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INTRODUCCIÓ 

El PMMU està compost per 102 mesures que a més d’haver-se resumit en el document de la memòria del Pla 

s’expliquen una per una en format fitxa. Tot seguit, s’explica com s’han organitzat la fitxa i el significat de cada 

apartat que la compon.  

S’utilitzen els quatre logotips dels objectius estratègics del pla per mostrar de manera gràfica, en quins objectius 

incideixen les diferents línies d’actuació de cada mesura. 

•           Mobilitat saludable  

 

•           Mobilitat sostenible 

 

•           Mobilitat eficient  

 

•           Mobilitat equitativa 

 

Aquells objectius de color són els incidents en la mesura, s’entenen els logotips en gris com objectius que no 

afecten a la mesura.  

Per tal de definir el paper de l’AMB en la mesura, s’han utilitzat les categories de Responsable i Participativa. 

Quan la responsabilitat de les actuacions de la mesura recau exclusivament a l’AMB, la categoria de responsable 

és omplerta. Pel contrari, si el responsable de duu a terme la mesura recau en mans d’altres actors, s’acoloreix 

la categoria de participativa. Per últim, si la competència no és exclusiva de l’AMB o d’altres actors, és a dir, que 

es precisa de la col·laboració de l’AMB amb altres actors, es marquen en color les dues categories. 

En els dos següents apartats de les fitxes es (1) descriu la mesura, de manera que es fa una petita diagnosi de 

la situació actual de la proposta i una justificació de la necessitat de les actuacions previstes i (2) es descriuen 

les actuacions concretes de la mesura. 

La transversalitat del pla i la interrelació entre mesures queda palesa en l’apartat de la fitxa de títol; mesures 

relacionades.  Tot i que les relacions directes a diferents mesures es fa també en el text on es descriuen les 

actuacions, aquest apartat va més enllà i relaciona la mesura amb d’altres que no s’han descrit en l’apartat 

anterior, però que també presenten relacions rellevants amb la mesura en qüestió.  

Aquestes relacions també queden reflectides en l’apartat de nom calendari d’implementació i cost orientatiu, 

ja que existeixen actuacions en les fitxes que es consideren o es descriuen en diferents mesures. No obstant, 

aquestes només s’han comptabilitzat una vegada en una mesura en concret. Una nota al peu del calendari 

explica en quina mesura s’ha comptabilitzat l’actuació.  

En el calendari i cost orientatiu s’ha dividit la despesa de la mesura entre el cost total d’aquesta i el cost de la 

mesura que assumeix l’AMB. D’aquesta manera s’entén que la diferència entre els dos costos és la despesa que 

assumeixen altres administracions i/o actors.  

Finalment, el darrer apartat de les fitxes és el que permetrà fer el seguiment de la mesura en el període dels 6 

anys del Pla. La llista d’indicadors estableix el valor inicial – en cas de disposar d’aquest -, l’any del que es parteix 
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i el valor objectiu que s’ha fixat en el període de vigència del PMMU. Aquells indicador que també són indicadors 

de seguiment del Pla, s’han marcat amb un asterisc (*) .  

Pel que fa els efectes socioambientals esperats de cada línia d’actuació, s’han utilitzat els resultats de les 

avaluacions del capítol V “Resultats de la proposta del Pla”. La classificació s’ha fet prenent l’índex d’impacte 

de cada línia estratègica, de tal manera que s’han agrupat les LE segons si l’efecte socioambiental és moderat -

índex d’impacte entre 0-2,5-, mitjà –índex d’impacte entre 2,6 a 5- o alt – índex d’impacte superior a 5 -.  

Els resultats dels efectes socioambientals de cada línia d’actuació són els següents:  

 

 

  MODERAT MITJÀ ALT 

A.1 La mobilitat en l’ordenació urbanística       

A.2 Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità       

A.3 Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa       

A.4 Infraestructures per consolidar el transport públic metropolità       

A.5 Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal       
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B.7 Habitabilitat urbana i zones de baixes emissions       
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B.9 Seguretat viària: visió zero        
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B.11 Vehicles de baixes emissions (VBE)       

C.12 Millora dels serveis d’autobús i ferroviaris en l’àmbit metropolità       

C.13 Flotes de transport públic i instal·lacions més sostenibles i eficients       

C.14 Transport públic per a tothom       

C.15 Homogeneïtzació de la imatge i de la informació dels serveis de mobilitat       

C.16 Sistema tarifari sensible al marc socioambiental       

C.17 Taxi metropolità atractiu i competitiu       

C.18 La bicicleta al transport públic       

D.19 Governança i concertació interadministrativa       

D.20 Integració metropolitana de polítiques municipals       
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D.22 Finançament del transport públic       
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1 Introduir nous criteris sobre l’estacionament en 
el planejament urbanístic metropolità 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC  

LÍNIA D’ACTUACIÓ A1. La mobilitat en l’ordenació urbanística 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La planificació, regulació i gestió de l’aparcament són instruments eficaços per a promoure l’ús de mitjans 
de transport més sostenibles. La disponibilitat de lloc d’aparcament en destinació i, també, un accés fàcil en 
l’origen, contribueixen a fer un major ús del vehicle privat. Per això, el planejament urbanístic - en la mesura 
que regula les dotacions d’estacionament de vehicles segons tipologia d’ús en l’edificació-, pot contribuir a 
regular la demanda de la mobilitat en vehicle privat, limitant aquestes dotacions.  

Més enllà de l’aparcament en l’edificació, és necessari considerar la superfície destinada a l’aparcament en 
calçada: començar a dissenyar un model sostenible de l’espai urbà, pràcticament lliure de cotxes i amb 
limitació gairebé total de zones d’estacionament, i amb una accessibilitat en transport públic en aquests 
entorns molt notable. 

Per altra banda, cal tenir en compte que els nous escenaris cap on deriva la mobilitat atorguen més 
protagonisme al vehicle elèctric, els vehicles de motor de dues rodes i a les bicicletes. L’urbanisme ha 
d’adaptar-se a aquesta nova realitat.  

Aquesta mesura contempla que els diferents instruments i normativa urbanística en l’entorn metropolità 
(ja bé sigui a escala local o metropolitana), considerin les anteriors qüestions i facin les modificacions 
oportunes per tal de fomentar un urbanisme més sostenible quant a pautes de mobilitat. 

ACTUACIONS PREVISTES 

S’estableixen tres fases:  

1.  Fase 1. Redacció d’estudis tècnics  

Redacció d’estudis tècnics sobre la modificació de les reserves d’aparcament (per als diferents tipus de 
vehicles, inclosos les bicicletes i els elèctrics) en els municipis metropolitans per afavorir la mobilitat 
sostenible.  

Els nous criteris sobre l’estacionament en el planejament urbanístic metropolità han de complir la normativa 
en accessibilitat definides en el Decret 135/1995 del codi d’accessibilitat i l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de 
febrer per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no 
discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 

Es proposa definir un sistema de reserves d’aparcament a l’interior de les parcel·les variable, que pugui ser 
aplicat a l’àmbit del futur PDU. Aquesta ha d’acomplir les normes d’accessibilitat definides en el Decret 
135/1995 del codi d’accessibilitat, tant de reserva, dimensions de les places d’aparcament com de les 

A B D C E F 
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característiques en el seu emplaçament.  Aquesta proposta podria reduir la dotació mínima de places de 
vehicles de més de dues rodes i, també, en alguns usos, establir valors màxims de dotació dins d’un nou 
context de mobilitat sostenible.  

Aquest sistema variable pot fer-se en funció de l’establiment d’un sostre relatiu a l’oferta d’aparcament 
d’un barri o d’una zona en el seu conjunt, incloent-hi tant en calçada com fora d’ella. Els valors es poden 
establir, per exemple, en funció dels objectius de repartiment modal marcats per a un determinat horitzó 
temporal o de l’oferta de transport públic existent. Alguns paràmetres d’interès podrien ser (a escala 
inframunicipal): relació entre oferta, demanda i el grau d’accessibilitat en transport públic; oferta global 
d’aparcament en calçada i fora de la calçada; repartiment modal de desplaçaments en destinació; densitat 
de població, taxa de motorització i densitat de vehicles per km2; morfologia urbana; etc. Aquests paràmetres 
haurien d’interrelacionar-se i, al mateix temps, es planteja examinar experiències europees en aquesta 
matèria.  

