres fonts automatitzades, disposar d’informació qualitativa d’àrees 

d’indisciplina o conflictives, mapificar les dades i generar un repositori d’OpenDataDUM. 

També es vol estudiar les possibilitats que ofereixen els vehicles connectats i el 5G en l’àmbit 

de la DUM. 

La mobilitat en transport privat 

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona té l’objectiu de reduir els desplaçaments en vehicle 

privat per al 2024 en un 25,64% respecte el 2018. Això suposa reduir 538.285 etapes de 

desplaçaments en dia laborable mig (de 2.099.396 etapes el 2018 a 1.561.111 etapes el 

2024), i passar d’una quota de repartiment modal del 26,04% al 2018 al 18,49% al 2024. 

Aquesta reducció és més gran que la que es necessita per aconseguir complir amb els 

objectius de la Unió Europea pel que fa als paràmetres de qualitat de l’aire (-21%). Altres 

externalitats del vehicle privat que es veurien afavorides per aquesta reducció serien la 



 

 
Document resum de l’EAE DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE BARCELONA 

2024 (PMU 2024) 

Juliol 2022 

 

16 

sinistralitat, el consum d’energia, els gasos d’efecte hivernacle (canvi climàtic), la 

contaminació acústica, o les hores perdudes per congestió. 

Per aconseguir aquest repte el PMU preveu com a grans línies d’actuació: 

 

 Aconseguir un traspàs del vehicle privat vers altres modes de transport més 

sostenibles, com el transport públic, la mobilitat a peu i la bicicleta. 

 Nova gestió de l’aparcament per aconseguir els objectius anteriors. 

 Aconseguir la implantació d’Eixos Verds, tot i mantenint la funcionalitat del sistema, i 

mantenint o fins i tot millorant el nivell de servei de trànsit actual (de 213km a 283 km 

de carrers de vianants i de prioritat invertida al 2024, i extensió dels Eixos Verds a tota 

la ciutat en l’escenari Horitzó). 

 Garantir l’accessibilitat en vehicle privat a tota la ciutat, també als Eixos Verds, sempre 

que sigui necessari (als Eixos Verds es restringeix únicament el vehicle de pas). 

 

Resum dels resultats de les simulacions de trànsit segons escenari E_S2, que inclou la 

implementació parcial d’Eixos Verds respecte la situació actual: 

 

La mobilitat en motocicleta 

L’escenari PMU 2024, malgrat que preveu una disminució del vehicle privat del 25,64% 

respecte el 2018, preveu només una disminució molt lleu de la moto i del ciclomotor (-0,67% 

i -0,97% respectivament). 

La mobilitat en motocicleta en el PMU 2024 s’enfoca en millorar-ne la gestió de l’aparcament 

per a motos i en augmentar-ne les mesures de seguretat i control. 

ESCENARIS
ESCENARI REFERÈNCIA

(2018)

ESCENARI PMU

(2024)

ESCENARI PMU

(2024)

ESCENARI PMU

(2024)

ESCENARI 

HORITZÓ

(20XX)

ESCENARI 

HORITZÓ

(20XX)

ESCENARI 

HORITZÓ (20XX)

OBJECTIU 

QUALITAT AIRE UE

OBJECTIU MATEIX 

NIVELL SERVEI 

TRÀNSIT

MATRIU ACTUAL OBJECTIU HORITZÓ

OBJECTIU MATEIX 

NIVELL SERVEI 

TRÀNSIT

MATRIU ACTUAL

Vehicles assignats (Bcn) 2.431.015 1.920.502 2.250.391 2.431.015 1.733.557 2.057.368 2.431.015

Desplaçaments tots modes 8.063.588 8.314.053 8.314.053 8.314.053 8.314.053 8.314.053 8.314.053

Reducció de trànsit - -21,00% -7,43% 0,00% -28,69% -15,37% 0,00%

Repartiment modal 26,04% 19,95% 23,38% 25,26% 18,01% 21,37% 25,26%

Distància mitjana despl. 10,65 11,28 10,90 10,72 11,38 11,20 10,82

Veh·km Total 36.244.198 32.100.074 34.935.485 36.487.962 29.220.672 33.546.063 36.843.631

Veh·km 11.587.381 10.041.266 11.338.668 12.049.036 9.689.534 11.254.899 12.884.981

Veh·h 421.398 308.300 424.034 487.402 290.304 423.331 599.101

V mitja [km/h] 27,50 32,57 27,50 24,72 33,38 27,50 21,51

Trams I.S.>95% 135 58 190 262 61 227 494

Trams I.S.>1,2 15 4 24 35 5 24 58

MATRIU VEHICLES
ESCENARI REFERÈNCIA

(2018)

ESCENARI PMU

(2024)

ESCENARI PMU

(2024)

ESCENARI PMU

(2024)

ESCENARI 

HORITZÓ

(20XX)

ESCENARI 

HORITZÓ

(20XX)

ESCENARI 

HORITZÓ

(20XX)

Intrarondes 1.325.341 892.225 1.172.100 1.325.341 805.374 1.008.341 1.325.341

Connexió 1.105.674 1.028.277 1.078.290 1.105.674 928.183 1.049.027 1.105.674

Pas 972.974 924.325 955.762 972.974 834.350 937.368 972.974

Total 3.403.989 2.844.827 3.206.152 3.403.989 2.567.906 2.994.736 3.403.989

Bcn (Intrarondes+Connexió) 2.431.015 1.920.502 2.250.391 2.431.015 1.733.557 2.057.368 2.431.015

ANÀLISI DE LA XARXA BÀSICA VIÀRIA
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Altres qüestions son també importants en la mobilitat en motocicleta, per això es preveu 

desenvolupar un Pla específic de estratègia de la Moto que abordi amb els agents implicats 

les següents dimensions: 

Contaminació: Zona de baixes emissions; moto elèctrica; moto d’ús compartit. 

Estacionament: Disciplina en vorera; noves places en calçada i en aparcaments. 

Sinistralitat: Pla local de seguretat viària; la doble visió del motorista, vulnerable i conductor. 

Respecte la sinistralitat, es plantegen les següents actuacions: 

1. Incrementar la formació i conscienciació de les persones motoristes. 

2. Reforçar el control i sanció per al compliment de la Llei de Trànsit, Circulació de 

Vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

3. Incentivar el recanvi tecnològic en favor del medi ambient i la seguretat. 

4. Fomentar l'ús de protecció adequada (guants, calçat, pantalons, jaqueta). 

5. Estudiar els factors que determinen ZAM segures i ZAM de risc i proposar millores. 

6. Analitzar els punts de risc i més sinistralitat de la ciutat i implementar les mesures 

adients. 

La gestió de l’aparcament 

La gestió de l’aparcament es considera una eina fonamental per reduir la mobilitat en vehicle 

privat i aconseguir els valors de repartiment modal que requereix l’escenari del PMU. 

La motivació principal per regular l’aparcament en calçada  de la ciutat de Barcelona ha estat 

buscar una reducció del nombre de viatges en vehicle privat pel centre de la ciutat i garantir 

la disponibilitat de places per a determinats usos amb un fort impacte sobre l’espai públic com 

són la càrrega i descàrrega i la gestió dels autobusos turístics. 

Un dels objectius principals del PMU 2024 és estendre la regulació de l’aparcament a 

pràcticament tota la ciutat (un 90 % del total de places en superfície) amb el doble objectiu de 

reduir l’ús del vehicle privat i de satisfer les necessitats dels residents. 

La proposta del PMU 2024 per a l’estacionament dels turismes consisteix en: 

 Estendre la regulació de l’AREA a pràcticament tota la ciutat, tot ampliant la oferta 

d’estacionament en calçada regulat en detriment de l’estacionament en calçada 

lliure. 

 Dimensionar la dotació de places en calçada a les noves zones d’extensió de l’AREA 

tenint en compte els següents criteris:  

o La priorització de l’oferta en superfície atenent al següent ordre: PMR, AREA DUM, 

estacionament exclusiu per residents, AREA Verda i AREA Blava.   

o El dimensionament de l’estacionament de residents en calçada en funció del dèficit 

d’aparcament fora de calçada. 

o La minimització de l’increment de noves places d’estacionament de rotació. 

o La reducció de l’oferta de places en calçada en aquells casos on sigui possible. 



 

 
Document resum de l’EAE DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE BARCELONA 

2024 (PMU 2024) 

Juliol 2022 

 

18 

• Transferir places d’estacionament per a residents en superfície a aparcaments soterrats 

existents. 

• Estudiar la viabilitat de la construcció de nous aparcaments municipals per a residents fora 

de la via pública en els àmbits deficitaris i limitar la construcció de nous aparcaments soterrats 

atenent a la normativa urbanística actual. 

• Potenciar Parks&Ride urbans i metropolitans per a turismes i motos. 

 Les mesures relatives a les motos es centren en regular-ne l’estacionament, retirar-les de les 

voreres i ubicar-les en la calçada o en aparcaments soterrats. Els objectius de millora de la 

gestió de l’aparcament per a la moto, recollits en la seva fitxa corresponent, són: 

 Ordenar l’aparcament de motos. 

 Minimitzar i regular els estacionaments en vorera per reduir l’impacte sobre els espais de 

vianants. 

 Incrementar l’ús dels aparcaments soterrats augmentant l’oferta de places d’aparcament 

destinades a motos amb tarifes competitives.  

 Crear i regular aparcaments en calçada limitats al potencial increment de places fora de 

calçada. 

El PMU proposa també estudiar el model d’aparcament flexible per a motos, la implantació 

d’estacionament regulat per a motos (Àrea Verda / Àrea Blava), i també estudiar l’oferta 

d’estacionament per a motos en voreres (sense senyalitzar) dins de l’àrea on es vol implantar 

el moto-sharing.  

En relació a l’estacionament el PMU 2024 proposa unes mesures contra la contaminació: 

 Gestionar l’oferta de places en destí, en quant a nombre i en quant a preu, com a elements 

dissuasius dels desplaçaments en vehicle privat amb destinació Barcelona. 

 Discriminar el preu de l’estacionament regulat en superfície en funció del nivell d’emissions 

dels vehicles. 

 Aplicar una regulació singular en episodis de contaminació. 

Smart Mobility & the Smart City 

El PMU 2024 contempla la mobilitat intel·ligent a la ciutat de Barcelona a partir dels següents 

principis: 

 Intercanvi de dades en temps real, per a una millor gestió i adequació de l’oferta i la 

demanda. 

 Flexibilitat, en les múltiples maneres de transport que permeten als viatgers escollir 

quins funcionen millor per a una situació determinada. 
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 Eficiència, del viatge que porta al viatger/a al seu destí amb una interrupció mínima i 

en el menor temps possible. 

 Seguretat dels desplaçaments, on les morts i sinistres es redueixen dràsticament. 

 Tecnologia neta en el transport, allunyant-se dels vehicles que causen contaminació i 

apropant-se als de zero emissions. 

 Integració i intermodalitat, entre els diferents modes de transport que operen a la 

ciutat, amb capacitat per a la planificació, reserva i pagament de tot el viatge porta a 

porta, independentment dels mitjans de transport que s’utilitzin. 

El suport tecnològic per a molts dels desenvolupaments que permeten la mobilitat intel·ligent 

i la Mobility as a Service (MaaS) es basen en sistemes que es troben en constant evolució, 

com són les tecnologies de la informació i comunicació (TICS), l'internet de les coses (IoT), 

l'internet dels vehicles (IoV), els sistemes col·laboratius de comunicació i interacció (I2V), així 

com el Road Tech i la Big Data. 

Davant aquest escenari complex, aquest pla desplega els eixos prioritaris que permetran 

generar els ecosistemes d’integració de l’ampli ventall de socis, clients i nous actors, a més 

dels fluxos comercials, d’informació i monetaris, que entre ells s’estableixen, i que conformen 

la mobilitat intel·ligent. 

● Aprofitar les noves tecnologies per a la DUM: en el marc de la distribució urbana de 

mercaderies, des de l'Ajuntament s'ha desenvolupat una plataforma que permet gestionar les 

operacions de càrrega i descàrrega de forma detallada. La plataforma ‘SPRO’, amb caràcter 

metropolità, és gestionada per B:SM. L'objectiu de l'aplicació és unificar i millorar la gestió i 

l'estacionament de les places destinades als professionals d'aquest col·lectiu. 

● Potenciar la mobilitat amb Transport Públic sota demanda: el transport a la demanda o DRT 

(Demand Responsive Transport), és un sistema pensat per àrees amb baixa demanda de 

passatgers. El servei es planifica orientat a l'usuari/a, que ha de comunicar-se amb l'operador 

per fer-li arribar les seves necessitats de transport a través de mètodes telefònics o telemàtics. 

Les persones demanen un servei i se'ls recull, oferint preus subvencionats, que els fan 

econòmics i no disten gaire més del cost del servei regular.  

Els objectius a aconseguir amb la implementació d’aquest tipus de transport són millorar 

l'eficàcia i rendibilitat del transport públic a les zones perifèriques, oferir un servei de qualitat i 

cada vegada més adaptat a les necessitats dels usuaris/a i connectar els diferents barris 

periurbans i àrees de baixa densitat residencial amb el nucli urbà. 
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● La T-Mobilitat: títol únic i integrat de transport: la T-mobilitat és el nou model de gestió del 

sistema integrat de transport públic. Està liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya i impulsat per l’ATM.   

La T-Mobilitat inclou el projecte del sistema digital de billetatge amb tecnologia sense contacte 

i que oferirà als usuaris/es millores d’ús, atenció i informació del transport públic.  A més, la T-

Mobilitat podrà integrar altres serveis de transport constituint-se com un ecosistema centrat 

en l’usuari/a que permetrà avançar cap el concepte de Mobilitat com a Servei, de manera que 

faciliti i incentivi l’ús del transport públic i d’altres serveis de mobilitat que puguin integrar-se 

en detriment de l’ús del vehicle privat.  

Les principals característiques de la nova T-Mobilitat són les següents: 

 Canvi tecnològic, amb targetes sense contacte nominal i en format electrònic mitjançant 

telèfons mòbils amb tecnologia NFC. 

 Canvi tarifari, es passarà de la gran diversitat de títols actuals a un de sol. 

 Canvi de gestió, un sol operador dels bitllets. 

 Canvi de la gestió econòmica, amb una participació públic - privada real, no només pel que 

fa a les infraestructures, sinó en la pròpia gestió dels títols. 

 Pla de comunicació als usuaris/es de Catalunya, amb una informació actualitzada i 

disponible al moment. 

