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ACTA DE LA SESSIÓ DEL GRUP DE MOTO DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE BARCELONA 
 
Dia: 13 de novembre de de 2019 
Hora:  18 h 
Lloc: Centre de Cultura Popular La Violeta de Gràcia 

Hi assisteixen: 
Blancafort, Joan - Gremi del Motor 
Botella, Anna Maria - Sindicatura de Greuges de Barcelona 

Carrera, Victor - Mutua Motera 

Casas, Ramón - Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils 

Conill, Mariona - AMB 

Cuscó, Eduard  -  Grup Municipal ERC 

Díez, Pedro Javier - ANESDOR 

Doher, Caroline - ISGlobal 

Ferrando, Haritz - BCNecologia 

Gómez, Francesc - ANSBIO 

González, Maria - Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils 

Guarderas, Xavier - BCNecologia 

Heredero, Javier – Grup Municipal Ciutadans 

Marimon, Oriol -Ecooltra 

Morales, Alfred - Barcelona d’Aparcaments Municipals  

Okpala, Emeka - Barcelona Camina 

Pérez, Núria - IERMB 

Raposo, Miguel – Grup Municipal Partit Popular 

Rey, Alba - Fundació RACC 

Rivadulla, Carlos – Grup Municipal Barcelona pel Canvi 

Roca, Jaume – B:SM 

Rodríguez, Jesús - Asociación Mutua Motera 

Vila, Francina -  Grup Municipal Junts X Catalunya 

Zañartu, Max  - del Grup Municipal  ERC 

 
De l’Àrea d’Ecologia Urbana:   
Alarcon, Rosa -  regidora de Mobilitat 
Jiménez, Jesús - Regidoria de Mobilitat 
López, Àngel - Regidoria de Mobilitat 
Gomila, Adrià - director de Serveis de la Mobilitat 
Cerdà, Lluís - Direcció de Serveis de la Mobilitat 
Cruset, Xavier - Direcció de  Serveis de la  Mobilitat 
Ledesma, Ramon - Direcció de Serveis de la Mobilitat 
Navarro, Diego -  Direcció de Serveis de la  Mobilitat 
Rico, Eugeni - Direcció de Serveis de la Mobilitat 
Gimenez, Muriel - Direcció de Comunicació i Participació 
Ruscalleda, Miquel – Direcció de Comunicació i Participació, que actua com a secretari 
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ORDRE DEL DIA:  

1. Anàlisi de la situació de la moto a Barcelona:  
a. Estacionament  
b. Accidentalitat  
c. Contaminació  

2. Torn obert de paraules 
 
1. Anàlisi de la situació de la moto a Barcelona: estacionament, accidentalitat i contaminació  

Rosa Alarcón dona la benvinguda, anuncia l’ordre del dia i remarca que la  prioritat municipal és el  
foment de la mobilitat a peu i el transport públic, objectius que cal aconseguir amb  consensos i acords. 

Adrià Gomila, director de Serveis de la Mobilitat explica el treball que s’està duent a terme sobre el Pla 
de la Moto, per l’elaboració del qual es vol comptar amb la participació dels membres del Pacte per la 
Mobilitat. Actualment s’està fent la diagnosi i el pas següent serà la fase de propostes d’actuació. Explica 
la complexa tipologia de vehicles tipus L (que inclou motos i motocicletes) i la importància de la moto en 
relació al parc de vehicles i els trajectes efectuats a Barcelona.  

En relació amb l’estacionament de les motos explica la reglamentació i la distribució de places 
d’aparcament de motos a Barcelona i les diferents accions realitzades fins ara, entre les quals destaca la  
minimització i regulació d’aparcament de motos en vorera, la creació de places senyalitzades, les 
campanyes d’informació i les sancions. 

Respecte a l’accidentalitat,  analitza les dades segons els vehicles implicats siguin motos o motocicletes i 
segons la responsabilitat de la persona motorista (si qui la condueix és el causant de l’accident o n’és la 
víctima) per poder definir millor les mesures a prendre. 

Finalment, en relació amb  la contaminació explica que les motos estan incloses en la normativa de les 
ZBE (zona de baixes emissions), comenta els diferents tipus de contaminants i la classificació dels 
vehicles.  

2. Torn obert de paraules 

Els assistents fan les següents aportacions:  

• L’objectiu de la regulació és disminuir l’ús de la moto o fer-la més benigna? 

• Petició que es posin de manifest els avantatges de la moto per a la mobilitat de la ciutat i les 
millores tecnològiques que s’hi estan aplicant. 

• Quin és el posicionament del nou govern municipal respecte l’ús de la moto a Barcelona? 

• Com es justifica que el Pla de la  Moto estigui en fase de diagnòstic i la ZBE estigui ja en fase 
d’execució? Es demana calendari concret  del Pla.   

• Es demana que en la diagnosi es tingui en compte l’accidentalitat en funció de si el vehicle és 
d’ús professional o no.  

• Petició que es valori la contaminació acústica i la contaminació ambiental que generen les 
motos (PM5 i CO).  

• Demanda que es tingui en compte l’ús de la moto com a factor de sedentarisme.  

• Per què no es van prioritzar les llicències de motocicletes elèctriques d’ús compartit tenint en 
compte que tenen menys accidentalitat? Petició que es revisi  a l’alça el nombre de llicències de 
motos elèctriques compartides. 

• Demanda que es valorin les conseqüències de la regulació de la ZBE per a les motos ja que  més 
de 50.000 motoristes no podran circular per Barcelona. 
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Rosa Alarcón respon algunes de les qüestions plantejades: 

• Les diferents propostes municipals parteixen de moments diferents i no sempre coincidents. 

• Reitera la prioritat d’aquest mandant en els desplaçaments a peu i en transport públic, sempre 
prioritzant  els criteris de sostenibilitat, amabilitat o menor accidentalitat. 

• Les voreres són per als vianants i cal combatre l’incivisme i la indisciplina. 

• Cal desterrar el concepte que amb la moto es pot anar de porta a porta.  
• Es tindrà en compte la contaminació acústica. 

• Cal analitzar com funciona la distribució de llicencies de motos d’ús compartit abans de fer noves 
propostes. 

• Valora la importància, econòmica i en termes de mobilitat, del sector de la moto però cal ponderar 
les implicacions que pugui tenir en detriment de la salut i la confortabilitat general de la població. 

• Recorda que l’espai públic és limitat  i cal tenir-ho en compte a l’hora de definir l’espai que li 
correspondrà a la moto. 

• Recorda la importància del Pacte per la Mobilitat com espai de consens. 

Adrià Gomila respon altres qüestions: 

• El parc real de motos circulant sol ser menor que el parc matriculat. 

• Es recolliran les dades sobre partícules en suspensió PM5 sempre que hi hagin dades fiables. També 
es tindran en compte els estudis que hi hagi sobre la implicació de la moto en el sedentarisme.  

• Es proposarà que en la recollida de dades es determini si les persones implicades en un accident són 
professionals o no, de manera limitada als accidents amb ferits greus o morts, amb la finalitat 
d’acotar l’estudi. 

• Fa esment de la situació de la moto al barri de Vila de Gràcia degut a la seva especial incidència. 

• Explica el calendari aproximat de l’elaboració del Pla de la Moto a Barcelona.  

Rosa Alarcón agraeix la presència dels assistents  i els emplaça a una propera reunió. Es tanca la sessió a 
les 20.30h 
 