Inicialment, es proposa que municipis d’estructura compactes i molt densos com l’Hospitalet de Llobregat, 
Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs 
modifiquin la normativa per la qual es regeixen ara. L’objectiu final serà poder estendre-ho al conjunt de 
municipis metropolitans. 

En l’anàlisi i la modificació de la normativa vigent caldria revisar altres aspectes dels aparcaments, pel que 
fa a: dimensions de les places, passadissos i accessos, pendents de les rampes, accés i sortida de vianants, a 
més a més de considerar les actuals i les futures previsions de les reserves d’aparcament per a persones 
amb discapacitat. (per tal de fer atractiu l’ús del transport públic, la distància entre l’habitatge i l’aparcament 
ha de ser semblant entre la distància entre l’habitatge i les parades de transport públic); o l’aparcament per 
a bicicletes (es recomana aprofitar els vestíbuls o la part de la superfície de la planta baixa dels nous edificis). 

Pel que fa a l’estacionament de vehicles de més de dues rodes a calçada, l’objectiu és el de reduir al màxim 
els espais d’aparcament. La importància de dissenyar carrers que potenciïn la mobilitat activa i el transport 
públic comporta la limitació d’espai dedicat a l’aparcament de vehicles motoritzats (exceptuant les reserves 
per a determinats col·lectius o tipologies de vehicles, serveis, etc.). Al mateix temps, és important el disseny 
de nous carrers que afavoreixin l’aparcament de vehicles motoritzats de dues rodes a la calçada. 

Pel que fa a la bicicleta, cal garantir la presència d’espais d’aparcament de proximitat en nous sectors de 
reforma urbana i en nous desenvolupaments urbans per tat d’afavorir-ne el seu ús. Com en el cas de les 
motos, els espais s’han de localitzar preferentment a la calçada i no a la vorera. A diferència del turismes les 
reserves han de definir valors mínims i, al mateix temps, variables segons l’ús (comerç, habitatge, indústria, 
etc.). 

2. Fase 2. Taula de treball amb els ajuntaments metropolitans 

Es proposa la realització de sessions de treball amb els 36 municipis metropolitans per tal de valorar 
aquestes possibles modificacions. 

3. Fase 3. Establir un sistema reserves d’aparcament en l’àmbit del PDU 

Aprovació i l’aplicació de les noves reserves. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
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MESURES RELACIONADES 
MESURA 2 Modificar i reforçar la normativa per incrementar les instal·lacions de PdR 
MESURA 16 Sistema d’aparcaments d’intercanvi metropolitans 
MESURA 33 Definir i regular els espais destinats a l'estacionament en superfície 
MESURA 34 Desplegar les polítiques d'harmonització i gestió uniforme de l'estacionament regulat 
MESURA 38 Impulsar la instal·lació de punts de recàrrega vinculada en edificis d'habitatge 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Diverses ciutats europees han modificat en els darrers anys les normatives urbanístiques que determinen el 
nombre de places dotacionals en l’edificació, tant per a habitatge com per a usos terciaris. En termes 
generals, s’ha passat del criteri de dotació mínima al de dotació màxima. Alguns exemples són: 

 París: el 2016 el Consell de París aprovà les modificacions del “Plan Local d’Urbanisme de Paris” 
(PLU) amb referència a les mesures relatives a l’estacionament a les noves construccions. 

 Estrasburg: en els nous edificis residencials i no residencials hi ha una reducció del 50% de 
places d’aparcament exigides si l’actuació es troba a menys de 500 m d’una parada de transport 
públic. L’any 2008 es van iniciar els anomenats “eco-quarter” (barri sostenible). Una de les 
seves característiques va ser la imposició de màxim de places als edificis. 

 Amsterdam: les dotacions d’aparcament van lligades al nivell d’oferta de transport públic.  
 Barcelona: amb la “Modificació de les normes urbanístiques del PGM que regulen l’aparcament 

al terme municipal de Barcelona” s’han produït canvis en les dotacions. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Redacció d’estudis tècnics              

2. Taula de treball amb els ajuntaments metropolitans             

3. Establir un sistema reserves d’aparcament en l’àmbit del PDU             

Total cost assumit per l’AMB  50.000 € 

Total cost Mesura  50.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 
Nombre de municipis apliquen els nous criteris l'estacionament en el planejament 
urbanístic - ↑ 
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2 
Modificar i reforçar la normativa per 
incrementar les instal·lacions de punts de 
recàrrega 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A1. La mobilitat en l’ordenació urbanística 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Per tal de preparar i adequar les ciutats als vehicles de baixes emissions (VBE) i dotar als ciutadans de la 
infraestructura idònia per a carregar els seus VBE, l’AMB proposa modificar i reforçar la normativa per 
incrementar les instal·lacions de punts de recàrrega (PdR) en edificis i aparcaments, tant de l’àmbit públic 
com del privat, a través de l’augment dels criteris d’exigència. 

La mesura proposa revisar el compliment de la normativa ITC-BT 52 respecte a l’obligatorietat 
d’instal·lació de punts de recàrrega en aparcaments i edificis de nova construcció o reformats, i els requisits 
que han de complir. Es pretén impulsar també la regulació de normatives més exigents d’augment de 
requisits i criteris d’obligatorietat per a la instal·lació de canalitzacions, preinstal·lacions elèctriques i PdR, 
tant en l’àmbit públic com el privat, en aparcaments, centres comercials, hospitals i edificis residencials 
existents.   

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Impulsar la creació d’una normativa/decret a escala metropolitana o municipal per augmentar 
l’obligatorietat de preinstal·lacions (instal·lacions troncals comunals) i punts de recàrrega, tant en 
aparcaments públics com privats i residencials.  

L’actual normativa del Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, ITC-BT-52 afecta aparcaments i edificis 
de nova construcció o rehabilitacions. En l’aplicació d’aquesta normativa i en la redacció d’aquella a nivell 
metropolità o municipal, pel que fa a la col·locació del punt de recàrrega, s’hauria d’acomplir amb la 
normativa vigent en matèria d’accessibilitat. A la taula següent es proposa, mitjançant normatives 
urbanístiques, fomentar l’increment de les instal·lacions en el grau més gran possible: 
 

Tipologia instal·lació ITC-BT-52 Proposta PMMU 

Aparcaments públics 
permanents 

1 plaça amb PdR per cada 40 places 
ofertes 

1 plaça amb PdR per cada 20 places ofertes en 2020 

1 plaça amb PdR per cada 10 places ofertes en 2025 

Aparcaments col·lectius de 
propietat horitzontal 

Canalitzacions elèctriques per 
futures escomeses 

Pre-instal·lació elèctrica troncal per futures 
escomeses 

Aparcaments de flotes 
privades, cooperatives o 

d’empresa 

Instal·lació elèctrica per 1 PdR per 
cada 40 places 

1 plaça amb PdR per cada 20 places en 2020 

1 plaça amb PdR per cada 10 places en 2025 

A B D C E F 
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2. Incloure obligacions d’instal·lació gradual de punts de recàrrega en les renovacions de contractes 
d'explotació d'aparcaments públics existents. 

3. Formació i suport als tècnics municipals per assegurar el compliment de la normativa. 

La substitució dels vehicles de combustible fòssil pels elèctrics és una realitat. Per tant, l’Administració 
pública ha d’estar preparada tècnicament i legislativament als possibles canvis. L’AMB ha d’estar 
informada i al dia de les normatives i tendències, no només en la instal·lació dels nous PdR, sinó també 
en matèria d’accessibilitat i inclusió de les persones amb discapacitat. L’AMB donarà suport tècnic als 
tècnics dels ajuntaments dels 36 municipis sobre aquesta qüestió. 