 

● Reduir la bretxa digital en el sistema digital de mobilitat: la bretxa digital fa referència a les 

desigualtats entre les persones degut a les diferències d’accés o de coneixement sobre les 

noves tecnologies. Afecta especialment els col·lectius amb menys formació en tecnologies, 

els que no disposen de dispositius electrònics o connexió a internet, fet molt relacionat amb el 

nivell dels ingressos, persones d’edat avançada persones amb discapacitats que dificulten 

l’accés a la informació i a les eines digitals. 

Es fa necessari establir propostes de reducció de la bretxa digital en el transport i assegurar 

que l’accés als serveis i les solucions d’internet i a les tecnologies emergents sigui eficaç i 

equilibrat en el territori i en la població en tota la seva diversitat. 

Cal analitzar els desafiaments de la digitalització de la mobilitat des de la perspectiva 

d'usuaris/es i proveïdors, a través d'un nou enfocament que connecti les experiències dels 

usuaris/es amb els productes i serveis disponibles, alhora que analitzi com les polítiques i les 

estratègies de transport poden donar suport a una transició digital més inclusiva. 

● Gestió intel·ligent del trànsit i d’altres dades generals de mobilitat:  
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 Els centres de Control i Gestió de Trànsit: els centres de Control de TMB ens permeten 

disposar, gràcies als SAE,  d'informació en temps real sobre la circulació dels seus 

busos i trens. En la mateixa línia, el Centre de Gestió de la Mobilitat de l’Ajuntament 

de Barcelona, permet monitoritzar els desplaçaments dels vehicles que es desplacen 

a l'àrea urbana i comunicar els canvis que es poden produir en temps real.  

Els centres de Control de Trànsit aniran incorporant les tecnologies que permetin 

regular i controlar la circulació de vehicles a la ciutat de forma dinàmica. Una altra 

aportació important dels Centres de control és el lliurament de dades per al seu 

processament i publicació en la plataforma de dades obertes. 

 Barreres automàtiques: un exemple de les mesures que es realitzaran durant la 

vigència del PMU és la contínua instal·lació de barreres automàtiques per a la gestió 

del trànsit, activades des del mateix Centre de Control de Trànsit, que permetin tallar 

l'accés i les sortides a les rondes ràpidament davant d'una incidència i, d'aquesta 

manera, garantir una circulació fluïda dins d'aquestes vies ràpides. L'automatització de 

barreres vehiculars permet gestionar el trànsit de forma remota incrementant 

l'eficiència de temps i recursos. 

El següent pas és incorporar “portes” d’entrada regulades per càmeres lectores de 

matrícules en lloc de barreres físiques.  S’ha fet ja a sobre certs eixos d'alta intensitat 

de vianants i pròximament es farà també com a forma de regular les noves zones 

pacificades a la ciutat. 

 Carreteres intel·ligents i gestió intel·ligent del trànsit: diferents solucions permeten 

controlar els nivells dels vehicles i dels vianants per optimitzar els itineraris de 

conducció i a peu. L'ús de diferents tipus de sensors, així com les dades GPS dels 

telèfons intel·ligents dels conductors poden ajudar a determinar el nombre, la ubicació 

i la velocitat dels vehicles.  Gràcies a una plataforma de gestió del núvol que connecta 

diversos semàfors, la ciutat pot monitoritzar els temps dels semàfors en verd i 

modificar-se automàticament en funció de la situació del trànsit per evitar la congestió. 

Una altra possibilitat que ofereixen les noves tecnologies és l’obtenció d’estudis de 

trànsit a través de sensors que permetin detectar els vehicles quan circulen per una 

via específica. Mitjançant la utilització de diferents tecnologies  s’ofereix informació 

precisa i en temps real del nombre de vehicles que passen per un determinat tram o 

accés. 

 Transport públic intel·ligent: les solucions de transport públic intel·ligent busquen 

millorar la tecnologia i incorporar noves eines, aplicant una gestió integral. El seu 

objectiu es millorar l'experiència de viatge de l'usuari/a, alhora que reacciona a l'entorn 

en temps real de forma més eficient. Amb l'ajuda dels sistemes intel·ligents (la T-
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Mobilitat, sensors, etc.), es poden obtenir dades per conèixer els patrons d'ús del 

transport públic per part dels ciutadans i així oferir les solucions adients en temps real. 

Entre les actuacions més destacades està Impulsar millores a través de parades 

intel·ligents i la millora en la gestió de la informació del servei de bus i metro. 

El transport públic intel·ligent pot reforçar la gestió i control del trànsit al carrer en 

l'introduir la vídeo-denúncia als busos per tal d'identificar i multar als vehicles que facin 

infraccions a les parades i als carrils bus. 

 Aparcament intel·ligent: amb les dades provinents de sensors de superfície i dades 

dels GPS dels Smartphones dels conductors, les solucions d'aparcament intel·ligents 

permeten l'usuari/a saber quan l'aparcament més proper queda lliure per a trobar-lo 

més ràpidament. 

L’Ajuntament ha iniciat el desplegament d’infraestructures d’aparcament intel·ligents a 

la ciutat. Aquesta nova tecnologia oferirà informació on-line a través d’una aplicació 

per al mòbil sobre la disponibilitat de places sensoritzades d’aparcament en superfície 

de l’àrea blava o verda, càrrega i descàrrega, taxis i estacionament per a persones 

amb mobilitat reduïda. 

 Enllumenat públic intel·ligent: equipar els fanals amb sensors i connectar-les a una 

solució de gestió del núvol els fa més rendibles. Amb aquest sistema, la ciutat pot 

adaptar l'horari d'il·luminació a la zona corresponent i tenint en compte les condicions 

meteorològiques garantint una mobilitat més segura i un estalvi en l’energia requerida. 

● La gestió eficient de la mobilitat generada: el PMU articula una diversitat d’eines i 

instruments, tant innovadors com tradicionals, per aconseguir que els diferents àmbits que 

generen la mobilitat de caràcter obligada gestionin els seus desplaçaments de forma integrada 

i en consonància amb els objectius d’aquest pla.  

Així doncs, el PMU proposa gestionar la mobilitat generada des dels àmbits d’activitat 

econòmica y des de les mateixes empreses a través de les següents línies estratègiques: 

 Potenciar l’accés sostenible a les zones industrials i els pols d’activitat. 

 Impulsar la redacció de Plans de Desplaçament d’Empreses (PDE). 

● Plataforma de dades obertes pel que fa a la mobilitat: el servei Open Data BCN, gestionat 

des de l'Oficina Municipal de Dades, és transversal a diversos objectius de l'estratègia de la 

ciutat. Perquè la plataforma de dades obertes sigui efectiva ha de complir amb les següents 

característiques: 

 Open data per defecte 

 Qualitat i quantitat de la informació 

 Dades per a tothom 
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 Dades per a la millora de la governança 

 Promoció de la innovació 

El servei Open Data articularà, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Mobilitat de 

l'Ajuntament de Barcelona,  les demandes a les diferents entitats de planificació perquè aportin 

amb les diferents bases de dades relatives a la mobilitat de la ciutat. 

● Obtenció de dades de qualitat de l’aire: en una ciutat intel·ligent i connectada, les estacions 

automàtiques de referència es poden complementar amb altres mètodes i dispositius per a 

l’obtenció de dades d’immissions a tota la ciutat. La instal·lació de sensors ambientals i la 

recollida i filtratge automàtic d’aquestes dades permeten obtenir informació en temps real 

sobre l’estat ambiental dels carrers del municipi (contaminació atmosfèrica, soroll i altres 

dades ambientals), i així detectar anomalies i incidències en la qualitat de l'aire en zones 

especifiques. Els diferents mètodes disponibles són: 

 Estacions de referència 

 Sensors electrònics (mig/baix cost) 

 Dosímetres passius 

 Modelització 

● Present i futur de l’automoció i la mobilitat a Barcelona: La digitalització i nous models de 

negoci han revolucionat nombroses indústries, entre elles la mobilitat i l'automoció. Pel que fa 

al sector de la mobilitat, aquest nou paradigma dóna lloc a quatre tendències tecnològiques 

disruptives: la mobilitat elèctrica, compartida, connectada i autònoma. 

 Mobilitat elèctrica: Els vehicles elèctrics ofereixen major eficiència energètica, reducció 

d’emissions, més diversificació energètica (introducció de les energies renovables) i 

nous dissenys de vehicles més digitalitzats. 

 Mobilitat compartida: Les noves generacions estan liderant el camí cap a la mobilitat 

com a servei, és a dir pagar per ús, en lloc de ser propietàries d’un vehicle. Entre els 

principals avantatges de la mobilitat compartida és que permet als consumidors utilitzar 

la solució més optima per a cada propòsit, donant lloc a nous segments de vehicles 

especialitzats dissenyats per certes necessitats específiques. El paper de l’Ajuntament 

ha de ser el de fomentar l’ús dels vehicles compartits amb mires a  racionalitzar la 

tinença de vehicle propi, el que es tradueix en la reducció de la demanda d’aparcament 

i la recuperació de l’espai públic. 

 Mobilitat connectada i autònoma: les xarxes de cinquena generació, o 5G, suposen un 

augment de la velocitat en la transferència de dades en moviment. Podran suportar 

unes velocitats molt superiors a qualsevol de les generacions anteriors, de manera que 

es podrà fer el pas a la mobilitat connectada i autònoma. Un cotxe autònom és un 
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vehicle amb la capacitat de circular sense conductor/a. La tecnologia de conducció 

autònoma permetrà que la mobilitat esdevingui una plataforma on els usuaris/es 

puguin aprofitar el seu temps de viatge per dur a terme les seves activitats personals, 

i inclourà possibles nous serveis de mobilitat. 
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2. ANÀLISI DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 

2.1. Antecedents i tramitació 

El present PMU 2024 disposa d’un antecedent en la figura de l’anterior pla de mobilitat, el Pla 

de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) 2013-2018. Aquest pla va constituir una oportunitat 

per reflexionar sobre el model urbà a l’horitzó 2018 (i visió 2024), tot posant en interrelació 

diferents polítiques sectorials de mobilitat i cercant la compatibilitat entre elles. Va definir les 

estratègies futures en consonància amb un model de mobilitat sostenible, tal i com estableix 

la llei 9/2003, de 13 de juny de la Mobilitat que, en el cas de Barcelona, es van centrar en 

quatre eixos: mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient,  prioritzant els modes amb el 

següent ordre:  vianant, bicicleta, transport públic, mercaderies i transport privat. Tal i com 

estableix l’esmentada llei de la mobilitat, el PMU 2013-2018 va ser elaborat i aprovat per 

l’Ajuntament de Barcelona, amb la participació del corresponent Consell Territorial de Mobilitat 

(a Barcelona, el Pacte per la Mobilitat) i el seu contingut s’adequava perfectament als criteris 

i orientacions establertes pel Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, tal i com va mostrar l’ATM amb la redacció d’informe favorable durant el procés 

d’avaluació ambiental. 

El PMU 2013-2018 va ser aprovat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona en data 

27/03/2015. La revisió d’aquest tipus de pla s’ha de realitzar cada 6 anys, i en aquest context 

l’Ajuntament de Barcelona va encarregar, en data 20/04/2017, a l’Agència d’Ecologia Urbana 

(BCNecologia) la redacció d’un nou pla de mobilitat que doni continuïtat al que estableix el 

PMU 2013-2018. 

 

2.2. Procés de consultes i informació pública 

Fase d’avanç 

L’Agència d’Ecologia Urbana sol·licita al Departament de Territori i Sostenibilitat, en data 

01/02/2019, iniciar el procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària del Pla de 

Mobilitat Urbana de Barcelona 2019-2024 (PMU 2024), d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental. La sol·licitud és rebuda pel Servei de Plans i Programes de 

la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural el 13/03/2019, acompanyada de 

la Diagnosi i proposta d’escenaris preliminar, i del Document Inicial Estratègic (DIE, en 

endavant). 

El Servei de Plans i Programes du a terme les consultes a les Administracions públiques 

afectades i al públic interessat, d’acord amb l’article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 

Es reben informes i aportacions de 6 administracions públiques i públic interessat, i s’integren 

per constituir el Document d’Abast (DA, en endavant). Aquest es trasllada, juntament amb 

totes les aportacions rebudes durant el període de consultes, al promotor del PMU 2024 

d’acord amb l’article 19.2 de la Llei 21/2013. Així, la valoració que es fa en el DA, per part del 

Servei de Plans i Programes en relació al DIE, és positiva, ja que l’estructura i els continguts 

s’adiuen als requeriments de la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i 

Programes, i a la Llei de l’Estat 21/2013, del 9 de desembre, d’avaluació ambiental. El 
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document és emès pel Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural en data 05/07/2019. 

En el DA es considera que el document del DIE és suficient per iniciar el procés d’avaluació 

ambiental, doncs inclou una diagnosi dels aspectes ambientals més rellevants de Barcelona, 

presenta uns objectius ambientals jerarquitzats, i apunta alternatives a considerar en el procés 

d’avaluació ambiental, entre altres aspectes. 

El DA recull una valoració de la Diagnosi preliminar presentada. Tot i valorar positivament 

l’enfocament des de la perspectiva ambiental, considera que cal complementar el balanç del 

PMU 2013-2018, ampliar l’anàlisi de la mobilitat com a base del nou PMU, visibilitzar els 

efectes sobre la salut del model de mobilitat actual, assegurar una coordinació efectiva entre 

el nou PMU i els diferents plans de mobilitat supramunicipals, i explicitar l’articulació del PMU 

amb els diferents plans i estratègies municipals, per als quals és una eina fonamental. 

Respecte la valoració del DIE, el DA recull aspectes a modificar o completar en els següents 

apartats: relació amb altres plans i programes; diagnosi; definició dels objectius ambientals; 

descripció i avaluació d’alternatives. També demana incorporar els apartats de: mesures de 

seguiment i supervisió; viabilitat econòmica; avaluació global del Pla; síntesi. 

En relació amb els organismes i entitats consultades, el Servei de Plans i Programes de la 

Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va identificar i consultar les següents: 

- Agència de Residus de Catalunya. 

- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 

- Subdirecció General de Prevenció i Control de la Contaminació Atmosfèrica - Aire. 

- Direcció General de Transports i Mobilitat. 

- Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

- Oficina de Prevenció de la Contaminació Lluminosa. 

- Departament d’Interior. Direcció General de Protecció Civil. 

- Departament de Salut. 

- Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 

- Ajuntament de Badalona. 