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments metropolitans 
Generalitat de Catalunya 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Gestors d’aparcaments 
Gremi de Garatges 
Administradors de finques 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 1 Introduir nous criteris per a la inclusió de l'aparcament en el planejament urbanístic 
MESURA 36 Ampliar la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a Vehicles de Baixes Emissions 
MESURA 38 Impulsar la instal·lació de punts de recàrrega vinculada en edificis d'habitatge 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

ITC-BT-52 (Real Decreto 1053/2014): La normativa estableix les condicions que els aparcaments públics i 
privats hauran de reunir perquè els propietaris de vehicles elèctrics tinguin més fàcil la seva recàrrega. En 
aquest sentit, els aparcaments públics han de tenir una plaça d'aquest tipus per cada quaranta places 
normals. 

En el cas dels aparcaments privats col·lectius el que hi ha d'haver és una preinstal·lació en tot l'aparcament 
que faci possible que després cada propietari pugui tenir la seva pròpia escomesa de llum en la seva plaça 
d’aparcament amb el corresponent comptador independent. El reial decret també fixa que en els 
habitatges unifamiliars de nova edificació haurà d'haver-hi la  infraestructura per a un punt de connexió. 

A més, per les vies públiques s'estableix una dotació mínima, que s'ha de fixar d'acord amb els plans de 
mobilitat sostenibles municipals o supramunicipals. 

Moltes ciutats implementen polítiques per encoratjar o imposar la instal·lació de la infraestructura de 
càrrega en els nous desenvolupaments residencials i comercials (subministrament del cablejat i la 
infraestructura elèctrica necessària per punts de recàrrega). Per exemple, el barri japonès de Koto, situat 
al passeig marítim de la badia de Tòquio, va establir recentment una política d'instal·lació d'estacions de 
càrrega en un 10% o més de places d'estacionament en condominis de nova construcció (Font: EV City 
Casebook, 50 big ideas shaping the future of electric mobility). 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Impulsar la creació d'una normativa/decret en l’àmbit 
metropolità/municipal per augmentar l'obligatorietat  de 
preinstal·lacions i PdR. 

            

2. Incloure obligacions d’instal·lació gradual de PdR en les 
renovacions de contractes d'explotació d'aparcaments públics 
existents. 

            

3. Formació i suport als tècnics municipals per assegurar el 
compliment de la normativa.              

Total cost assumit per l’AMB  2.000 € 

Total cost Mesura  2.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 
Nombre de municipis que apliquen dotacions a l'alça de PdR en l'edificació (nova o 
reforma) - ↑ 
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3 Potenciar el sòl logístic i necessitats 
associades 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A1. La mobilitat en l’ordenació urbanística 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Aquesta mesura pretén dur a terme actuacions de planificació urbanística per fer front més eficaçment 
les necessitats dels diferents agents implicats en la logística, creant un desenvolupament més sostenible 
de les activitats industrials i logístiques a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

L’important creixement de les activitats logístiques en l’àrea metropolitana de Barcelona ha fet 
augmentar el transport de mercaderies i l’aparició de nous centres logístics. L’escassetat d’espais per a 
l’establiment d’aquestes activitats i l’augment dels preus, ha propiciat que l’àrea metropolitana de 
Barcelona hagi experimentat un desplaçament d’operadors logístics i activitats productives cap a 
l’exterior d’aquesta, on l’stock de sòl és major. Aquest fenomen anomenat logístics sprawl, augmenta les 
distàncies i repercuteix negativament incrementant els costos i les emissions derivades del transport. 

Un problema que afecta indirectament a la disponibilitat de sòl, és la mala comunicació i l’aïllament que 
experimenten molts dels polígons de l’àrea metropolitana de Barcelona. Això fa que s’hi accedeixi 
bàsicament en transport privat, perdent a més una quantitat de sòl considerable en l’estacionament 
d’aquests vehicles. Per tant, des de la perspectiva de la mobilitat, la ubicació dels polígons és un aspecte 
clau a l’hora de planificar, regular i ordenar el sòl logístic.  

Així, a més de la carència d’espais, se sumen altres factors com les deficiències a gran part dels polígons 
de Catalunya per adaptar-se a les necessitats de la demanda, la rigidesa legislativa que sovint no permet 
la creació de nous espais i la falta de planificació o la multiplicitat d’agents, com és el cas de l’àmbit del 
Delta del Llobregat, àrea logística estratègica. 

Davant d’aquesta situació, es fa latent la necessitat d’establir una planificació que permeti regular l’ús del 
sòl logístic per assegurar un òptim desenvolupament del teixit logístic i industrial a l’àrea metropolitana 
de Barcelona.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Impulsar la definició del model productiu i logístic de l’àrea metropolitana de Barcelona i vetllar per 
la planificació de l’ordenació del sòl d’acord amb aquest model.  

Garantir una planificació i una ordenació del sòl que asseguri el creixement ordenat (sense dispersió) i 
sostenible dels processos logístics, determinant els sectors econòmics prioritaris pels quals aposta el 
territori. El Pla Director Urbanístic (PDU), actualment en redacció, té el propòsit de satisfer les voluntats i 
necessitats del sector industrials.  

Per aquest motiu, cal vetllar perquè el PDU garanteixi reserves d’espais compactes, ben connectades amb 

A B D C E F 
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el transport públic i accessibles per a tots els col·lectius, per dur a terme activitats industrioses i 
logístiques, alhora que eviti rigideses no desitjades i arbitrarietats normatives. Se suggereix concentrar les 
activitats logístiques en pols especialitzats, que evitin la dispersió i apropin els centres de producció, 
tractament i enviament de mercaderies.   

2. Crear una taula de treball entre els actors territorials de l’àmbit metropolità 

La planificació territorial i l’ordenació del sòl a l’àrea metropolitana de Barcelona només esdevindrà 
possible a través de la coordinació dels diferents actors. En aquest sentit, l’AMB treballarà per desplegar 
una taula de treball, entre altres, amb l’Incasòl, CIMALSA, el Port de Barcelona i el Consorci de la Zona 
Franca. 

3. Integrar el pla de regulació i ordenació del sòl logístic dintre de la resta de conjunt de plans 
metropolitans de mobilitat urbana 

L’estreta relació que hi ha entre la mobilitat i la planificació urbana fa necessària la coordinació entre els 
diferents plans metropolitans. Tanmateix, aquesta coordinació hauria de vetllar per la compatibilitat del 
desenvolupament urbanístic i les activitats logístiques del territori i la coexistència amb zones de valor 
ecològic, paisatgístic i agrari.  

4. Establir mesures per garantir l’oferta de sòl logístic en les condicions que demanda el mercat  

Analitzant la demanda de plataformes logístiques dels darrers anys, les que creixen més són plataformes 
de l’entorn de 10.000m2, que requereixen una notable rotació i poca superfície de magatzem. Així, els 
polígons més dinàmics són els situats a la ZAL, a una distància raonable dels llocs de consum o de les grans 
infraestructures com el port o l’aeroport, i els de grans parcel·les. En aquest sentit es vol treballar 
conjuntament amb el sector logístic per facilitar l’accés a sòl logístic (identificar l’oferta, facilitar el 
contacte entre oferta /demanda, etc.) i evitar el fenomen logistics sprawl. 

5. Prioritzar l’assentament d’activitats logístiques amb usos associats directament al Port de 
Barcelona, en àrees properes a aquest 

Es considera molt important potenciar l’establiment en aquestes zones d’activitat que realitzin usos 
associats directament al Port de Barcelona. Un dels factors que contribuiran a fidelitzar els fluxos marítims 
del Port de Barcelona serà que s’instal·li, al voltant del Port, una massa crítica rellevant d’operadors 
logístics especialitzats en la consolidació/desconsolidació de les mercaderies marítimes, que generalment 
són mogudes en contenidors. En aquesta mesura serà molt important enfortir les relacions per a establir 
una planificació territorial conjunta entre el Consorci de la Zona Franca, el Port de Barcelona i l’AMB per 
promoure el concepte de plataforma logística del delta del Llobregat i reorientar l’activitat per a donar 
suport als fluxos marítims. 
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Potenciació del sòl logístic i necessitats associades (Mapa 1 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

AGENTS RESPONSABLES 
Generalitat de Catalunya 
 

AGENTS IMPLICATS 
AMB 
INCASÒL 
CIMALSA 
ADIF 
Consorci de la Zona Franca 
Port de Barcelona 
ATM 
AENA 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM) 
MESURA 18 Noves infraestructures viàries i ferroviàries pel transport de mercaderies 
MESURA 19 Identificar i regular itineraris per a vehicles de mercaderies 
MESURA 70 Dissenyar nous canals de diàleg amb els actors implicats en el transport de mercaderies 
MESURA 82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies 
MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 The London Plan. És un pla estratègic a escala metropolitana que involucra l’Ajuntament de Londres, 
els 32 municipis pertanyents a l’àrea metropolitana i l’autoritat competent metropolitana. Aquest pla 
coordina i orienta en una mateixa direcció les estratègies de les diferents administracions en diferents 
matèries, com el transport, l’urbanisme, el desenvolupament econòmic, l’habitatge, la cultura i les 
polítiques socials, i també es fa incidència en l’estratègia pels polígons per a l’activitat logística. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Impulsar la definició del model productiu i logístic de l’AMB i vetllar 
per la seva aplicació             
2. Crear una taula de treball entre els actors territorials de l’àmbit 
metropolità             
3. Integrar el pla de regulació i ordenació del sòl logístic dintre de la 
resta de conjunt de plans metropolitans de mobilitat urbana.              
4. Establir mesures per garantir l’oferta de sòl logístic en les condicions 
que demanda el mercat.             
5. Prioritzar l’assentament d’activitats logístiques amb usos associats 
directament al Port de Barcelona en àrees properes a aquest.             

Total cost assumit per l’AMB  45.000 € 

Total cost Mesura  110.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Preu mitjà del lloguer de nau logística (Província de Bcn)  (€/m2/mes) 4,6 ↓ 

Superfície amb qualificació urbanística d’ús logístic als PDU de l’AMB (ha) - ↑ 
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4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa 
viària bàsica metropolitana (XVBM) 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A2. Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona estableix que un dels objectius 
principals del PMMU és la definició de la xarxa viària bàsica metropolitana, fet que comporta la participació 
de l’AMB en la programació i la gestió del trànsit en aquesta xarxa, conjuntament amb el departament de 
l'Administració de la Generalitat competent en la matèria. 

El PMMU, tanmateix, entén la necessitat de definir aquesta xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM) com 
un element clau per a generar una estructura viària jerarquitzada que defineixi usos i funcions i, al mateix 
temps, es determinin responsabilitats compartides entre diferents administracions. La finalitat és contribuir 
a resoldre aspectes pendents en la mobilitat metropolitana. En particular:  

• La resolució de discontinuïtats metropolitanes que impossibiliten la mobilitat a peu i en bicicleta 
entre diferents barris d’un municipi o entre diferents municipis, introduint la permeabilitat de la 
mobilitat activa en aquesta xarxa viària bàsica (en diferents nivells de segregació segons tipus de 
via). 

• La generació d’entorns més pacificats en els carrers interiors a aquesta xarxa bàsica, recuperant 
els espais d’estada i de gaudi dels seus veïns.  

• La millora de la competitivitat del transport públic de superfície a partir de la seva segregació o 
priorització en determinades vies de la xarxa bàsica. 

• La millora de la intermodalitat entre modes de transport. 
• La integració i encaix de les vies d’alta capacitat viàries en el seu entorn, minimitzant el seu 

impacte.  
• L’impuls de mesures de gestió de la mobilitat, per tal de fer-la més eficient amb l’articulació 

d’actuacions que disminueixin la congestió, l’accidentalitat viària i la contaminació.  

La XVMB es presenta com una xarxa dinàmica, que pot adaptar-se a necessitats diferents i, sobretot, a 
possibles transformacions urbanes o viàries contemplades en diferents instruments. En particular, podrà 
ésser modificada en base a les determinacions que es derivin del planejament urbanístic metropolità (del 
PDU, particularment) o del Pla zona de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, quan siguin 
aprovats finalment. 

La XVMB s’ha definit inicialment com una juxtaposició entre (1) la xarxa contemplada en el Pla Territorial 
metropolità, (2) els corredors per on actualment circulen més serveis de transport públic i (3) les vies que 
suporten més intensitat de trànsit. Posteriorment, s’ha complementat amb la revisió de la jerarquització 
viària proposada pels municipis en els plans de mobilitat urbana i, també s’ha inclòs la xarxa metropolitana 
pedalable (Bicivia). Se n’han determinat tres nivells: 

A B D C E F 
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• Xarxa estructurant: correspon a les vies d’alta capacitat segregades (autopistes, autovies i rondes) 
amb elevat flux d'usuaris en vehicles privats motoritzats o en transport públic col·lectiu. 

• Xarxa secundària: correspon principalment a corredors metropolitans que en el cas dels vehicles 
privats motoritzats i del transport públic fan d'enllaç entre la xarxa estructurant i la xarxa local. En 
el cas de les bicicletes poden representar els principals vials de connexió entre municipis. 

• Xarxa local: correspon a les xarxes urbanes d’accés a la xarxa viària secundària i estructurant, amb 
un clar caràcter plenament urbà. A més de distribuir el trànsit al llarg dels diferents nuclis, són les 
principals vies de circulació rodada així com eixos de pas destacats del transport públic de 
superfície i de la mobilitat activa. 
 

 

Proposta inicial de la Xarxa Viària Bàsica Metropolitana (Mapa 2 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

Aquesta xarxa també incorpora els nodes metropolitans que han d’articular les connexions entre el vehicle 
privat i la resta de modes de transport (estacions ferroviàries o parades d’autobús amb intercanvi amb el 
vehicle privat, és a dir, els aparcaments d’intercanvi); i, aquells nodes més rellevants que connecten serveis 
d’autobús i ferroviaris (MESURA 16. Pla d’intercanviadors d’autobús metropolità). 

ACTUACIONS PREVISTES 

Tenint en compte les consideracions jurídiques incloses en la memòria del Pla referides específicament a la 
Xarxa Viària Bàsica Metropolitana, l’AMB iniciarà la redacció d’estudis tècnics i jurídics que despleguin i/o 
concretin aquestes consideracions, alhora que promourà o crearà els grups de treball interadministratius 
per tal d’encetar el desplegament de les intervencions i/o competències a què es refereixen. En particular, 
es realitzaran els estudis per: 

1.  Definir els usos i les funcions de la XVBM 

Aquesta definició ha de portar implícita la concreció d’aspectes com: els mitjans de transport prioritaris, les 
compatibilitats entre mitjans o els criteris bàsics de disseny i de qualitat urbana, entre d’altres. Es tracta, 
d’assolir una xarxa viària més humana i adaptada a un territori amb un fort caràcter urbà, integrant  modes 
de transport que fins ara no s’han considerat o s’han considerat de manera insuficient, com el transport 
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públic, la bicicleta i el vianant. 

En particular, l’AMB vol fer especial referència a la xarxa viària de caràcter local. En aquestes vies, a més de 
tenir especial cura pels vianants (seccions, passos de vianants, semàfors, etc.) i a la bicicleta, seran 
necessàries actuacions a l’espai públic que permetin augmentar la qualitat, la fiabilitat i la velocitat 
comercial del transport públic: millora de l’entorn de les parades i dels nodes, carrils busos o disseny dels 
espais per a l’aparcament, entre d’altres. Dit d’una altra manera, posar l’espai públic al servei del transport 
públic. Això no implica que en la resta de vies (estructurant i secundària) no s’hagin de considerar també la 
progressiva introducció d’elements que afavoreixin la integració viària en l’entorn o la introducció de vies 
reservades per al transport públic col·lectiu. 

Com a xarxa dinàmica i flexible, la XVBM s’ha d’adaptar a allò que s’estableixi en el futur Pla Director 
Urbanístic metropolità, instrument que ja preveu un canvi de prioritats situant a la persona i al territori 
primer, creant una estructura urbana que aposti per la cohesió urbana de la metròpolis, l’habitabilitat i per 
una ciutat més saludable. Tot això implica que les vies de la metròpolis hauran d’anar superant 
progressivament la lògica de la mobilitat motoritzada privada i que, al mateix temps, es vinculin amb els 
usos i les activitats del territori. Els treballs previs del PDU, de fet, ja plantegen un esquema jeràrquic viari 
metropolità, basat en carrers i avingudes, corredors, connectors, camins i cruïlles metropolitanes. Els 
carrers i les avingudes metropolitanes esdevenen en el primer nivell de la jerarquia, essent espais de 
trobada entre el transport públic, els vianants, la bicicleta i el vehicle privat configurant-se com a eixos 
estructuradors de la metròpoli, amb previsions d’una major intensitat de persones i activitats i de la garantia 
d’un espai d’estada que garanteixi les seva habitabilitat. 