- Ajuntament de Badia del Vallès. 

- Ajuntament de Barberà del Vallès. 

- Ajuntament de Begues. 

- Ajuntament de Castellbisbal. 

- Ajuntament de Castelldefels. 

- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 
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- Ajuntament de Cervelló. 

- Ajuntament de Corbera de Llobregat. 

- Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 

- Ajuntament de Gavà. 

- Ajuntament de Palma de Cervelló. 

- Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

- Ajuntament de Molins de Rei. 

- Ajuntament de Montcada i Reixac. 

- Ajuntament de Montgat. 

- Ajuntament de Pallejà. 

- Ajuntament de Ripollet. 

- Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. 

- Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

- Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

- Ajuntament de Sant Climent de Llobregat. 

- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

- Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

- Ajuntament de Sant Joan Despí. 

- Ajuntament de Sant Just Desvern. 

- Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. 

- Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 

- Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

- Ajuntament de Tiana. 

- Ajuntament de Torrelles de Llobregat. 

- Ajuntament de Viladecans. 

- Ajuntament del Papiol. 

- Ajuntament del Prat de Llobregat. 

- Àrea Metropolitana de Barcelona. Direcció Transport i Mobilitat. 

- Àrea Metropolitana de Barcelona. Direcció Medi Ambient. 
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- Diputació de Barcelona – Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental. 

- Diputació de Barcelona – Servei de Salut Pública. 

- Diputació de Barcelona – Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local. 

- Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 

- ADENC – Associació per a la defensa i l’estudi de la natura. 

- Agrupació Catalana d’Enginyeries i Consultories Mediambientals. 

- Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU). 

- Amics de la Bici. 

- Associació de Professionals Interdisciplinària del Medi Ambient (APROMA). 

- Asociación Española de Acción contra la Polución Atmosférica (AEDAPA). 

- Associació ENSALUT – (Espai Net Salut). 

- Associació Catalana de Municipis i Comarques. 

- Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP). 

- BACC Bicicleta Club de Catalunya. 

- Catalunya Camina, Associació pels drets del vianant. 

- Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA). 

- Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. 

- Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

- Col·legi de Biòlegs de Catalunya. 

- Col·legi de Geògrafs de Catalunya. 

- Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 

- Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

- Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO). 

- Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC). 

- Coordinadora Catalana d’Usuaris de la Bicicleta. 

- Ecologistes en Acció de Catalunya. 

- Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB). 

- Federació de Municipis de Catalunya. 

- Fundació RACC. 
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- Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. 

- Greenpeace Catalunya. 

- Institut Català d’Energia (ICAEN). 

- Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). 

- Prevenció d’Accidents de Trànsit P(A)T. 

- UGT. Unió General de Treballadors de Catalunya. 

- IS GLOBAL. 

- CSIC Xavier Querol. 

En resposta a les consultes realitzades, s’ha rebut informe del Servei per a la prevenció de la 

contaminació acústica i lumínica (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic), de 

26 d’abril de 2019;  l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de Serveis d’Infraestructures 

Viàries i Mobilitat (Diputació de Barcelona), de 15 d’abril de 2019; Federació d’Ecologistes en 

Acció de Catalunya, de 7  de maig de 2019; l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Direcció 

General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic), de 29 de maig de 2019; Servei de Vigilància 

i Control de l’Aire (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic), de 7 de juny de 

2019; Autoritat del Transport Metropolità (ATM), de 14 de juny de 2019. 

Servei per a la prevenció de la contaminació acústica i lumínica (Direcció General de 

Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic) ( 26 d’abril de 2019) 

Han enviat un informe el qual posa de manifest la necessitat d’incloure, entre d’altres 

qüestions, l’anàlisi de la població exposada a nivells de soroll superiors a 65 dB(A) de dia i a 

55 dB(A) de nit en la definició de l’escenari ambientalment més eficient, així com les mesures 

de seguiment necessàries per valorar periòdicament l’eficàcia del desplegament del pla. 

Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 

Mobilitat (Diputació de Barcelona) ( 15 d’abril de 2019) 

Exposen la necessitat de referenciar convenientment totes aquelles cites on s’utilitzin dades, 

així com tots aquells procediments de modelització utilitzats per obtenir-ne. 

Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya ( 7 de maig de 2019) 

Envien una llista de consideracions a fer, respecte la valoració de l’anterior PMU i respecte el 

model continuista del propi Pla. 

Igualment, demanen un conjunt de canvis i incorporacions, tant pel propi PMU com per l’Estudi 

Ambiental Estratègic (EAE) que forma part del procés d’Avaluació Ambiental. 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic) (29 de maig de 2019) 

Presenten un recull d’observacions sobre el que el PMU ha d’incorporar, així com aspectes a 

tenir en compte en la redacció de l’EAE, relatius a les emissions de GEH previstes pel Pla i a 

l’objectiu de reducció d’aquestes, en consonància amb el pla director de mobilitat de l’ATM 

2020-2025 i el Pla Clima adoptat per l’Ajuntament. 
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Servei de vigilància i Control de l’Aire (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic) (7 de juny de 2019)  

Entre d’altres aportacions, es demana que el PMU tingui en compte els vuit eixos d’actuació 

del programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica, de l’Ajuntament, així com el 

creixement del sector turístic per al model de mobilitat sostenible de Barcelona. 

Autoritat del Transport Metropolità (ATMA) (14 de juny de 2019) 

Les aportacions presentades per aquest organisme es centren en la necessitat d’ampliar la 

diagnosi ambiental i els objectius ambientals, en l’oportunitat d’establir sinèrgies entre tres 

documents vitals que es tramiten alhora (pdM 2020-2025, PMU 2024 i PMMU 2019-2024), i 

en diversos elements de la mobilitat urbana sobre els quals es considera que cal incidir, com 

ara la regulació i restriccions a la circulació del vehicle privat, la integració del concepte MaaS 

o la regulació i racionalització de la DUM. 

 

2.3. El paper de l'òrgan ambiental 

Tal com defineix la llei 21/2013, l’òrgan ambiental és l’òrgan que realitza l’anàlisi tècnica dels 

expedients d’avaluació ambiental i formula les declaracions estratègica i d’impacte ambiental, 

i els informes ambientals. 

Les funcions de l’òrgan ambiental d’acord amb la llei són assessorar al promotor sobre 

l’existència i disponibilitat d’informació per a l’avaluació ambiental, organitzar i gestionar el 

banc de dades d’avaluació ambiental i facilitar i assegurar l’accés del públic a la informació 

sobre l’avaluació ambiental. 

Aquestes funcions es desenvolupen al llarg del procés d’avaluació ambiental a través de 

l’emissió d’informes (document d’abast, informe a l’aprovació inicial, acord de la memòria 

ambiental), del procés de consultes i informació pública (identificació de les administracions 

públiques afectades i el públic interessat, realització de les consultes prèvies a la decisió 

d’avaluació ambiental i al document de referència, i també determinar les modalitats 

d’informació i consulta de l’EAE), el suport a la redacció de la memòria ambiental i el 

seguiment i supervisió posteriors a l’aprovació dels plans sotmesos a avaluació ambiental. 

La participació i supervisió de l’òrgan ambiental (Servei de Plans i Programes de la Direcció 

General de Polítiques Ambientals i Medi Natural) per al PMU 2024 s’ha dut a terme, per una 

banda, a través de les consultes a les administracions i agents interessats, que s’han fet 

prèviament a l’emissió del document d’abast per tal de determinar l’abast de l’EAE; i per altra 

banda, durant els períodes d’informació pública. 

DOCUMENT D’ABAST 

El document d’abast s’emet el dia 5 de juliol de 2019 un cop finalitzada la fase de consultes 

realitzades sobre l’abast de l’Estudi Ambiental Estratègic. Aquest document determina 

l’amplitud, el nivell de detall i el grau d’especificació que cal tenir en compte en l’EAE d’acord 

amb la Llei 21/2013, d’Avaluació Ambiental de plans i programes. 
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El document d’abast valora positivament l’anàlisi ambiental realitzat, l’estructura del Document 

Inicial Estratègic (DIE) i determina un seguit de temes en els quals, o bé cal aprofundir de cara 

al document final, o bé cal incorporar perquè estaven absents. A continuació es presenta un 

resum d’aquests temes: 

Relació amb altres plans i programes 

Tot i considerar que el recull de programes relacionats amb el PMU, incorporats en la diagnosi 

preliminar, és molt complet, es considera necessari explicitar el vincle entre els plans i 

estratègies més rellevants i el PMU de Barcelona, a més d’actualitzar la referència al Projecte 

de Llei catalana del canvi climàtic, atès que la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic 

ja va ser aprovada pel Parlament de Catalunya. 

Diagnosi 

Els aspectes específics a incorporar a la diagnosi ambiental són:  

1) Consum d’energia i canvi climàtic: es considera necessari incorporar dades més 

actualitzades, la tendència d’increment d’emissions de CO2, i una valoració de 

l’adaptació al canvi climàtic a partir d’una anàlisi de la vulnerabilitat de les 

infraestructures de mobilitat. També preveu que el Pla acabi incorporant mesures 

d’adaptació al canvi climàtic per part d’aquestes infraestructures. 

2) Qualitat de l’aire: es considera necessari incorporar l’evolució temporal global de les 

emissions de NOx, PM10 i PM2,5; cal explicitar l’origen de les dades relatives al Port de 

Barcelona; és necessari diferenciar les emissions de partícules procedents del parc 

circulant d’aquelles no derivades directament de la combustió; cal un grau de detall 

més elevat pel que fa a consum energètic i emissions associades: dades 

desagregades segons mode de transport i tipus de propulsió. 

3) Efectes sobre la salut del model de la mobilitat i anàlisi territorialitzat de la població 

exposada: cal explicitar, a nivell de diagnosi, els efectes sobre la salut humana del 

model de mobilitat de Barcelona; es considera necessari una anàlisi de la població 

exposada a nivells superiors als legislats, tant pel que respecta als contaminants 

atmosfèrics com al soroll. 

4) Anàlisi socio-econòmic territorialitzat: cal incorporar una diagnosi territorialitzada de la 

situació socio-econòmica de la població i la seva relació amb les principals externalitats 

associades al model de mobilitat. 

 

Definició dels objectius ambientals 

 

Dels sis objectius ambientals que recull del DIE, el DA proposa retirar-ne un, el de reduir 

l’accidentalitat associada a la mobilitat, per no considerar-lo directament un objectiu ambiental. 

Per a la resta d’objectius, es proposen un seguit de modificacions en les respectives 

definicions, i també uns canvis el la classificació de prioritat de dos objectius. 

 

El DA proposa incorporar com a objectius del Pla la reducció global dels vehicles-km 

recorreguts en vehicle privat motoritzat dins la zona urbana, així com dels vehicles de pas pel 

sistema de rondes. 

 

El DA considera necessari explicitar els valors quantitatius globals que es pretenen assolir a 

través de les actuacions del Pla, així com definir els objectius que es pretenen assolir per a 
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cada un dels principals fluxos de mobilitat. Es proposa considerar l’objectiu de canvi modal 

per a aquests fluxos. 

 

En aquest apartat el DA també proposa diferenciar l’aportació dels principals modes de 

transport per a cada un dels indicadors ambientals on sigui rellevant, i incorporar indicadors 

específics per a les emissions d’NO2 i PM2,5. 

 

Descripció i avaluació d’alternatives 

 

El DA planteja la necessitat que el Pla detalli com es preveuen aconseguir els objectius 

quantitatius corresponents als escenaris plantejats. 

 

Es proposa, per a avaluar les diferents alternatives, utilitzar la següent metodologia, sens 

perjudici de la possible utilització d’altres metodologies a criteri del redactor: reduir els efectes 

de la mobilitat sobre el medi ambient i sobre la salut a partir de tres “elements precursors” 

prioritaris: 

 

1) Reducció de vehicles-km en modes amb impacte ambiental i sobre la salut rellevants. 

2) Reducció de la generació d’impacte ambiental unitari per vehicle-km. 

3) Reducció de l’exposició local a l’impacte. 

 

Mesures de seguiment i supervisió 

 

L’EAE ha de contemplar un sistema de seguiment ambiental integrat en els sistemes de 

seguiment del Pla, amb mecanismes per verificar l’eficàcia de l’avaluació ambiental realitzada 

i establir les mesures correctives, compensatòries, i les directrius necessàries per assegurar 

un model de mobilitat sostenible. 

 

Altres temes que el DA considera necessari que constin en l’EAE són una avaluació global 

del Pla, que verifiqui i justifiqui la congruència d’aquest amb els requeriments establerts als 

objectius ambientals, i un apartat de síntesi que resumeixi, en termes fàcilment comprensibles, 

la informació facilitada en els epígrafs precedents. 

 

PROCÉS D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

Un cop s’ha elaborat l’EAE, i tant aquest com el propi Pla incorporen les aportacions del DA, 

es realitza l’aprovació inicial i es sotmet el conjunt al procés d’informació pública. En data 13 

d’abril de 2021 el PMU 2024 i l’EAE es publiquen en mitjans i diaris oficials. Entre els mesos 

d’abril i maig del mateix any s’envia la informació a les mateixes entitats que van ser 

consultades per a la preparació del DA. Fins el mes d’octubre de 2021 es van anar reben 

al·legacions, i a partir del mes de novembre i fins el març de 2022 s’ha anat donant resposta 

a les al·legacions i incorporant les modificacions pertinents a la memòria del Pla. 

 

S’han rebut 440 al·legacions de 21 entitats i particulars. D’aquest total, 72 es consideren 

al·legacions de caràcter ambiental, i s’han classificat segons les següents categories: 

 

- Al·legacions estimades ja incloses: 34 de 47 al·legacions (47%). Són aquelles que 

demanen quelcom que ja està incorporat en el Pla. 
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- Al·legacions estimades: 4 de 47 al·legacions (6%). Són aquelles no incloses que es 

considera adient incorporar, en tant que s’ajusten completament als objectius i esperit 

del Pla. 

- Al·legacions estimades parcialment: 15 de 47 al·legacions (21%). Són aquelles que en 

part ja estan considerades, però s’accepten modificacions o aportacions 

complementàries. 

- Al·legacions desestimades: 19 de 47 al·legacions (26%). Són aquelles que no es 

considera adient incorporar en tant que no concorden amb els eixos estratègics del 

Pla. 
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3. VALORACIÓ DE L’ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

Com ja s’ha explicat a la introducció del document resum, l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) 

és el document central del procés d’Avaluació Ambiental Estratègica l’objectiu del qual és 

introduir aquells objectius ambientals que s’han considerat cabdals per assolir un planejament 

sostenible.  