 
Proposta de carrers i avingudes metropolitanes en el marc de l’Avanç del PDU. Font: AMB 

2.  Definir les polítiques de gestió de la mobilitat a la XVBM 

Si bé s’ha explicitat genèricament en l’apartat de Consideracions jurídiques inclòs al Capítol 0 i a l’Eix A del 
Capítol III, es fa necessari detectar quins són els aspectes sobre els que s’hauria de poder incidir en aquesta 
xarxa per tal de millorar l’eficiència del sistema de mobilitat metropolità, reduint la congestió i minorant els 
seus impactes en termes d’accidentalitat, qualitat de l’aire o el soroll. S’ha de tenir en compte que l’AMB a 
partir de la Disposició addicional sisena de la Llei 31/2010 “l’AMB assumeix la gestió de les Rondes de 
Barcelona,(...), i se subroga en tots els drets i les obligacions de les administracions competents fins a 
l'entrada en vigor d'aquesta llei, en els convenis amb altres administracions i en els recursos que aporten 
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per a finançar la gestió de les rondes”. A més de les Rondes de Barcelona, l’AMB considera d’especial interès 
implementar les següents intervencions relacionades amb gestió de la mobilitat a les vies principals de 
circulació del trànsit rodat de la XVBM:  

• Vigilància i el control de la velocitat viària: complementar les mesures de limitació de la velocitat 
existents reforçant el nombre de radars (ja siguin fixes o de tram ), els controls preventius, els 
controls puntuals, el reforç de la senyalització en determinats trams, etc. Aquestes es poden 
implantar tant en trams d’alta accidentalitat o en les proximitats de zones residencials. 

• Gestió del trànsit: introducció de senyalització informativa de l’estat del trànsit, gestió de carrils de 
transport públic, reducció de la velocitat de la velocitat en els accessos a Barcelona i entorn proper, 
semaforització d’alguns trams, etc. 

• Altres: control ambiental (qualitat de l’aire i soroll), el control d’elements de manteniment, 
enllumenat, etc. 

A la xarxa viària local, també es farà necessari introduir polítiques de prioritat semafòrica pel transport de 
superfície, per tal de gestionar la mobilitat generada i establir de manera coordinada la política i regulació 
de l’aparcament en aquestes vies. 

El desenvolupament de la major part d’aquestes polítiques de gestió de la XVBM requereix un sistema 
integrat de monitoratge, que serveixi tant per conèixer el funcionament de la xarxa com per optimitzar-lo. 
Servirà també com a instrument que millori la informació sobre la mobilitat en l’entorn metropolità.  

3.  Definir les competències metropolitanes sobre la XVBM  

Si bé s’ha explicitat en el capítol de Consideracions jurídiques, l’AMB impulsarà els estudis necessaris per 
determinar l’abast d’aquest articulat específic de la Llei i del Reglament, la seva concreció i/o desplegament, 
i quines implicacions a escala jurídica, administrativa, financera o econòmica comportaria l’assumpció o 
traspàs de determinades competències. També s’establiran taules de treball amb les diferents 
administracions titulars o competents actualment sobre la XVBM, amb l’objectiu de trobar acords o 
consensos per aconseguir un sistema de governança metropolità adient per a totes qüestions descrites. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Servei Català de Transit 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Consells Comarcals 
Ministerio de Fomento 
Ajuntaments metropolitans 
Diputació de Barcelona 

AGENTS IMPLICATS 
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MESURES RELACIONADES 
MESURA 5 Millorar la connectivitat de la xarxa viària 
MESURA 6 Xarxa prioritària per a l'autobús 
MESURA 7 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia) 
MESURA 11 Implantar projectes d'integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant 
MESURA 15 Pla d'intercanviadors d'autobús metropolità 
MESURA 16 Sistema d'aparcaments d'intercanvi metropolitans (P+R) 
MESURA 19 Identificar i regular itineraris per a vehicles de mercaderies 
MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desplegament de polítiques metropolitanes de seguretat viària  
MESURA 35 Definir una política metropolitana de peatges 
MESURA 37 Col·laborar en la creació d'una xarxa de GNV i GLP de caràcter metropolità 
MESURA 42 Xarxa de Bus Metropolità d'Altes Prestacions 
MESURA 43 Pla de millora de la velocitat comercial de l'autobús 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudis tècnics             

2. Estudi jurídic i taules de treball i seguiment             
Total cost assumit per l’AMB  220.000 € 
Total cost Mesura  220.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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5 Millorar la connectivitat de la xarxa viària  

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A2. Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

En termes generals la xarxa viària metropolitana presenta una bona cobertura territorial, però és cert 
que existeixen mancances pel que fa a la connexió o articulacions entre les vies d’alta capacitat i la xarxa 
local. Es donen, també, alguns problemes de mallat entre algunes vies o territoris. Per tot això, es fa 
necessari concretar accions de millora de les infraestructures viàries que permetin millorar la seva 
funcionalitat. 

ACTUACIONS PREVISTES 

 

A B D C E F 
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Infraestructures viàries per a millorar la connectivitat (Mapa 3 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

D’acord amb l’escenari temporal del PMMU, s’inclou un conjunt d’actuacions que es consideren 
prioritàries en l’àmbit metropolità, i que -per l’estat dels projectes previs- poden ser finalitzades a curt 
termini (6 anys). En algunes d’elles, l’AMB planteja modificacions respecte als projectes previs duts a 
terme per les administracions competents. 

Execució a 6 anys 

Actuació Descripció 

1. Connexió Ronda Litoral 
i C-32 a Sant Boi de 
Llobregat 

Es tracta de l’enllaç de 2 km de longitud entre l’A-2 i la C-32 a Sant Boi de Llobregat 
per millorar la connexió dels polígons de Sant Boi i Viladecans amb el corredor del 
Llobregat. Les obres es van adjudicar el gener de 2009 amb la previsió finalitzar-se 
en dos anys però el ritme d’execució es va alentir per motius pressupostaris 
arribant a estar aturades per modificacions del projecte i reprenent-se 
posteriorment. La darrera aturada va ser causa del concurs de creditors de 
l’empresa adjudicatària però no s’ha iniciat un nou procés de licitació. 

2. Variant de Vallirana a 
la B-24 

Execució en estat avançat a càrrec del Ministerio de Fomento. Des del novembre de 
2014 s’han reprès les obres després d’haver estat aturades durant més de 3 anys. 
Aquesta infraestructura evitarà la circulació de 18.000 vehicles diaris per l’interior 
del nucli urbà de Vallirana. Malgrat trobar-se fora de l’AMB tindrà influència sobre 
el trànsit metropolità. 

3. Connexió entre l’A-2 i 
l’AP-7 al Papiol 

Es tracta de connectar l’A-2 amb l’AP-7 a El Papiol a través d’un enllaç de 2,4 km de 
longitud, dels quals 850 metres són de viaducte. Es considera una connexió 
prioritària atès que són vies amb un elevat trànsit de mercaderies de llarg 
recorregut i amb greus problemes de congestió. Aquesta nova unió solucionaria la 
manca de bona connexió actual (que s’ha de fer pel peatge de Martorell o recórrer 
12 km fins a Sant Vicenç dels Horts).  
Les obres, que es van iniciar el 2007, estan molt avançades però actualment es 
troben aturades per diverses modificacions respecte al projecte original.  

4. Quart Cinturó a la B-40. 
Olesa de Montserrat-
Viladecavalls 

Infraestructura càrrec del Ministerio de Fomento de 6,2 km de longitud en fase 
d’obres. Discorre de la ribera oriental del Llobregat travessant la Serra d’en Ribes 
mitjançant un túnel acabant a l’autopista C-16. Malgrat trobar-se fora de l’AMB 
tindrà influència sobre el trànsit de les vies d’alta capacitat. 