Així doncs, l’EAE és un document de treball del propi Pla que ha anat avaluant les successives 

propostes i canvis d’aquest i que ha evolucionat de forma paral·lela al mateix, incorporant 

també les propostes, criteris i abast expressats per l’òrgan ambiental. 

En aquest sentit, el present apartat, desenvolupa, en primer lloc, quines han estat les 

principals aportacions de l’EAE, a nivell metodològic i de contingut, i en segon lloc com l’EAE 

ha anat evolucionat en la seva diagnosis, abast de l’avaluació i desenvolupament de les 

temàtiques ambientals que s’han considerat prioritàries, a partir de les aportacions realitzades 

per l’òrgan ambiental. 

 

3.1. Valoració de l’estructura formal 

L’estructura formal utilitzada a l’EAE es basa en l’adoptada en el DIE. En aquest sentit, n’és 

una prolongació que incorpora, als capítols d’introducció, model territorial i diagnosi ambiental, 

els següents apartats: 

Capítol 4: planteja, en primer lloc, els objectius ambientals predeterminats: són aquells 

objectius de protecció ambiental que fixa el marc jurídic de referència internacional, 

comunitari, estatal, autonòmic, regional o local, i que tenen relació amb el pla de mobilitat. A 

continuació es presenta una proposta d’objectius de protecció ambiental del PMU, i completa 

el capítol una proposta d’indicadors de seguiment ambiental. 

Capítol 5: aquest apartat presenta una descripció i avaluació dels diferents escenaris 

considerats, tant els actuals (en el moment de redactar el Pla) com el tendencial i els 

alternatius plantejats. És aquí quan s’explicita quin és l’escenari escollit per al PMU 2024. 

També presenta una avaluació dels objectius ambientals en els escenaris 2 i 3. Finalment, 

s’incorpora un apartat en el qual es justifica, des del punt de vista ambiental, l’alternativa 

escollida. 

Capítol 6: està dedicat a l’escenari escollit pel PMU, i presenta en què es basa el model de 

mobilitat que defineix el Pla, avalua ambientalment aquesta alternativa escollida, i mostra els 

efectes de les actuacions previstes pel Pla sobre els objectius ambientals. També inclou un 

apartat de priorització de les actuacions en funció de la seva contribució a l’assoliment dels 

objectius, i remet al capítol corresponent de la memòria del PMU 2024 per a la seva consulta.  

Capítol 7: presenta el pressupost del Pla i un anàlisi de la viabilitat econòmica. De nou es 

remet al capítol corresponent de la memòria del PMU 2024 per a la seva consulta.  

Capítol 8: aquest apartat recull el programa de vigilància ambiental del PMU 2024. S’explica 

que es realitzaran informes de seguiment als 3 i 6 anys de vigència del Pla, i que es preveu 

un seguiment anual de les actuacions i indicadors que es plantegen al PMU en el si del Pacte 
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per la Mobilitat. Per a informació més detallada del programa de vigilància ambiental es 

recomana consultar l’apartat IV de la memòria del PMU 2024.  

Capítol 9: planteja una avaluació global del Pla, del compliment dels objectius. Es tracta d’una 

avaluació final sobre com el Pla compleix amb els objectius ambientals proposats. 

Capítol 10: el darrer capítol és el resum no tècnic, una síntesi de la resta de capítols que 

conformen l’EAE. La elaboració d’aquest resum es fa d’acord amb el que recull la Llei 6/2009, 

de 28 d’abril, d’avaluació ambientals de plans i programes.   

Aquesta estructura formal, permet donar coherència a la correcta seqüenciació dels següents 

discursos conceptuals: 

 

Aquest esquema conceptual, s’ha traduït a la pràctica en els següents blocs temàtics bàsics:

 

 

Entendre 

 

Avaluar 

Corregir 

Anàlisi situació actual 

Anàlisi situació futura 

Context 

Diagnosi 

Anàlisi d’alternatives 

Avaluació de 

l’alternativa escollida 

Seguiment 

Mesures 
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3.2. Valoració del contingut 

Pel que fa al contingut de l’EAE, s’ha posat especial atenció en evitar tot allò que pogués ser 

superflu, tant a nivell de context o diagnosi, com en l’avaluació i l’establiment de mesures i 

seguiment PMU 2024. Tenint en compte aquest fet, s’ha intentat sempre, prioritzar les 

avaluacions d’aquelles temàtiques que s’han considerat clau per a la resolució de la 

problemàtiques ambientals en relació al Pla. 

En aquest sentit, i repassant el contingut dels diferents capítols de l’EAE, es pot observar els 

següents trets distintius: 

- El capítol d’introducció serveix de marc explicatiu i posa en context el Pla en relació al marc 

normatiu que el condiciona, el de l’avaluació ambiental estratègica; i en relació amb altres 

plans i programes amb els quals pot compartir línies estratègiques. També es descriu en 

aquest punt l’objecte i abast del Pla, i sobre tot s’expliciten els antecedents, que no són altres 

que el PMU 2013-2018, de qual el PMU 2024 n’és la continuació. S’analitzen el grau 

d’execució de les mesures que recollia l’anterior Pla i el grau d’assoliment dels objectius que 

s’havien plantejat.   

- El següent capítol està dedicat al model territorial i la mobilitat de Barcelona. Consisteix en 

una diagnosi de l’entorn metropolità i de la mateixa ciutat, incloent-t’hi les dinàmiques 

demogràfiques de la Barcelona metropolitana i el context socioeconòmic de la ciutat. També 

es presenta la diagnosi de la mobilitat de les persones a Barcelona, amb una caracterització 

dels desplaçaments que hi tenen lloc, i la diagnosi de la distribució urbana de mercaderies.  

- El tercer capítol consisteix en una diagnosi ambiental del Pla, on es descriuen els problemes 

associats a la mobilitat actual: el model energètic de la mobilitat, el canvi climàtic associat a 

les emissions de GEH per part dels vehicles, la contaminació atmosfèrica, la contaminació 

acústica, l’accidentalitat associada a la mobilitat, la congestió del trànsit, i l’apropiació 

funcional de l’espai públic.  

- Els objectius ambientals del PMU 2024 engloben aquells predeterminats pel marc jurídic de 

referència i una proposat d’objectius de protecció ambiental. A aquests objectius se’ls defineix 

i se’ls jerarquitza segons l’ordre de prioritat. Seguint l’exercici de coherència i continuïtat amb 

el PMU 2013-2018 i el pdM 2013-2018, es presenta l’equivalència entre els objectius 

ambientals proposats i els d’aquests plans. En relació a aquests objectius ambientals, en 

aquest apartat es recull una proposat d’indicadors de seguiment ambiental per als diferents 

objectius, conjuntament amb una primera exposició dels resultats per a la situació de partida 

o actual (en el moment de redacció del document).  

- El següent capítol descriu i avalua els escenaris del 2016, l’actual en el moment de redactar 

el Pla, i el tendencial si no s’introdueixen canvis significatius en la mobilitat de la ciutat. També 

es descriuen els escenaris alternatius i se n’avaluen els diferents paràmetres ambientals per 

a cada un d’ells. Aquest anàlisi permet justificar l’alternativa escollida.  

- A partir d’aquesta alternativa es valora, en el següent apartat, quin ha de ser el model de 

mobilitat que es vol assolir, el definit pel PMU 2024, i se’n valoren les principals conseqüències 

sobre el medi ambient de la ciutat pel que fa a: reducció del consum energètic en el transport, 

contaminació atmosfèrica, canvi climàtic, contaminació acústica, reducció de l’ocupació de 

l’espai públic per part dels vehicles privats a motor, i els efectes sobre la salut dels ciutadans. 
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3.3. Aportacions per part de l’òrgan ambiental i 

del procés de consultes 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, l’Estudi Ambiental Estratègic ha estat l’instrument de 

treball per a l’avaluació del PMU 2024 de la ciutat de Barcelona, i, com a tal, ha anat 

evolucionant paral·lelament a les propostes del mateix.  

En aquest sentit, l’òrgan ambiental (Servei de Plans i Programes de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural) ha realitzat diferents aportacions al llarg del procés 

d’Avaluació Ambiental Estratègica. Entre aquestes aportacions destaca especialment les del 

document d’abast, provinents de diferents entitats i administracions consultades. que entre 

d’altres aportacions de caràcter ambiental, en va aportar que afectaven directament als 

objectius ambientals i a la seva classificació com a prioritaris i rellevants. En aquest sentit 

l’EAE incorpora els canvis proposats en el Document d’Abast. 

Servei per a la prevenció de la contaminació acústica i lumínica (26 d’abril de 2019) 

Aquest departament, integrat en la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 

considera que en la definició de l’escenari més eficient des del punt de vista ambiental, s’haurà 

d’incloure l’anàlisi de la població exposada a nivells de soroll superiors a 65 dB(A) de dia i a 

55 db(A) de nit. Caldrà proposar mesures de reducció, sobretot en els trams més afectats per 

les zones urbanes amb receptors acústics sensibles exposats (habitatges, centres docents i 

hospitalaris). El PMU ha de contenir mesures de seguiment i supervisió, així com establir 

l’indicador de qualitat acústica que li permetran fer el seguiment dels objectius i verificar 

periòdicament l’eficàcia del desplegament del Pla.. 

En resposta a aquesta al·legació, l’EAE incorpora en l’apartat 5.3 un anàlisi de la contaminació 

acústica, en tant que l’objectiu ambiental 4 busca reduir-la. S’hi mostren els mapes del nivell 

sonor del trànsit, diürn i nocturn, per a l’escenari actual (E_0) i per als dos escenaris plantejats 

pel Pla, l’E_S2 (escenari escollit) i l’E_S3. El PMU, en el capítol 3.7.4., presenta el mateix 

anàlisi de la contaminació acústica. 

Tal com es recull en ambdós documents, en l’escenari E_S2 s’obtenen millors resultats en els 

nivells sonors als que està exposada la població actualment, gràcies a l’alliberament d’una 

gran quantitat de carrers del trànsit de vehicles de pas i a la reducció dels desplaçaments en 

vehicle privat. 

Finalment, el PMU presenta un Pla de Seguiment i Avaluació, l’apartat IV del Pla, on 

s’estableix el sistema d’indicadors de seguiment, entre els que hi ha el percentatge de població 

sotmesa a nivells sonors > 65 dB(A) durant el dia (Ld) i > 55 dB(A) durant la nit (Ln).  

Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (Diputació de 
Barcelona) (15 d’abril de 2019) 
 
Aquest departament considera que, per tal de consolidar un discurs ben estructurat caldria 

referenciar convenientment totes aquelles cites on s’utilitzin dades per tal de justificar preses 

de decisions, així com referenciar també tots aquells procediments de modelització utilitzats 

per obtenir dades a partir de les quals extreure conclusions, mostrant els inputs i outputs en 

els annexos. 
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En resposta a aquesta al·legació, tant l’EAE com la memòria del Pla incorporen les referències 

corresponents, tant de les dades citades com dels processos de modelització emprats. 

 

Federació d’Ecologistes en Acció de Catalunya (7 de maig de 2019) 
 

Aquesta entitat demana que: 

- L’objectiu ambiental prioritari del PMU 2024 sigui el compliment l’any 2024 de la 

normativa de qualitat de l’aire de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), per a totes 

les estacions de mesura de la ciutat. 

- La proposta assoleixi els límits anual de NO2 que fixa la normativa europea de qualitat 

de l’aire l’any 2020, per a totes les estacions de mesura de la ciutat. 

- El nou Pla presenti la seva contribució a la reducció d’emissions contaminants per a 

complir amb els objectius que estableix la Llei 16/2007, de l’1 d’agost, del canvi 

climàtic. 

- El nou Pla presenti mesures efectives i eficients amb indicadors anuals per a complir 

amb l’objectiu que marca Europa al «Full de ruta cap a un Espai Europeu Únic de 

Transport: Eliminar el 50% dels vehicles amb carburants convencionals de les ciutats 

el 2030». 

- Es modifiquin el redactat i priorització dels objectius ambientals en base als 

requeriments que es detallen a la seva aportació. 

- Es plantegin els escenaris per tal d’assegurar la consecució dels objectius ambientals. 

- Es defineixin escenaris que tinguin en consideració els càlculs de reducció de mobilitat 

en vehicle privat segons models de simulació de trànsit i models de simulació de 

qualitat de l’aire, considerant les dades actualitzades del parc circulant de vehicles de 

l’Estudi “Caracterització dels vehicles i les seves emissions a l’àrea metropolitana de 

Barcelona” així com les emissions reals dels vehicles. 

- Els càlculs de % de reducció de la mobilitat en vehicle privat en els escenaris plantejats 

al PMU 2024 semblen incorrectes, tot indica que es basen en els mateixos càlculs del 

PMU 2013-2018. 

- Presentar l’escenari actual 2017 amb les dades de l’Enquesta de Mobilitat en Dia 

Feiner (EMEF) 2017. 

- Revisar el càlcul de l’escenari tendencial a un escenari a un escenari d’extrapolació a 

2024 de la tendència des del 2014 fins a 2017. 

 

En resposta a aquest conjunt d’al·legacions, el PMU contempla, i per extensió també l’EAE, 

que en l’escenari escollit es compleixi la normativa europea per als límits anuals d’NO2 en 

totes les estacions de mesura. Es considera però, que el compliment de la normativa de 

qualitat de l’aire de l’OMS per a totes les estacions queda fora de l’abast del Pla. En els capítols 

3.7.2 i 3.7.3 del Pla, i 5.3.2 i 5.3.3 de l’EAE s’expliciten les mesures per reduir les emissions 

contaminants i donar compliment als objectius de la Llei 16/2007. 

 

El Pla recull diferents actuacions encaminades a fomentar el vehicle elèctric, d’acord amb 

l’Estratègia per la Mobilitat Elèctrica de Barcelona (EME), que està alineada amb la 

temporalitat del PMU i amb els objectius estratègics d’aquest. 

 

Les definicions dels objectius ambientals s’han reelaborat en l’EAE, en relació als presentats 

en el DIE, d’acord amb l’establert en el DA (apartat 6.4). En concret, s’han redefinit els 

objectius ambientals 1, 2, 4 i 6, i s’ha eliminat l’objectiu 3 de la llista d’objectius ambientals (es 
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manté com a objectiu propi del Pla). D’aquesta manera la llista d’objectius ambientals recollida 

en l’EAE queda així: 

 

 Objectiu ambiental 1: Minimitzar el consum energètic en el transport. 