5. Calçades laterals de la 
C-31 a Badalona 

Els laterals de la C-31 als voltants de Badalona ja es troben pràcticament tots 
executats a excepció del tram entre la B-500 i la Rambla Sant Joan. 
Actualment s’estan executant les obres de la primera fase (dels laterals entre la B-
500 i el carrer Coll i Pujol). Posteriorment, la segona fase, dependrà de diverses 
expropiacions de la zona afectada (barri de Sant Crist). 
Es tracta d’una longitud d’1,5 km i s’estima un termini d’execució de 3 anys. 

6. Vial Port-Aeroport 
(ronda sud del Prat de 
Llobregat) 

Aquest vial connecta la C-31, les àrees logístiques Mas Blau i l’Aeroport amb la 
Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona.  Des de l’AMB es 
considera que aquest vial hauria de tenir un caràcter més urbà, estructurant el 
desenvolupament de la futura ciutat aeroportuària i integrant-lo amb el Prat del 
Llobregat. 

7. Ampliació de la Ronda 
Litoral entre el carrer 3 i 
el Morrot. Connexió 
urbana entre els dos 
costats de Montjuïc. 

L’objectiu de l’actuació és millorar la connectivitat urbana entre els dos costats de 
Montjuïc per a vianants, bicicletes i transport públic, convertint-se en uns laterals 
de ciutat. El projecte del Ministerio de Fomento és el d’augmentar la capacitat de la 
Ronda Litoral des del carrer 3 fins al Morrot, amb un tram de 5,6 km de longitud i 
on l’Estudi Informatiu preveu una ampliació de capacitat (4c + 4c). L’AMB defensa 
una actuació que doti de major permeabilitat entre els dos costats de Montjuïc, 
amb nous vials pel trànsit local i infraestructura per a la mobilitat activa, en 
comptes d’ampliar la capacitat de la mateixa Ronda. 

8. Millora de l’enllaç de la 
B-23 amb la Ronda Litoral 
i l’A-2 

Aquesta actuació pretén solucionar la manca de connexió que hi ha entre la B-23 i 
l’A-2. Actualment el trànsit de pas es veu obligat a circular per un vial urbà 
interferint un teixit residencial de Sant Joan Despí. Cal dir, que en sentit contrari 
aquest ramal d’enllaç ja existeix. Durant el període del PMMU (2019-2024), caldria 
realitzar els estudis inicials i de viabilitat d’aquesta infraestructura. 
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Execució a > 6 anys 

Actuació 

9. Variant de la Palma de Cervelló 

10. Prolongació B-24 i connexió amb l’AP-2/B-23 a Molins de Rei 

11. Ampliació del pont entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat/Molins de Rei 

12. Ronda Sud de Sant Cugat del Vallès 

13. Transformació de la C-17 i connexió amb la C-58 a Montcada i Reixac 

14. Ronda de Ripollet 
 

AGENTS RESPONSABLES 
Autoritat Portuària de Barcelona  
Ministerio de Fomento 
DTES-Generalitat de Catalunya 

AGENTS IMPLICATS 
AMB 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
Consorci de la Zona Franca 
AENA 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM) 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Actuacions a 6 anys         

2. Actuacions a > 6 anys         

Total cost assumit per l’AMB  - 
Total cost Mesura 639.500.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

* Execució de millores a 6 anys (8 actuacions) - ↑ 
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6 Xarxa viària prioritària per a l’autobús 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A2. Xarxa viària bàsica al servei del sistema de mobilitat metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La XVBM ha d’articular i d’integrar la mobilitat entre tots els mitjans de transport. En particular, és 
necessari que l’espai viari s’adapti a les necessitats del pas del transport públic de superfície per tal de 
millorar la seva fiabilitat i rapidesa.  

Es defineix així, una xarxa de corredors prioritaris amb calçada reservada, per on circularà l’autobús que es 
desenvoluparà en l’escenari del Pla. A curt termini aquesta mesura, a més d’incloure els principals 
corredors interurbans amb prioritat per a l’autobús (carrils bus-VAO-ECO) previstos en els diferents 
instruments de planificació, inclou eixos amb un caràcter més urbà. Aquests es localitzen principalment a la 
primera corona metropolitana, àmbit on es concentren les principals problemàtiques de qualitat de l’aire i 
on actualment l’AMB gestiona els serveis d’autobús. 

Més a llarg termini i quan s’hagi fet efectiu el traspàs dels serveis de transport urbà al conjunt de l’àmbit de 
l’AMB, serà necessària la definició d’una xarxa viària prioritària per a l’autobús al conjunt de l’àrea 
metropolitana. Aquesta, haurà de donar resposta a les determinacions i transformacions de la XVMB en la 
mesura que es vagi adaptant a les transformacions urbanes i determinacions del futur PDU. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Aquesta mesura s’ha definit tenint en compte els trams viaris per on circula la Xarxa de bus metropolità 
d’altes prestacions (MESURA 44), els trams viaris amb més de 250 expedicions al dia (o més de 15 exp/hora) 
i la xarxa de carrils bus proposada en el Pla Director d’Infraestructures (PDI). A més, s’han considerat els 
trams necessaris per a tancar els recorreguts viaris per tal de formar una xarxa contínua per aquells carrers 
definits com a xarxa bàsica secundària i xarxa bàsica local de l’AMB. Se’n defineixen, així, tres tipus 
d’actuacions: 

1. Plataformes reservades per a l’autobús prioritàries 
2. Plataformes d’autobús per tancar recorreguts 
3. Trams amb necessitat d’estudiar la viabilitat d’una plataforma reservada per a l’autobús 

 

 
 
 
 
 

A B D C E F 
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1. Plataformes reservades per a l’autobús prioritàries (2019-2024) 

 
1. Carril Bus – VAO a la B-23 
(Molins de Rei - Av. 
Diagonal) 

Té una longitud de 7 km i s’aprofitaria l’actual mitjana per separar-lo de la resta 
de carrils amb pintura i portant a terme certes obres de fàbrica. Està previst que 
el Ministerio de Fomento, com a titular de la via, s’encarregui d’executar-lo i 
posteriorment, traspassar la via a la Generalitat de Catalunya. Aquest carril 
segregat està relacionat amb la futura construcció d’un intercanviador 
d’autobusos a la Diagonal. 

 
2. Carril bus a la C-31c i C-
31, de Sant Boi de Llobregat 
a la Gran Via 

Té una longitud d’aproximadament 8,5 km però no està definit el seu traçat ni la 
seva configuració. Permetria millorar l’eficiència en la mobilitat dels autobusos 
interurbans que entren a Barcelona des del Baix Llobregat. 
Es proposa que aquest carril bus s’executi en la línia d’altres carrils bus com el 
previst a la B-23 o l’existent a la C-31 nord, és a dir, amb solucions econòmiques 
que aprofitin la calçada actual, les mitjanes, els vorals, reduccions de carrils, etc.  
Al seu tram final, entre plaça Europa i plaça Cerdà està previst que circuli pel 
lateral i s’espera que aquest nou carril bus permeti una connexió adequada amb 
altres carrils urbans de la Gran Via. 

 
3. Carril bus a la C-245 entre 
Castelldefels i Cornellà de 
Llobregat 

Es tracta de la construcció d’un carril bus i un carril bici a la C-245, entre 
Castelldefels i Cornellà de Llobregat, amb una longitud de 15 km i passant 
també per Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Forma part del projecte 
d’integració urbana d’aquesta via, del qual s’està realitzant el Projecte 
Constructiu. Aquesta actuació forma part de la remodelació de la C-245 entre 
Castelldefels i Cornellà de Llobregat descrita a la MESURA 11 Projectes 
d’integració urbana, de permeabilitat i connectivitat pel vianant. 

 4. Carril Bus-VAO a la C-31 
(Barcelona-Montgat) 

Consisteix en la construcció d’un carril segregat per als autobusos a l’autopista 
C-31, entre el riu Besòs i Montgat, de 7 km, de manera que es doni continuïtat 
al carril bus ja existent a la C-31 entre el Besòs i la plaça de les Glòries. S’estima 
la posada en servei en un mínim de 2,5 anys. 

 

 

Xarxa viària metropolitana prioritària per a l’autobús (Mapa 4 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 
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2. Plataformes reservades per a l’autobús per tancar recorreguts 

El tancament dels trams de carrer permet aconseguir una xarxa contínua per aquells carrers definits com a 
xarxa bàsica secundària i xarxa bàsica local per l’AMB. Entre aquests recorreguts, destacar la plataforma a la 
B-22, al Prat de Llobregat o la C-31 al delta del Llobregat. 

3. Trams amb necessitat d’estudiar la viabilitat d’una plataforma reservada per a l’autobús 

En la resta de trams viaris urbans, cal estudiar la viabilitat d’una plataforma reservada per a l’autobús en 
funció de les característiques urbanes de l’entorn, les propostes dels ajuntaments, la disponibilitat d’espai, 
el trànsit de l’entorn o la disponibilitat d’aparcament.  

Es poden presentar diferents casuístiques: 
• Carrers amb més d’un carril de circulació i on es pot dedicar un d’aquests a l’autobús. 
• Carrers on es pot eliminar carril d’aparcament per a dedicar-lo al bus  
• Carrers sense disponibilitat d’espai per un nou carril bus però on es poden realitzar accions de 

priorització semafòrica per al bus.  
 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Fomento 
Ajuntaments metropolitans 
Diputació de Barcelona 

AGENTS IMPLICATS 
ATM  
 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM) 
MESURA 16 Pla d'intercanviadors d'autobús metropolità 
MESURA 42 Xarxa de Bus Metropolità d'Altes Prestacions 
MESURA 43 Pla de millora de la velocitat comercial de l'autobús 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Plataformes reservades per a l’autobús prioritàries       

    1.1 Carril Bus-VAO a la B-23 (Molins de Rei – Av. Diagonal)           
    1.2 Carril bus a la C-31c+C-31, de Sant Boi de Llobregat a la Gran   
Via             
   1.3 Carril bus a la C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat*  
   1.4 Carril Bus-VAO a la C-31 (Barcelona-Montgat)             
2. Estudis de viabilitat per a la priorització a la resta de malla             
3. Implementació de les actuacions proposades pels estudis de 
viabilitat anteriors             
Total cost assumit per l’AMB  250.000 € 
Total cost Mesura  42.950.000 € 

*Cost orientatiu, costos d’actuacions no disponibles. Cost de l’actuació 1.3 comptabilitzat a la mesura 11.   

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

*  Xarxa viària  prioritària per a l'autobús (carril bus) (km) 211,3 263,1 
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7 Estendre la xarxa metropolitana per a 
bicicletes (Bicivia) 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A3. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La xarxa Bicivia és la xarxa pedalable metropolitana i té per objectiu connectar d’una manera ràpida, 
directa i segura, de nord a sud i d’est a oest, la metròpolis, i en definitiva, tots els nuclis urbans i els polígons 
d’activitat econòmica. La xarxa Bicivia es classifica entre la xarxa bàsica i la xarxa secundària. La primera 
contempla nou grans eixos, dels quals quatres són verticals (de nord a sud) i cinc horitzontals (d’est a oest). 
La xarxa secundària relliga aquests eixos bàsics i els acaba de connectar amb tot el territori metropolità. 
En total, la Bicivia planificada suma 554 km, dels quals un 45% aproximadament ja estan construïts. 

 
Eixos de la xarxa bàsica de la Bicivia (Mapa 6 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

Aquesta xarxa va ser aprovada per consens pel Consell Metropolità de l’abril de 2016, i a partir d’aquí 
l’AMB ha estat impulsant diferents estratègies per tal d’executar-la, conjuntament amb els municipis i 
administracions supramunicipals titulars de les vies per on transcorre (Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya o Ministerio de Fomento). 

A B D C E F 
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Durant els anys 2016 i 2017, l’AMB va convocar subvencions per cofinançar amb els ajuntaments la xarxa 
pedalable. En l’actualitat aquests projectes, que sumen 46 km i una inversió total d’11 milions d’euros, 
estan executats, en execució o amb una execució prevista durant el 2019. A banda d’aquestes connexions, 
l’AMB continua oferint suport als Ajuntaments metropolitans mitjançant el Programa Metropolità de 
desenvolupament de la Bicivia (PMB). Durant l’any 2018 l’AMB va impulsar un procés de participació amb 
els ajuntaments metropolitans per consensuar els projectes estratègics prioritaris de la Bicivia per 
desenvolupar. El resultat d’aquestes sessions ha permès determinar aquells projectes prioritaris de la 
Bicivia per executar durant el període del PMMU, 2019-2024. 

Paral·lelament, aprofitant aquells trams de la Bicivia que connecten àrees urbanes separades entre elles 
per un espai obert, el PMMU n’estudiarà la possible acomodació del vianant. En particular, es començarà 
per aquells trams on el desplaçament a peu no siguin superiors a 4 quilòmetres i on l’origen i la destinació 
dels desplaçaments connectin punts d’interès pel vianant, (vegeu MESURA 11. Implantar projectes 
d’integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant).  La possible acomodació del vianant 
respondrà a criteris de convivència en l’espai disponible i de minimització de conflictes entre els diferents 
usuaris. 

 

ACTUACIONS PREVISTES 
 

Estat de la xarxa Bicivia (Mapa 5 de l’Annex 3. Cartografia) 

1. Fase I. Projectes prioritaris 2019-2024 

L’AMB i els ajuntaments metropolitans executaran un total de 55km de la xarxa Bicivia, consensuat durant 
un procés participatiu durant l’any 2018. Es preveu una inversió de 32 milions d’euros.  De moment, l’AMB 
ha iniciat la redacció dels projectes executius dels projectes prioritaris seleccionats i d’ara endavant caldrà 
dur un seguiment de les obres.  

Durant el període del Pla també caldrà acabar d’executar els projectes subvencionats als anys 2016 i 2017. 
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2. Fase II. Execució de la resta d’actuacions que depenen dels ajuntaments metropolitans o d’altres 
administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Fomento) 
pendents per completar la Bicivia. 

A llarg termini, l’AMB executarà progressivament la resta de la xarxa Bicivia. Pel que fa als trams en vies 
de titularitat municipal, caldrà executar 60 km de Bicivia bàsica i 124 km de secundària, mentre que als 
trams en vies de titularitat d’altres administracions (Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya i 
Ministerio de Fomento), caldrà executar 37 km de Bicivia bàsica i 38km de secundària.  

En aquest sentit, l’AMB s’impulsarà acords i convenis amb les administracions supramunicipals titulars de 
les vies per tal de completar la xarxa pedalable metropolitana. Cal destacar que algunes actuacions d’altres 
administracions ja estan previstes o en execució, com ara la connexió de L’Hospitalet i el Prat mitjançant 
l’ampliació del pont de la C-31, el projecte de l’eix de la C-245 entre Cornellà i Castelldefels i també 
l’execució de la connectivitat pedalable a un tram de la BV-2002 entre Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç 
dels Horts. 

3. Estudiar la viabilitat de les noves connexions per a vianants en base els trams projectats de la Bicivia.  

Consultar la MESURA 11 (Implantar projectes d’integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel 
vianant) per veure els trams proposats de connectivitat per al vianant aprofitant el traçat de la Bicivia.  

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 
Diputació de Barcelona 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Fomento 

AGENTS IMPLICATS 
 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 8 Identificar i senyalitzar els itineraris pedalables  
MESURA 9 Estendre la xarxa d'aparcaments del Bicibox 
MESURA 10 Implantar la bicicleta pública metropolitana 
MESURA 11 Implantar projectes d’integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant 
MESURA 25 Millorar el disseny dels carrils bicicleta existents 
MESURA 26 Definir i implantar un codi de senyalització urbana per a la circulació de bicicletes 
MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 
MESURA 81 Portar un seguiment de la demanda de bicicletes 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 London Cycling Highways. Les autopistes de ciciclistes de Londres són rutes ciclistes que van 
des de l’exterior de Londres fins al centre de la ciutat. Són vials que proporcionen viatges més 
segurs, ràpids i directes en aquesta gran ciutat i poden representar la millor i més ràpida opció 
pels usuaris. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Fase I. Execució dels projectes subvencionats per les 
convocatòries de 2016 i 2017             

2. Fase II. Projectes prioritaris 2018-2024             

3. Fase III. Execució de la resta d’actuacions              
Total cost assumit per l’AMB  15.890.353 € 
Total cost Mesura  31.780.705 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2017 Objectiu 

Km construïts/any - ↑ 

* Desplegament de la Bicivia (km)  249 ↑ 
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8 Identificar i senyalitzar els itineraris 
pedalables 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  A3. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’execució de la xarxa Bicivia, xarxa de grans eixos pedalables metropolitans, és una aposta per millorar 
la infraestructura de la bicicleta en connexions interurbanes. Tanmateix, mentre aquesta xarxa 
s’implementa, cal identificar quins són els itineraris provisionals recomanats a curt termini per cobrir 
aquests desplaçaments.  