 Objectiu ambiental 2: Reduir la contribució al canvi climàtic. 

 Objectiu ambiental 3: Reduir els contaminants atmosfèrics. 

 Objectiu ambiental 4: Reduir la contaminació acústica. 

 Objectiu ambiental 5: Reduir l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats 

a motor. 

 

Igualment, el DA proposa modificar la prioritat d’alguns dels objectius: l’objectiu 3 deixa de 

considerar-se rellevant i passa a ser prioritari; els objectius 4 i 5 deixen de ser secundaris i 

passen a ser rellevants. 

 

Els escenaris considerats en el Pla (E_S2 i E_S3), i inclosos també en l’EAE, contemplen la 

consecució dels objectius ambientals, i han tingut en compte els càlculs de reducció de 

mobilitat en vehicle privat segons models de simulació de trànsit i models de simulació de 

qualitat de l’aire. Per determinar els nivells d’immissió, és a dir les concentracions de 

contaminants en superfície, s’ha fet servir el model ADMS-Urban, i simular la reducció de la 

mobilitat en vehicle privat s’ha usat el model TransCAD. 

 

S’han repassat els càlculs de % de reducció de la mobilitat en vehicle privat, que són similars 

als del PMU 2013-2018 perquè el Pla actual comparteix mesures i actuacions amb el pla 

anterior. Es tracta de la reducció assolible amb les mesures contemplades, i que alhora permet 

assolir els objectius ambientals establerts. També s’ha revisat el càlcul de l’escenari tendencial 

2024, recollit en el capítol 3.2.3 del PMU 2024. 

 

Per últim, l’escenari actual s’ha actualitzat a 2018, amb dades de l’Enquesta de Mobilitat en 

Dia Feiner (EMEF) 2018. 

 

Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic) 

 

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic considera que: 

 

- Cal que el PMU de Barcelona consideri tant el Pla de mobilitat de l’AMB per l’horitzó 

2019-2024 com el nou Pla director de mobilitat 2020-2025 en la seva definició. 

- Cal actualitzar la referència a la llei de Canvi Climàtic, atès que el Parlament de 

Catalunya aprovà la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic el 27 de juliol de 2017. 

- Es considera necessari incorporar la referència al recent publicat Llibre Blanc de la 

Distribució Urbana de Mercaderies, manual encarregat per l’ATM i dirigit a tècnics, 

gestors i planificadors involucrats en la distribució urbana de mercaderies. 

- Segons els inventaris oficials d’emissions, a la província de Barcelona, el transport per 

carretera va ser responsable de 7,1 milers de t CO2 l’any 2016, per la qual cosa, les 

emissions de la mobilitat de Barcelona representen doncs, el 8,3% de les emissions 

del transport a Catalunya i el 14% de les emissions de la província. 

- Quant a la obligatorietat introduïda per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental, i per la Llei 16/2017, d’1 d’agost, de canvi climàtic, sobre l’avaluació de 

l’impacte del pla sobre les emissions de GEH, caldrà que l’estudi ambiental estratègic 
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estableixi quin serà l’objectiu de reducció previst per a l’any 2024 i quines emissions 

seran les previstes. 

- L’objectiu de reducció d’emissions de GEH del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 

hauria de ser definit en base als objectius de reducció que plantegi el Pla director de 

mobilitat de l’ATM 2020-2025 i el Pla Clima adoptat per l’Ajuntament. 

- Cal tenir en compte la vulnerabilitat de les infraestructures de mobilitat existents i 

proposar mesures preventives per fer front als impactes dels fenòmens meteorològics 

extrems, onades de calor o manca de subministrament energètic. 

 

El PMU té en compte el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 2019-2024 i el Pla 

director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2020-2025, tal com queda recollit 

en l’apartat 1.3.1 relatiu al marc de referència al qual es supedita el PMU 2024. 

 

Tant en la memòria del PMU 2024 com en l’EAE s’ha actualitzat la referència a la Llei 16/2017, 

d’1 d’agost, del canvi climàtic, aprovada pel Parlament de Catalunya, recollida en l’apartat 

1.4.3 del la memòria.  

 

El capítol 5.3.2 de l’EAE, que tracta l’Objectiu ambiental 2, mostra les emissions de GEH 

resultants del trànsit a Barcelona en els escenaris E_S2 i E_S3, el que constitueixen l’objectiu 

de reducció i les emissions finals previstes. Tal com s’especifica en aquest capítol, l’Objectiu 

ambiental 2 de l’EAE té en compte l’objectiu de reducció d’emissions de GEH del Pla Clima, i 

concorda amb l’objectiu 1 del pdM 2020-2025, d’una mobilitat saludable i sostenible. 

 

La memòria del PMU 2024 recull, en el capítol 3.7.3, un apartat dedicat específicament a 

l’adaptació de les infraestructures de mobilitat enfront els efectes derivats del canvi climàtic. 

 

Servei de Vigilància i Control de l’Aire (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic) 

 

Aquest organisme considera que les propostes que es plantegen en el nou Pla de mobilitat 

urbana de Barcelona, donen continuïtat a la consolidació del model a la ciutat però encara es 

requereix intensificacions d’algunes de les accions o proposant de noves que permetin 

actuacions més localitzades a punts concrets de Barcelona, això pel que fa a l’àmbit urbà. 

Cal que el PMU consideri els vuit eixos d’actuació del Programa de mesures contra la 

contaminació atmosfèrica de l’Ajuntament de Barcelona. Cal que el nou model de mobilitat 

sostenible de Barcelona contempli el creixement del sector turístic. 

 

En resposta a aquestes al·legacions, el PMU 2024 incorpora un capítol dedicat a la mobilitat 

turística que inclou una diagnosi per als diferents modes de transport, i unes propostes 

d’actuació.  

 

El PMU ha tingut en compte, en el plantejament de les mesures per a reduir la contaminació 

atmosfèrica, aquells eixos d’actuació del Programa de mesures contra la contaminació 

atmosfèrica que tenen relació directa amb la mobilitat, com poden ser les Zones de Baixes 

Emissions o el protocol d’actuacions en episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10. 

 

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

 

Les principals aportacions recollides a la resposta de l’ATM són: 
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- Es considera necessari que la diagnosi ambiental inclogui una anàlisi de població 

exposada a nivells superiors als legislats, tant de contaminants atmosfèrics com de 

soroll, cara a disposar d’informació de les àrees prioritàries d’actuació en matèria de 

qualitat de l’aire. 

- En els objectius ambientals cal incorporar algun que faci incidència sobre la reducció 

de l’impacte de la mobilitat sobre la salut de la ciutadania, tant pel que fa a la qualitat 

de l’aire com al soroll. 

- La reducció prevista del 21% en els desplaçaments en vehicle privat ha d’anar 

sustentada en un conjunt de mesures que demostrin la viabilitat d’assolir aquests 

nivells de reducció de forma realista i documentada. 

- La coincidència en el temps de tramitació de tres documents vitals per a la planificació 

de la mobilitat com són el pdM 2020-2025, el PMU 2024 i el Pla Metropolità de Mobilitat 

Urbana 2019-2024, esdevé una oportunitat per establir sinèrgies que facin possible el 

compliment amb aquests objectius ambiciosos pel que fa a la reducció de la mobilitat 

en vehicle privat i la potenciació dels modes actius i el transport públic. 

 

Es considera que a nivell de mobilitat urbana cal incidir especialment en elements com: 

 

- Regulació i restriccions a la circulació del vehicle privat, especialment aquells més 

contaminants. 

- Identificació de zones especialment sensibles pel que fa a l’impacte de la mobilitat 

(zones escolars, zones amb molta població exposada...). 

- Continuació de la política d’articulació d’una bona xarxa d’itineraris segurs per a 

bicicleta. 

- Aposta per itineraris de vianants segurs i saludables i actuacions per a la pacificació i 

generació d’espais públics saludables. 

- Anàlisi de l’impacte i regulació dels nous ginys de mobilitat personal. 

- Articulació d’una bona xarxa de transport públic en cobertura, freqüència i comoditat. 

- Integració del concepte de MaaS i potenciació de la digitalització de la informació a 

l’usuari. 

- Potenciació de la sensibilització ciutadana sobre els impactes de la mobilitat en la salut. 

- Treball en l’àmbit de la mobilitat laboral i foment de la participació de les empreses i 

organitzacions en les polítiques de mobilitat sostenible. 

- Regulació i racionalització de la Distribució Urbana de Mercaderies. 

 

En resposta a la primera al·legació, tal com s’ha esmentat anteriorment l’EAE incorpora en 

l’apartat 5.3 un anàlisi de la contaminació acústica, en tant que l’objectiu ambiental 4 busca 

reduir-la. S’hi mostren els mapes del nivell sonor del trànsit, diürn i nocturn, per a l’escenari 

actual (E_0) i per als dos escenaris plantejats pel Pla, l’E_S2 (escenari escollit) i l’E_S3. El 

PMU, en el capítol 3.7.4., presenta el mateix anàlisi de la contaminació acústica. 

 

El capítol 6.2.6 de l’EAE analitza els efectes que té l’adopció del model de mobilitat proposat 
pel PMU sobre la salut de la població. Es remet a un estudi d’ISGLOBAL, “Changing the urban 
design of cities for health: The superblock model”, de l’any 2020, que fa una estimació dels 
beneficis per a la salut d’un projecte d’intervenció urbana i de transport com el que preveu 
l’escenari del PMU.  
 
Concretament, estima que si el projecte dels Eixos Verds s’apliqués íntegrament, la ciutat de 
Barcelona, podria evitar cada any 667 morts prematures. Els beneficis més notables per a la 
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salut provindrien de la reducció dels nivells de contaminació de l’aire -291 morts prematures 
evitables anuals-, seguit del soroll del trànsit i la mitigació dels efectes de l’illa de calor –163 i 
117 morts prematures previngudes, respectivament. 
 
La memòria del PMU 2024 especifica les mesures que es contemplen per a assolir la reducció 
del 25% de desplaçaments en vehicle privat (la xifra recollida tant en l’avantprojecte del Pla 
com al DIE era 21%, però amb les simulacions actualitzades s’ha arribat a aquesta xifra final): 
una nova gestió de l’aparcament, increment de l’oferta del transport públic fins a un 16%, i la 
implementació dels eixos verds. Aquestes mesures permeten aconseguir un traspàs del 
vehicle privat vers altres modes de transport més sostenibles, com el transport públic, la 
mobilitat a peu i la bicicleta. 
 
 



 

 
Document resum de l’EAE DEL PLA DE MOBILITAT URBANA DE BARCELONA 

2024 (PMU 2024) 

Juliol 2022 

  

43 

4. INTEGRACIÓ DE LES APORTACIONS AMBIENTALS 

Un cop desenvolupat l’anàlisi en detall de la valoració de l’Estudi Ambiental Estratègic des del 

punt de vista de la seva estructura i contingut, i definides les principals aportacions ambientals 

del procés de consultes d’abast integrades en el mateix, és moment d’analitzar com s’han 

integrat els aspectes ambientals en el propi PMU, producte del procés d’avaluació a través 

del procés d’informació pública i de consultes a entitats i administracions, així com del treball 

continu que s’ha desenvolupat per part del promotor. 

 

4.1. Al·legacions ambientals integrades en el 

PMU 2024 després del procés d’informació 

pública 

En aquest apartat s’identifiquen de forma sintètica els principals canvis amb rellevància 

ambiental que s’han efectuat entre el PMU 2024 aprovat inicialment i el PMU 2024 presentat 

a aprovació provisional. Els canvis són fruit de les aportacions fetes en el procés d’informació 

pública. Seguidament es llisten les al·legacions ambientals estimades i estimades 

parcialment, i les respostes donades: 

AL·LEGACIONS RACC: 

1) Considerar l'aparició del vehicle d’hidrogen i la seva tecnologia dins les tecnologies netes 

de motorització de la ciutat, i què suposa en termes d’establir punts de subministrament. 

Resposta: S’estima parcialment. A causa de l'alt cost dels vehicles d'hidrogen i la complexitat 

que demana establir una xarxa de proveïment d'hidrogen, el PMU 2024 afavoreix 

l'electrificació dels vehicles de forma generalitzada dins de la ciutat. Tot i això, en la mesura 

VP.07 també es parla de l’ús d’altres combustibles, i els cotxes d'hidrogen tenen dret a dir 

l'etiqueta Zero de la DGT, per la qual cosa poden circular a la ZBE, així com els dies que 

s'activin els protocols anticontaminació.  

AL·LEGACIONS GRUP CIUTADANS: 

1) Promoció de la moto elèctrica compartida: actualitzar llicències anualment per adaptar-les 

a l’increment de demanda. 

Resposta: S’estima. L'ajuntament valora permanentment la relació entre l'oferta i la demanda 

dels vehicles compartits. En funció d'això, l'últim procés llançat el 2020 ja va considerar 

l'ampliació de l'oferta fins a assolir les 6.958 llicències. El nombre total de llicències a la ciutat 

serà revisat cada any, tal com preveu la normativa, per poder fer-ne els ajustos necessaris, 

d’acord amb la capacitat de l’espai públic per absorbir aquests nous vehicles. En l’apartat 3.4.8 

s’ha incorporat aquesta precisió. 

AL·LEGACIONS FOMENT DEL TREBALL: 

1) Demanem inversions en infraestructures de connectivitat i e-subministrament: inversió en 

infraestructures per la connectivitat del vehicle motoritzat privat amb l’entorn urbà (5G, gestió 

semafòrica, mobilitat intel·ligent). Demanen treballar conjuntament amb els fabricants de 
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vehicles per conèixer les millores tecnològiques que incorporaran els nous models. Una xarxa 

de subministrament per a vehicles elèctrics (referència mitjana europea). 

Resposta: S’estima parcialment. Pel que fa a la mobilitat elèctrica, el PMU 2024 fa una 

aposta decidida per la mobilitat elèctrica. Per això preveu entre les mesures més destacades 

les següents accions: 

 Promoure les inversions d’estacions de recàrrega fora de calçada. 

Implementar proves pilot d’intercanvi de bateries per a motocicletes elèctriques en 

aparcaments públics subterranis. 

Promoure les instal·lacions de punts de recàrrega per a residents i/o treballadors/es 

en aparcaments privats. 

Incentivar la preinstal·lació d’infraestructura troncal per a punts de recàrrega en 

aparcaments col·lectius.  

A més, El PMU es recolza a l’Estratègia per a la Mobilitat Elèctrica pel que fa a les mesures 

directes d’electrificació de la ciutat, entre les quals hi ha Endolla Barcelona, la xarxa de punts 

de recàrrega per a motos i cotxes elèctrics de Barcelona. Mitjançant l’app smou es pot activar 

el servei Endolla Barcelona, consultar els punts de recàrrega en el mapa i reservar el punt 

escollit amb una antelació de 20 minuts. 

2) Autobús: electrificació de TMB, totes les línies metropolitanes i supramunicipals /càrrega 

d’oportunitat i nocturna). 

Resposta: S’estima parcialment. El PMU 2024 recull una proposta realista de 

descarbonització del 24% de la flota amb vehicles elèctrics, i un 5% amb piles de combustible 

d’Hidrogen. L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant TMB, ha demanat comptar amb fons 

europeus Next Generation per accelerar l’electrificació de la flota. 

AL·LEGACIONS SABA 

1) Actuació referent a gestionar el trànsit amb criteris ambientals: SABA considera que a les 

ZBE han de poder accedir les persones amb mobilitat reduïda, els vehicles privats amb alta 

ocupació, i aquells vehicles que es dirigeixen a aparcaments públics subterranis. També calen 

incentius econòmics per afavorir la renovació de la flota. 

Resposta: S’estima parcialment. El programa d'actuació del PMU 2024, a la seva línia 

d'actuació VP.05 "Gestionar el trànsit amb criteris ambientals", conté l'actuació 1: "Completar 

i avaluar l'aplicació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i proposar millores.". La present 

al·legació queda inclosa en aquesta actuació. L'Ordenança relativa a la restricció de la 

circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona ja preveu que els vehicles de PMR 

poden circular dins de les ZBE, sempre que comptin amb el registre i autorització respectiva. 

Per contra, la normativa no preveu excloure de la restricció als vehicles d'alta ocupació ni els 

vehicles amb destinació a aparcaments subterranis, per no ser compatibles amb els objectius 

de la ZBE.  

AL·LEGACIONS ERC 

1) Xarxa d’estacions de control de la Qualitat de l’Aire: Ampliar els punts. 
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Resposta: S’estima parcialment. La normativa vigent, el reial decret RD 102/2011 i la seva 

última modificació plasmat en el RD 39/2017, estableix el nombre mínim de punts de 

mesurament que ha de tenir cadascuna de les zones de qualitat de l’aire per a cada 

contaminant. La ciutat de Barcelona forma part de la zona de qualitat de l’aire número 1 “Àrea 

de Barcelona” i es compleix amb escreix el nombre d’estacions exigits per normativa. Es valora 

de forma positiva l’ampliació de punts de mesurament, no obstant això, no és objecte del PMU 

ja que la competència és de la Generalitat. 

2) Contaminació acústica: Nou Pla, l’actual ja no és vigent. 

Resposta: S’estima parcialment. A través del PMU 2024 no es pot modificar directament el 

Pla de reducció de la contaminació acústica, el qual té una vigència de 10 anys. Malgrat això, 

l’actual Pla per la reducció de la contaminació acústica de la ciutat de Barcelona 2010-2020 

es troba en procés d’actualització, i quan es dugui a terme tindrà en compte l’actual PMU 

2024. 

3) Elaborar pla d’electrificació de la mobilitat a la ciutat de Barcelona. 

Resposta: S’estima parcialment. En concordança amb l’exposat a l'al·legació anterior, 

l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el 23 de juny del 2021 el Pla Especial Urbanístic per a 

la implantació d'instal·lacions de subministrament per a vehicles a motor a la ciutat de 

Barcelona. Atès que aquest pla es va aprovar amb data posterior al tancament del PMU 2024, 

s'inclouran les pautes i els lineaments d'aquest PEU dins del PMU en revisió. 

AL·LEGACIONS PP 

1) Actuacions que van massa lentes, com ara la utilització d’autobusos més sostenibles. Cal 

calendarització. 

Resposta: S’estima parcialment. La planificació i gestió de la mobilitat a la ciutat es realitza 

mitjançant diferents actors, amb major o menor incidència, com és l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB), la Generalitat o l’Estat, de tal forma que el finançament i l’execució o 

implementació de les actuacions no depenen de la voluntat pròpia de l’Ajuntament. Malgrat 

això, el PMU i les diferents entitats municipals fan esforços permanents per articular la gestió 

del conjunt dels actors que construeixin la mobilitat de Barcelona. Es valora positivament la 

petició i s’incorporarà a l’apartat del pressupost del PMU 2024 un calendari revisat 

d’implantació estimat per les accions previstes. 

AL·LEGACIONS ASSOCIACIÓ/COL·LEGI D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA 

1) Crear places d’estacionament DUM preparades per la càrrega de vehicles elèctrics. 

Resposta: S’estima parcialment. La instal·lació de punts de recàrrega per als vehicles 

elèctrics i de gas queda recollida en el punt “Promocionar el repartiment DUM amb mitjans de 

baix impacte” de l’apartat “3.4.6 La Distribució Urbana de Mercaderies del PMU”. Es tindrà en 

compte aquesta aportació en l’Estratègia municipal de la distribució urbana de mercaderies, 

però de moment no s’inclou en el PMU ja que cal estudiar la proposta. 

2) Caracteritzar l'impacte ambiental dels vehicles, tenint en compte tota la cadena de 

subministrament. 
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Resposta: S’estima parcialment. El PMU 2024 ja proposa en la línia d’actuació “DUM.04.4 

Caracteritzar de manera periòdica la tipologia i l’impacte ambiental dels vehicles emprats en 

la DUM”. Amb tot, aquesta caracterització només és possible dur-la a terme a l’àmbit urbà. La 

multiplicitat d’actors, l’elevada atomització del sector i la complexitat de les cadenes 

logístiques fan impossible que des de l’Ajuntament de Barcelona es pugui valorar de manera 

global l’impacte ambiental de tots els vehicles amb els seus corresponents recorreguts. 

AL·LEGACIONS PTP (PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC) 

1) Mesures per a fer efectiva la Ciutat a 30 km/h. 

Resposta: S’estima parcialment. Tant l’explicació de la mesura per part de la Guàrdia Urbana 

com les actuacions concretes per fer efectiva la limitació de la velocitat són temes molt 

adequats però que van més enllà de l’abast del PMU 2024. Cal afegir que el Real Decreto 

970/2020 que ha entrat en vigor l’any 2021 limita a 30 km/h els carrers d’un únic sentit per 

carril i a 20 km/h els de plataforma única. 

AL·LEGACIONS AECOC 

1) Caracterització de l’impacte ambiental dels vehicles. Vehicles més sostenibles: Actuació 1: 

AECOC proposa incloure el text “incentivar l’ús de vehicles més eficients i menys 

contaminants disponibles en el mercat, d’acord amb el seu pes màxim autoritzat, pels distintius 

mediambientals 0, ECO o C”. 

Resposta: S’estima. La línia d’actuació DUM.04.1 es reformularà de la següent manera: 

“DUM.04.1. Sensibilitzar i promoure l’ús de vehicles més nets per a la DUM (incentivar l’ús de 

vehicles més eficients i/o zero emissions, distintiu de garantia de qualitat ambiental de la flota 

de vehicles, traçabilitat ecològica dels paquets, campanyes de sensibilització...), tenint en 

compte de la disponibilitat de combustibles alternatius presents en el mercat”. 

AL·LEGACIONS BACC 

1) Reforçar les mesures per fer efectiva la ciutat a 30 km/h: explicar la gestió de la mesura per 

part de la Guàrdia Urbana i quin tipus d'actuacions s'implementaran per a fer efectiva aquesta 

limitació de velocitat. 

Resposta: S’estima parcialment. La previsió de ciutat 30 km/h té els objectius de reduir la 

sinistralitat, millorar la seguretat la xarxa viària, disminuir les emissions contaminants 

produïdes pels vehicles motoritzats i garantir la convivència de tots els mitjans de transport. 

Tant l’explicació de la mesura per part de la Guàrdia Urbana com les actuacions concretes 

per fer efectiva la limitació de les velocitats són temes molt adequats, però que van més enllà 

de l’abast del PMU 2024. 

AL·LEGACIONS SERVEI DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

I LUMÍNICA DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

1) Fer el seguiment de les actuacions sobre els trams de la xarxa viària que tenen més 

població exposada, i incorporar els indicadors de població exposada que estableixen els 

mapes estratègics de soroll. 
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Resposta: S’estima. El capítol 4.2 “Sistema d’indicadors de seguiment” del PMU 2024, 

proposa un panell d’indicadors de seguiment, per tal d’analitzar els efectes de les mesures 

que contempla sobre la mobilitat i el medi ambient de la ciutat. S’estima adient tenir en compte 

la present al·legació per reforçar la necessitat de prioritzar els trams de la xarxa viària amb 

més població exposada. El nou redactat de l’actuació 5 de la línia d’actuació VP.06 és el 

següent: “Analitzar i avaluar l’impacte de les actuacions de mobilitat implementades per reduir 

la contaminació acústica, prioritàriament sobre els trams de la xarxa viària que tenen més 

població exposada”. 

AL·LEGACIONS JUNTSxCAT 

1) El PMU és poc resolutiu per les necessitats del transport de mercaderies: cal repensar l’ús 

de l’estacionament en superfície de la ciutat en global i incentivar l’electrificació d’aquestes 

flotes. Afavorir diligentment la transició elèctrica i cap a l'hidrogen de les flotes amb incentius 

directes.  

Resposta: S’estima parcialment. L’aportació de la circulació dels vehicles de mercaderies a 

la contaminació és superior a la mobilitat que generen. L’ús de vehicles més eficients i 

sostenibles és doncs una necessitat i una de les propostes del PMU, recollida concretament 

en la “DUM.04. Analitzar i gestionar la DUM des d’una òptica ambiental i metropolitana”. Amb 

tot, la subvenció directa a l’adquisició i renovació del parc de vehicles de mercaderies no és 

una de les mesures que contempli el PMU. 

AL·LEGACIONS ATM 

1) Restar totalment coberts amb les mesures que contempla la Ley 7/2021, de 20 de mayo, 

de cambio climático y transición energética. 

Resposta: S’estima. La Llei 7/2021, de 20 de maig, té per objecte facilitar la descarbonització 

de l'economia espanyola. En matèria de mobilitat sense emissions, s'estableix que 

s'adoptaran mesures per assolir el 2050 un parc de turismes i vehicles comercials lleugers 

sense emissions directes de CO2. En funció d'això, el PMU incorporarà aquesta normativa al 

marc de referència a nivell estatal del document, i revisarà el seu compliment dins de les seves 

competències. Cal assenyalar que les actuacions TP.06, VP.07 i VP.08 estan orientades a 

fomentar la renovació del parc de vehicles tant de particulars com els que presten servei de 

transport públic, per tal que els vehicles siguin més sostenibles, eficients nets i segurs. El pla 

marca objectius de percentatges de vehicles elèctrics als diferents àmbits que composa la 

mobilitat a la ciutat . 

 

4.2. Aportacions del Servei de Plans i Programes, 

de la Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Medi Natural, integrades al PMU 

2024 i a l’EAE 

1- Referències inexistents o molt breus a nous plans de rang superior: es troben a 

faltar, entre d’altres, l’Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 o el Pla Director 

d’Infraestructures 2021-2030. També es troba a faltar que s’expliqui com 

s’integra el PMU amb les principals actuacions d’aquests plans. 
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Resposta: encara que la data de redacció del PMU és anterior a l’aprovació dels plans 

plantejats, s’accepta l’observació sobre aquest punt. 

L’articulació concreta dels instruments d'ordenament d'ordre superior amb el PMU 

s'aconsegueix mitjançant les consideracions en el diagnòstic de cada àmbit d'anàlisi 

(A peu, amb bicicleta, a TP...), el plantejament d'objectius comuns i la posterior 

proposta d’actuacions. A cada àmbit d'anàlisi s'especifica amb més detall l'encaix 

d'aquests plans. 

Per altra banda, s'ha actualitzat el punt 1.3 Marc de referència, introduint els 

instruments esmentats entre altres iniciatives, programes i regulacions que han sorgit 

després de la redacció del present pla. 

En consonància, al llarg del document s'han anat actualitzant o instruint les noves les 

referències als instruments d'ordre superior, les quals integren part dels objectius i 

propostes del mateix PMU. 

Això es pot apreciar concretament en els punts següents: 

1.2.1. Àmbit territorial i temporal del Pla 

S'han afegit als plans vigents que regeixen a la mobilitat metropolitana com a pedres 

angulars del PMU de Barcelona. 

2.1.4. Seguretat Viaria i Sinistralitat 

S’estableixen els objectius comuns amb el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2021-

2023, i defineixen les línies estratègiques per a la seva concreció. 

3.4.3. La Mobilitat en bicicleta i VMP / La xarxa d’itineraris ciclables supramunicipals 

S'han introduït els objectius que estableix l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, 

els quals estan alineats amb les actuacions que planteja el PMU. 

3.4.4. La Mobilitat en transport públic i col·lectiu / Actuacions emmarcades al PDI 

S'ha actualitzat l'apartat d'actuacions emmarcades pel PDI, fent èmfasi com el PMU 

articula aquestes línies estratègiques dins del propi pla. 

 

2- Dificultat per preveure l’impacte esperat de les actuacions del nou PMU atès que 

l’escenari base és prepandèmia, marcadament diferent de l’actual. Tenint en 

compte que, segons dades com l’informe de seguiment de la ZBE de març de 

2022, ara pot ser un moment d’inflexió decisiu per a contenir l’increment del 

vehicle privat, caldria assegurar que el PMU aposta explícitament per aconseguir 

la contenció necessària dels desplaçaments en VP. 

 

Resposta: s’ha assenyalat que el PMU 2024 conserva coherència amb l'abast temporal 

del 2018-2019 quan va ser objecte de la darrera revisió de dades disponibles. 

A partir del mes de març del 2020 la mobilitat va patir una caiguda que va afectar tots 

els modes de desplaçament per igual. Tot i la recuperació gradual de la mobilitat en 

termes generals, les dades que s'han obtingut en els darrers anys no han reflectit 

fiabilitat, i per tant s'ha decidit respectar les últimes dades utilitzades l'any 2019. L'últim 

any de certa "normalitat" pel que fa a la mobilitat. 
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Cal assenyalar que segon dades de Març de 2022, el Transport Públic va tornar a 

recuperar el pes més gran en la quota modal. Tot i això el Vehicle Privat sí que encara 

conserva una participació alta, especialment si es considera el repartiment modal del 

2018 quan el VP només va assolir el 24%. 

Finalment, cal tenir en compte que el PMU té dins dels seus objectius principals la 

reducció dels desplaçaments en vehicle privat, amb un objectiu ambiciós del 25,64% 

respecte al nombre de desplaçaments el 2018. Per això proposa una sèrie d'actuacions 

que condicionen i restringeixen la mobilitat en VP alhora que afavoreixen els modes 

més segurs i sostenibles. 

 

3- El PMU anterior presenta un nivell de compliment d’objectius relativament baix, 

que fa pensar en una necessitat d’intensificar encara més les actuacions amb 

major potencial de millora ambiental. L’evolució dels indicadors de 

desplaçaments es realitza entre 2011 i 2016, ja que es considera que les dades 

de 2018 no són comparables metodològicament: no s’explica quin és aquest 

canvi metodològic i caldria fer-ho. Cal assegurar el compliment dels objectius 

que es marca el nou PMU i que s’assoleixen per l’any 2024. Tal com s’ha 

comentat en reunions anteriors, cal explicitar que un nou PMU s’haurà d’aprovar 

el 2024 i que el que es tramita ara tindrà una vigència de només dos anys. 

Resposta: respecte el canvi metodològic esmentat, en el PMU s’ha incorporat la 

següent precisió: “En l’obtenció de les dades de desplaçaments per al 2018 hi ha hagut 

un canvi de metodologia respecte a l’any 2016 i anterior que afecta els desplaçaments 

a peu i en transport públic. Per aquest motiu, no és adient comparar els desplaçaments 

entre 2018 i 2016 i anteriors. 

El principal canvi que es va fer és la consideració del transport públic de la primera 

corona, que inicialment es considerava que sempre eren viatges internes + connexió 

mentre que la nova metodologia pretén considerar que part d'aquests desplaçaments 

són externs. 

A més la nova metodologia fa servir noves fonts de dades com un informe de l'anàlisi 

del trànsit de l'AMB que ens va permetre donar informació més detallada de cadascun 

dels modes de transport (tipologia de vehicles, tipologia de mode de transport públic, 

etc.).”. 

Sobre el compliment dels objectius del PMU anterior i de l’actual, s’explica que 

l’anterior Pla no ha assolit els objectius principalment perquè no es van executar la 

majoria d’actuacions previstes, com ara el pla de superilles, la implementació total de 

la NXB, l’execució de carrils bici, o la cobertura i preus de l’aparcament, entre d’altres. 

Respecte l’actual PMU, es comenta un avantatge que té, i és que algunes de les 

mesures més rellevants ja estén com a mínim parcialment implementades o se n'ha 

iniciat l'execució. Aquestes són: 

Mesures amb alt impacte en la gestió de la mobilitat 

 Implementació de ZBE 

 Implementació de Ciutat 30 km/h 

 Zona regulada a tota la ciutat 

 Aplicació de radars a la ciutat  

 Impuls i ampliació del Moto Sharing 
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 Millora de l’eficiència del servei de bicicletes públiques de la ciutat 

Mesures amb impacte en la Infraestructura al voltant de la mobilitat 

 Ampliació Carrils Bici i Carrils Bus 

 Implementació d’Urbanisme tàctic per accelerar la acceptació social al canvi 

 Inici d'obres de connexió del Tramvia 

 Contractació d'eixos verds (primera fase) 

 Reactivació de obres Tram central L9/L10 Metro 

 La  culminació obres de la Sagrera 

 

 

4- Els objectius ambientals queden parcialment integrats en el document del PMU: 

caldria incloure en el PMU la comparació amb els objectius del nou pdM 2020-

2025. En relació als objectius ambientals es destaca l’objectiu de reducció del 

consum d’energia (molt per sobre del marcat pel nou pdM 2020-2025), la falta de 

càlculs en termes d’emissions, la necessitat d’incorporar la referència als 

darrers límits establerts per la OMS, i la dificultat per assolir les reduccions 

d’etapes internes i de connexió en cotxe que han de permetre la reducció del 

25%. 

Resposta: en el PMU s’han fet les modificacions possibles per alinear la bateria 

d'indicadors de seguiment en comú. No obstant això, hi ha objectius que no seran 

possibles de calcular dins d'aquest PMU, com es la definició del costs externs del 

transport, principalment perquè no es disposa de la informació necessària i que depèn 

de moltes institucions que no tenen relació directa amb l’ajuntament de Barcelona, 

situació que s'ha discutit ja en reunió amb l'ATM. 

Sobre el consum d’energia, s’explica que la xifra plantejada en el PMU està associada 

a l’objectiu de reducció de vehicles establert en el mateix PMU. 

Respecte les emissions, s’indica que el PMU considera que les immissions són més 

determinants per a un pla de mobilitat, ja que aquest valor contempla la qualitat de 

l'aire a l'ambient per sobre les fonts de sortida de substàncies contaminats. Això és 

encara més rellevant per a la ciutat de Barcelona considerant que l'activitat de creuers 

al port emet una alta quantitat de contaminants dels quals només un reduït percentatge 

arriba a afectar els nivells de qualitat de l'aire de la ciutat. 

No obstant això, s'han introduït a l'apartat del PMU 3.7.2. La contaminació atmosfèrica 

els càlculs d'emissions de vehicles per als diferents escenaris del PMU. En el capítol 

3.4 de l’EAE també s’ha inclòs informació sobre emissions segons sector (amb un 

anàlisi en detall del cas del Port), i segons mode de transport, per a NOX, NO2, PM10 i 

PM2,5. 

També s'han introduït, al PMU 2024 (capítol 3.7.2) i a l’EAE (capítol 3.4), les 

actualitzacions dels valors límit establert per l'OMS, malgrat que són valors de 

referència ja que el PMU s'ajusta als valors que estableix la Unió Europea. 

 

5- La distribució urbana de mercaderies cada vegada té més pes en els impactes 

ambientals de la mobilitat, per la qual cosa cal reforçar actuacions específiques. 

En el PMU es troba a faltar una major concreció dels compromisos per actuar a 

l’escenari 2024 i una anàlisi de l’impacte esperat d’aquestes actuacions. Es troba 
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necessari posar especial èmfasi en l’impacte de la Zona de Baixes Emissions, la 

creació efectiva de noves microplataformes, així com en el desenvolupament 

d’un impost municipal al comerç electrònic. 

 

Resposta: per a aquesta observació s’especifica que al document del PMU les 
mesures tarifàries/fiscals per a una taxa a l'e-commerce estan actualment sent 
desenvolupades com a part de l'Estratègia per a la DUM (EDUM), encara que aquesta 
taxa no ve pròpiament definida per aquesta Estratègia. L'objectiu de la taxa és 
promoure una distribució més eficient de l'última milla. És a dir modular l'impacte de la 
distribució d'última milla i que els ingressos reverteixin en la millora del model de 
distribució (taxa finalista).Val a dir, però, que aquesta és una mesura que s'ha de 
desenvolupar des d'una òptica fiscal i legislativa i per tant el PMU al moment no té la 
capacitat d'estimar i valorar el seu impacte.  

Quant a l'impacte esperat per la implementació efectiva de microplataformes, a dia 
d’avui no es disposa de dades per tal d’avaluar-lo o fer estimacions al detall. A banda 
de l’impuls que pugui fer l’Ajuntament per tal que es desplegui aquesta infraestructura, 
l’èxit de la mesura dependrà, en bona part, de la implicació dels actors privats. A dia 
d’avui s’està començant a treballar amb aquests actors en el marc de l’EDUM.     

Quant a l'impacte de la Zona de Baixes Emissions, el PMU fa una estimació dels 
impactes de la mobilitat en general a l'apartat 3.7.2 sobre la contaminació atmosfèrica. 
Els escenaris simulats per a les emissions de gasos contaminants han tingut en compte 
la composició del parc de vehicles motoritzats circulant segons previsions de renovació 
tendencial i la restricció de circulació de vehicles en funció del seu distintiu ambiental 
(DGT) amb l'entrada en vigor permanent de la Zona de Baixes Emissions.  

Es considera que en l'actualitat el PMU no compta amb dades suficients per fer una 
valoració de l'impacte específic que aquestes mesures poden tenir sobre la DUM. 

 

6- Es proposa reduir o transvasar globalment més de 500.000 desplaçaments/dia 
en vehicle privat amb un pes predominant de la reducció de desplaçaments en 
turismes. Tenint en compte que la moto no es redueix, i les furgonetes i camions 
ho fan en un 11,7%, el PMU planteja reduir 155.000 etapes internes en cotxes i 
més de 320.000 etapes de connexió, objectiu difícilment assolible. 

Resposta: el PMU considera fonamental complir amb els paràmetres ambientals 
establerts per la Unió Europea, i reduir altres externalitats associades al vehicle privat 
com són la sinistralitat, el consum d’energia, els gasos d’efecte hivernacle, la 
contaminació acústica, o les hores perdudes per congestió. 

En funció d’això, el PMU té com a objectiu reduir els desplaçaments en vehicle privat 
per al 2024 en un 25,64% respecte en 2018. Això suposa reduir 538.285 etapes de 
desplaçaments en dia laborable mig, i passar d’una quota de repartiment modal del 
26,04% en 2018 al 18,49% en 2024, alhora que s'incrementa el nombre de 
desplaçaments amb bicicleta en un 129,44%, a peu en un 7,51%, i en transport públic 
en un 15,70%. 

Per aconseguir aquest repte d’assolir un traspàs del vehicle privat vers altres modes 
de transport més sostenibles, com el transport públic, la mobilitat a peu i la bicicleta, el 
PMU preveu com a grans línies d’actuació: 

 Nova gestió de l’aparcament ampliant la zona regulada a tota la ciutat. 

 Aconseguir la implantació d’Eixos Verds, tot mantenint la funcionalitat del sistema, i 
mantenint o fins i tot millorant el nivell de servei de trànsit actual (de 213 km a 283 km 
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de carrers de vianants i de prioritat invertida en 2024, i extensió dels Eixos Verds a tota 
la ciutat en l’escenari Horitzó). 

 Implementar en la seva totalitat la Zona de Baixes Emissions i la Ciutat 30 km/h.  

 Garantir la convivència de tots els mitjans de transport, especialment els més 
vulnerables (bicicleta, modes de mobilitat personal, vianants, etc.).  

A més, el PMU contempla aquesta transformació a través de l'impuls a grans 
infraestructures que afavoreixen el transport públic i altres maneres com són la 
connexió del tramvia, la reactivació de les obres de la línia L9/L10 del metro, l'ampliació 
de les xarxes de carri bus i carril bici o la culminació de les obres de la Sagrera. 

 

7- S’interpreta que la política amb major impacte per a transvasar desplaçaments 
del vehicle privat cap al transport públic és la gestió de l’aparcament però cal 
detallar les actuacions relacionades. No s’identifica en les propostes una aposta 
clara per a fer aquests increments de preus, i també es troba a faltar una anàlisi 
de sensibilitat respecte la inclusió dels efectes d’un peatge urbà d’entrada a la 
ciutat. 
 

Resposta: el PMU estableix la necessitat d'estendre la regulació de l'AREA a tota la 
ciutat fins a assolir el 90% de les places regulades a calçada. A la mateixa línia, també 
estableix l'objectiu de reduir el nombre de places en calçada, alhora que minimitza 
l’increment de noves places de rotació fora de calçada. Tanmateix, tant el nombre 
objectiu de places, com el cost associat a l'increment de les tarifes de l'aparcament, 
tant a calçada com a fora, forma part d'un estudi molt més específic que elabora 
l'ajuntament a través de l'Estratègia de l'aparcament de la ciutat. 

En l’apartat 3.4.9 del PMU s’ha afegit informació sobre la política de preus de 
l’Ajuntament, inclosa l’estratègia d’actualització tarifària dels aparcaments en calçada 
i fora de calçada, consensuada entre Ajuntament i BSM , i informació sobre l’evolució 
de l’aparcament en calçada. En l’apartat d’Escenari 2024 s’ha afegit una referència al 
canvi modal previst per l’augment de preus d’estacionament, recollit en el capítol 3.6.1, 
i l’observació que aquest increment, inclòs en l’Estratègia de l’aparcament, s’inclou en 
la mesura VP10: Revisar i millorar la gestió de l’aparcament.  

D'altra banda, al moment el consistori no considera prioritària la implementació del 
peatge urbà, almenys fins haver implementat la ZBE i la ciutat 30 km/h en la seva 
totalitat. En funció d'això el PMU deixa la porta oberta per a noves mesures ambientals 
de caràcter restrictiu, com és el peatge urbà, a través de la mesura VP.05.02: Estudiar 
la implantació d'altres mesures ambientals. 

 

8- El PMU dona un paper rellevant a la motocicleta sense qüestionar-ne la seva 
contribució a les emissions i als accidents. Es troba a faltar una millor exposició 
de la contribució de les motos a la contaminació en relació amb els 
desplaçaments en aquest mitjà de transport. Es troba a faltar un tractament de 
l’aparcament en destinació de les motos, així com altres mesures de 
desincentivació. A banda, es presenta una gràfica amb llegenda incorrecta. 

 

Resposta: en el PMU s’ha inclòs l’anàlisi del impacte de la motos sobre la mobilitat a 

la ciutat, els objectius específics per aquest mode, i un seguit d’actuacions per a regular 

l’ús d’aquest tipus de vehicle privat.  

Cal afegir però, que forma part de la estratègia de la mobilitat en Barcelona donar 

impuls als desplaçaments en motos compartides en detriment d’aquest vehicle en 
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propietat. Les motos d’ús compartit esdevenen un recurs eficaç com a alternativa al 

vehicle privat que ocupa menys espai públic, no contamina, és combinable amb el 

transport públic i permet un desplegament immediat. 

En el capítol 3.4.8, la mobilitat en motocicleta, s’ha afegit informació sobre l’impacte 

ambiental específic de la motocicleta, el servei de motos compartides, l’aparcament de 

la moto (qüestió que es tracta amb més detall en el capítol 3.4.9) i la seguretat de la 

moto. 

 

9- Manca una interrelació i una priorització de les actuacions des de la perspectiva 

ambiental per assolir els objectius del pla. L’establiment d’un full de ruta des de 

la perspectiva ambiental on s’identifiquessin les actuacions prioritàries de 

manera interrelacionada ajudaria a una implementació efectiva del PMU. 

 

Resposta: s’especifica que a l’Annex 2 s’ha fet una matriu de priorització de les 

mesures i objectius, amb una ponderació des de la perspectiva dels objectius 

estratègics del PMU, i per altra banda des de la perspectiva dels objectius ambientals, 

el que ha permès traçar una fulla de ruta.  

Els resultats d’aquesta metodologia també s’expliquen a l’apartat 3.8.2 Priorització de 

les actuacions / la ponderació als objectius ambientals. 

 

10- Poca informació respecte al pressupost. Amb la informació presentada, i atès 
que en les actuacions no es detalla pressupost, resulta difícil valorar que la 
distribució del pressupost té una correspondència clara amb els actuacions que 
tenen un major impacte ambiental positiu. 

 

Resposta: es remet a l’Annex 3 del PMU, “Pressupost i calendarització del Pla”, on es 
detalla el pressupost per cada línia d’actuació rellevant del Pla, amb un calendari 
d’implementació. No obstant, s’afegeix al Pla una aproximació i relació a aquest annex 
a partir de la matriu de relació de mesures i objectius sobre l’impacte del pressupost 
amb relació als objectius ambientals. 

Es destaca que les actuacions que mes impacte tenen sobre el medi ambient no 
necessàriament son les mes costoses. Un clar exemple d’aquest es la gestió de 
l‘aparcament o el impuls a la mobilitat compatida i elèctrica, que en termes de cost es 
relativament baix però que pot assolir un alt impacte gracies al seu efecte 
desincentivador per a la utilització del vehicle de propietat. 

 

11- Establiment d’objectius ambiciosos a mitjà termini PMU 2024-2030 en el marc de 
Barcelona ciutat net-zero emissions pel 2030.  

 

Resposta: s’ha incorporat al PMU l’esment a l’elecció de Barcelona per a la “Mision for 
climate-neutral and smart cities by2030”, i s’hi especifica que les actuacions del present 
PMU són claus per assolir l’objectiu de neutralitat climàtica en relació amb el transport, 
en especial les mesures per reduir els desplaçaments en vehicle privat. 
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5. CONCLUSIONS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

DEL PMU 2024 

Finalment, un cop detallat el procés d’Avaluació Ambiental i de les aportacions generades al 

PMU 2024, aquest apartat representa la conclusió del procés d’avaluació ambiental 

estratègica mostrant, de forma sintètica, quins han estat els aspectes ambientals més 

rellevants que el PMU ha integrat en les seves propostes, avaluant finalment quin ha estat el 

grau de tractament i d’expectatives que planteja el PMU per assolir els seus objectius 

ambientals, destacant quines són les principals amenaces a considerar durant el seu 

desenvolupament i explicant quines dificultats s’han esdevingut durant tot el procés. 

 

5.1. Avaluació global de la integració dels 

aspectes ambientals 

El PMU 2024 s’ha plantejat, des dels seus inicis, des d’una òptica eminentment ambiental. 

Així, la mobilitat de Barcelona es planifica amb l’objectiu general de que sigui eficient alhora 

que resolgui els impactes negatius del trànsit en la qualitat de vida urbana, entre els quals 

destaquen l’elevat consum energètic del transport, la contaminació atmosfèrica, que inclou 

l’escalfament global i les afectacions a la salut, i la contaminació acústica. L’anàlisi que el PMU 

fa de l’actual model de mobilitat està enfocat a aquestes externalitats que afecten al ciutadà, 

i els possibles escenaris plantejats, les alternatives, s’enfoquen des del compliment de la 

normativa europea de qualitat de l’aire per a totes les estacions de mesura de la ciutat. 

El document del PMU 2024 incorpora un capítol dedicat als efectes ambientals del model de 

mobilitat, on es recull l’impacte positiu de la proposta del Pla sobre el consum energètic del 

transport, la contaminació atmosfèrica associada a aquest, el canvi climàtic com a 

conseqüència de les emissions de GEH dels vehicles, i la contaminació acústica associada al 

trànsit de la ciutat.  

Mitjançant l’aposta per una reducció dels desplaçaments en vehicle privat del 25%, el PMU 

preveu assolir unes immissions que compleixin la normativa de la UE en totes les estacions 

de mesura de la ciutat. No obstant, les modelitzacions de la qualitat de l’aire s’han fet amb 

reduccions dels desplaçaments en vehicle privat de – 21% (i – 29% per a l’escenari d’horitzó 

2030), de manera que amb la major reducció prevista, - 25%, els resultats de les immissions 

seran menors, és a dir, es complirà l’objectiu de l’escenari amb un major marge. Les 

disminucions d’NO2 previstes en les 4 estacions de mesurament, per a l’escenari escollit en 

el Pla, oscil·len entre – 22% i – 28% respecte les xifres de l’escenari Base 2018.  
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5.2. Avaluació global del tractament dels 

objectius ambientals en la proposta de 

MPPGM 

En aquest apartat s’avalua, finalment, com les mesures propostes pel PMU 2024 faciliten 

l’assoliment dels objectius ambientals, i quines són les amenaces existents que caldrà 

considerar i resoldre adequadament durant l’horitzó temporal del Pla per no comprometre’ls. 

Per tal de fer aquesta avaluació, s’analitzen de forma seqüencial cadascun dels objectius 

ambientals. En molts casos les mesures incideixen en més d’un objectiu ambiental: 

Objectiu Ambiental 1: Apostar per reduir el consum d’energia en el transport 

L’objectiu pretén bàsicament reduir el consum de combustibles fòssils en la mobilitat urbana. 

Es tracta de reduir la intensitat energètica del sector transport, principalment a partir de la 

reducció del parc circulant i l’augment de l’ocupació mitjana dels vehicles motoritzats.  

Les actuacions proposades pel PMU que contribueixen a l’assoliment d’aquest objectiu són: 

· VP.04: Adjudicar diferents velocitats màximes als carreres segons la previsió de ciutat 30 

km/h. 

· VP.05: Gestionar el trànsit amb criteris ambientals. 

· VP.07: Promoure vehicles més eficients, més segurs i més nets. 

· VP.08: Promoure vehicles sostenibles dins de l’àmbit municipal. 

· VP.09: Impulsar la implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

· VP.10: Revisar i millorar la gestió de l’estacionament. 

· SM.01: Impulsar una xarxa de serveis de transport integrat més sostenibles. 

· SM.03: Fomentar i regular els sistemes de vehicles compartits. 

A més a més, s’inclouen totes aquelles encaminades directament a fomentar la mobilitat en 

alternatives al vehicle privat, com la bicicleta, el transport públic i els desplaçaments a peu, és 

a dir, aquelles actuacions que afavoreixin el traspàs modal des de vehicles a motor de 

combustió a vehicles no emissors.  

Objectiu Ambiental 2. Reduir la contribució al canvi climàtic per part del sistema de 

transport 

L’objectiu busca reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades del sistema de 

mobilitat actual, mitjançant mesures estructurals de reducció significativa del transport privat, 

d’optimització del transport públic i reconfiguració de la distribució urbana de mercaderies. Així 

mateix, es promourà l’eficiència energètica, la millora tecnològica i la potenciació d’energia 

renovable en el transport. 

Les actuacions proposades pel PMU que contribueixen a l’assoliment d’aquest objectiu són 

les mateixes que les que contribueixen a assolir el primer Objectiu Ambiental.  
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Objectiu Ambiental 3: assolir nivells de contaminants atmosfèrics permesos: PM10 i NOX 

L’objectiu busca l’assoliment dels paràmetres legals en relació als contaminants atmosfèrics 

derivades del transport, i en particular respecte l’NO2. Les immissions d’NO2 a les estacions 

de la XVPCA de Barcelona han d’estar, l’any 2024, per sota del llindar de referència regulat 

per la UE, 40 µg/m3. 

Les actuacions proposades pel PMU que contribueixen a l’assoliment d’aquest objectiu són 

les mateixes que les que contribueixen a assolir els objectius ambientals 1 i 2. 

Objectiu Ambiental 4: Reduir la contaminació acústica 

L’objectiu busca reduir el percentatge de població exposada al soroll tot el que sigui possible. 

Seria desitjable, per aquest indicador, que el 100% de la població gaudeixi d’uns nivells sonors 

per sota dels 65 dB(A) diürns i dels 55 dB(A) nocturns, encara que aquests nivells, amb la 

tecnologia de motorització actual i la intensitat de trànsit de determinades vies, és impossible 

d’aconseguir. 

Entre les actuacions proposades pel PMU que contribueixen a assolir aquest Objectiu 

Ambiental, i que no són compartides pels anteriors objectius ambientals, hi ha: 

· DUM.03: Impulsar noves alternatives per a la realització de la DUM. En concret, sistemes de 

repartiment més silenciosos, per la realització de la DUM nocturna. 

· VP.06: Reduir i controlar la contaminació acústica de la ciutat. Es pretén, entre d’altres 

accions, potenciar la incorporació de criteris acústics en el disseny urbà i la gestió de la 

mobilitat. 

Objectiu Ambiental 5: Reduir l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats 

a motor 

El PMU 2024 preveu millorar l’habitabilitat de l’espai públic ampliant la superfície de zones 

pacificades a la ciutat. Aquesta actuació és consubstancial al model de mobilitat plantejat pel 

Pla, i no té relació directa amb l’escenari escollit, que es basa en una reducció del nombre de 

desplaçaments en vehicle privat. No obstant, la reducció d’espai de circulació pel vehicle privat 

afavoreix directament la reducció dels seus desplaçaments, l’objectiu principal del Pla i que 

afavoreix el compliment de la resta d’objectius ambientals. 

L’escenari del PMU 2024 amb incrementar en 32 km la xarxa de carrers per a vianants, 

augmentant la proporció de la xarxa de mobilitat d’un 21,8% a un 23,3% de carrers amb 

prioritat a peu. 

Entre les actuacions proposades pel PMU que contribueixen a assolir aquest Objectiu 

Ambiental, i que no són compartides pels anteriors objectius ambientals, hi destaca una en 

especial: 

· VP.11: Millorar la gestió de l’aparcament per a motos. L’ocupació de les voreres per part de 

les motos, per al seu estacionament, és una de les ocupacions de l’espai públic on és més 

necessari incidir, i el PMU 2024 ho té present tant en el capítol de la pròpia mobilitat en moto 

com en el capítol sobre la gestió de l’aparcament. 
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5.3. Principals impactes detectats sobre el medi 

ambient de la proposta del PMU 2024 

En aquest apartat es fa una recapitulació dels principals impactes detectats, fent un llistat dels 

mateixos. 

I1 Possible impacte positiu en la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

I2 Possible impacte positiu per reducció dels contaminants atmosfèrics a la ciutat: NOX, NO2, 

PM10 i PM2,5. 

I3 Possible impacte positiu en la reducció de la contaminació acústica. 

I4  Possible impacte positiu en l’augment de la qualitat urbana, en tant que es redueixen els 

carrils de circulació de trànsit motoritzat i es possibilita l’augment del verd urbà. 

Tenint en compte els principals impactes detectats, i que tots ells suposen una millora 

ambiental de la ciutat, la proposta del PMU 2024 està enfocada a vetllar per la salut i la 

seguretat de les persones, a combatre la crisi climàtica i a millorar la qualitat de l’aire de 

Barcelona, per a que aquesta disposi d’una mobilitat que constitueixi un eix vertebrador del 

model social, econòmic i cultural de la ciutat. 
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6. DETERMINACIONS FINALS 

En aquest apartat es resumeix el pla de seguiment de les mesures contemplades en el PMU 

2024: 

Seguiment ambiental del PMU 2024 

En aquest apartat es detalla el sistema de seguiment i avaluació que ha de permetre 

determinar els resultats de les actuacions, les possibles desviacions, i informar sobre la 

consecució dels objectius de gestió. El funcionament i la metodologia d’aquest Pla de 

Seguiment i Avaluació (PSA), incloses les eines que faciliten el seguiment del PMU, es 

recullen en l’apartat 4.1 del Bloc IV del PMU 2024.  

A continuació es recullen els indicadors de caire ambiental, aquells relacionats amb els 

Objectius Ambientals especificats en l’EAE:  

 

Indicadors de seguiment ambiental del PMU 2024 

- Emissions de NO2 (Tones d’emissions de NO2 derivades del trànsit / any) 

- Emissions de NOX (Tones d’emissions de NOX derivades del trànsit / any) 

- Emissions de PM10 (Tones d’emissions de PM10 derivades del trànsit / any) 

- Estacions que superen els valors d’immissió de NO2 segons la UE (nre. estacions >40 

µg/m3 anual o bé nre. estacions amb >18 vegades l'any de superació del valor límit 

horari VLh (límit 200 µgr/m3)) 

- Estacions que superen els valors d’immissió de NO2 segons la OMS (2005) (nre. 

estacions >10 µg/m3 anual o bé nre. estacions amb >18 vegades l'any de superació 

del valor límit horari VLh (límit 200 µgr/m3)) 

- Estacions que superen els valors d’immissió de PM10 segons la UE (nre. estacions >40 

µg/m3 anual o bé nre. estacions amb >35 vegades l'any de superació del Valor límit 

diari VLd (límit 50 µg/m3)) 

- Estacions que superen els valors d’immissió de PM10 segons la OMS (2005) (nre. 

estacions >20 µg/m3 anual o bé nre. estacions amb >3 vegades l'any de superació del 

Valor límit diari VLd (límit 50 µg/m3)) 

- Percentatge de població sotmesa a nivells sonors > 65 dB(A) durant el dia (Ld) i > 55 

dB(A) durant la nit (Ln) (% població (quinquennal)) 

- Consum d’energia derivades del transport motoritzat (GWh/any) 

- Emissions de CO2 eq derivades del transport motoritzat (x 1.000) (t CO2eq / any) 

- Carrers pacificats: zones 30, prioritat invertida i carrers de vianants (Km Z30 i carrers 

de vianants / prioritat invertida respecte total del viari (%)) 

- Longitud de carrers de vianants i prioritat invertida (km) 

Aquests indicadors, juntament amb d’altres que no són directament de caire ambiental, formen 

part d’un panell d’indicadors de seguiment, que serà actualitzat i publicat periòdicament per 

l’ajuntament de Barcelona, juntament amb el detall del grau d’execució de les mesures 

plantejades en el Pla. El nombre d’indicadors és compacte, amb capacitat de donar gran 

informació i poden ser comparables entre administracions i instruments d’ordenació. Els 

indicadors conserven coherència amb els plans supramunicipals PMMUS i pdM, així com las 

dades bàsiques de mobilitat. 