En aquest sentit, es preveu la identificació i la senyalització d’un conjunt d’itineraris practicables, per 
connectar els nuclis urbans de l’àmbit de l’AMB, i que alhora, garanteixin unes condicions mínimes de 
seguretat i confort als usuaris que hi circulin. Aquesta xarxa d’itineraris provisionals recomanats es pot 
considerar una xarxa pedalable complementària de la Bicivia. 

Es parteix de la base que el conjunt de la xarxa d’itineraris provisionals recomanats representa una xarxa 
amb condicions millorables, si bé en l’actualitat representa una xarxa que aporta una major seguretat i 
continuïtat que molts altres itineraris possibles. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Identificar els itineraris pedalables  

L’AMB identifica aquells itineraris pedalables que de manera prioritària es recomana senyalitzar. A partir 
d’estudis tècnics i de l’anàlisi dels trams no coberts per la Bicivia però amb demanda de ciclistes, es 
dissenya una xarxa d’itineraris pedalables. Es prioritza aquells trams que donen continuïtat a la xarxa 
Bicivia, fomentant així, itineraris continus i que connecten més d’un municipi metropolità.  

2. Senyalitzar la xarxa d’itineraris recomanats a guies i plànols sobre vies pedalables metropolitanes  

L’AMB senyalitzarà aquesta xarxa pedalable provisional en les diferents publicacions sobre vies pedalables 
metropolitanes i en el seu portal web per informar els usuaris de la bicicleta dels itineraris prioritaris 
condicionats per l’AMB per als desplaçaments interurbans. 

 

A B D C E F 
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Itineraris pedalables per senyalitzar prioritàriament (Mapa 7 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
ATM 
Ajuntaments metropolitans 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 9 Estendre la xarxa d'aparcaments del Bicibox 
MESURA 10 Implantar la bicicleta pública metropolitana 
MESURA 11 Implantar projectes d'integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant 
MESURA 25 Millorar el disseny dels carrils bicicleta existents 
MESURA 26 Definir i implantar un codi de senyalització urbana per a la circulació de bicicletes 
MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 
MESURA 30 Reforçar la senyalització viària per a millorar la seguretat de la bicicleta a la carretera 
MESURA 75 Millorar i promocionar els itineraris de lleure i per al turisme en bicicleta 
MESURA 77 Garantir un servei d'atenció i informació ciutadana per a vianants i ciclistes 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 Mapa ciclista Cyclocat. Per tal d’identificar els trams recomanats com a alternatives de la Bicivia 

s’ha consultat Cyclocat com a font principal, una iniciativa privada que identifica vies ciclables 
segures de Catalunya i que té com a finalitat donar a conèixer una alternativa de mobilitat 
ciclista segura als usuaris.  

 Desenvolupament de rutes interurbanes preferents per a ciclistes a Bizkaia (País Basc) 
(http://apli.bizkaia.net/apps/danok/g2rc/index.html#). Conjunt de 14 rutes interurbanes, la majoria 
dotades amb carril bici, on els vehicles que circulen tenen l’obligació de no superar els 40km/h 
durant els caps de setmana i dies festius de 8-14h. 

 The Fietserbond Route Planner (Holanda). (https://routeplanner.fietsersbond.nl/). Projecte de la 
Unió Holandesa de Ciclistes (Fietsersbond) que  planifica les rutes de bicicletes als usuaris, 
proporcionant la ruta més segura i donant informació temporal com la presència d’obres, etc. 

https://routeplanner.fietsersbond.nl/
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Senyalització itineraris recomanats             

Total cost assumit per l’AMB  100.000 €  
Total cost Mesura  100.000 €  

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

* Xarxa pedalable (Carril bici) (km) 357 412 

* Xarxa pedalable (camí verd) (km) 967 1216 

* Xarxa pedalable (via pacificada) (km) 172 372 

Elaboració de guies i plànols dels itineraris recomanats (suport web i paper) - ↑ 
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43 

9 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  A3. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La satisfacció dels usuaris de bicicleta resulta relativament baixa en la valoració de l’estacionament de 
bicicletes. Segons el darrer Baròmetre de la bicicleta a Espanya (2017) la majoria dels usuaris considera que 
en el seu municipi no hi ha aparcaments públics per bicicletes o bé els que hi ha resulten insuficients. Cal 
dir, però, que les ciutats de més de 100 mil habitants són, segons els enquestats, les millor equipades en 
aquest sentit. 

La xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes privades Bicibox és l’aposta de l’AMB en la creació d’un 
servei d’aparcaments de bicicletes segurs per estacionaments de curta durada. Respon, així, a una demanda 
llargament reclamada pels usuaris de la bicicleta: tenir un espai apropiat per a l’aparcament de bicicletes 
en origen i destinació, i seguretat quan es tracta d’un aparcament de curta durada (principalment per 
motius de treball o d’estudi, o en un punt de transbordament intermodal). 

Actualment el servei de Bicibox es troba a 19 municipis de l’àrea metropolitana: Begues, Castellbisbal, 
Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Montcada i Reixac i Ripollet. 

El sistema Bicibox es troba en una fase d’expansió tant de demanda com d’oferta, que es vol continuar en 
els pròxims anys. Així, aquesta mesura contempla l’extensió de la xarxa d’aparcaments Bicibox, completant-
la i millorant-la per tots els municipis metropolitans. 

 

 
Bicicletes estacionades del servei de Bicibox, 2012-2017. Font: AMB 
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ACTUACIONS PREVISTES 

 

Xarxa d’aparcaments Bicibox (Mapa 8 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

1. Completar la instal·lació d’aparcaments Bicibox a totes les estacions ferroviàries i principals parades 
d’autobús d’interès metropolità 

Una de les principals funcions dels aparcaments Bicibox és atorgar un aparcament segur en aquells usuaris 
que realitzen un desplaçament intermodal, amb un tram del desplaçament en bicicleta i l’altre en transport 
públic (ferrocarril o autobús). El servei s’utilitza tant per guardar la bicicleta particular al mòdul Bicibox i 
seguir el trajecte en transport públic com per disposar d’una bicicleta per arribar al destí final (normalment, 
un lloc de treball), després d’haver-se desplaçat en transport públic. El primer cas, seria l’exemple dels 
mòduls Bicibox dels entorns de l’estació de Rodalies Renfe de Gavà o Viladecans, mentre que el segon cas 
seria l’exemple del mòdul proposat entorn de l’estació de FGC de Sant Joan. 

En el marc del PMMU, es proposa completar la instal·lació de mòduls Bicibox a les principals estacions de 
transport públic metropolitanes que encara no en disposen. Tant la instal·lació dels mòduls Bicibox com 
altres elements complementaris d’aquests es col·locaran allí on no envaeixin els itineraris de pas de 
vianants accessibles. En concret, es proposa instal·lar nous mòduls Bicibox als entorns de les estacions de 
FGC de Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Can Ros, Pallejà, Sant Andreu de la 
Barca, El Palau, Hospital General, Sant Joan, Bellaterra, als entorns de les estacions de Rodalies Renfe de 
Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola Universitat, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac, Montcada Ripollet, 
Montcada i Reixac – Santa Maria, Montcada Bifurcació, Montgat Nord, Montgat, Badalona i Sant Adrià de 
Besòs, als entorns de les parades del Tramvia de Rambla de Sant Just, Ernest Lluch i Torreblanca, als entorns 
de les estacions del Metro de Gorg, Sant Roc, Badalona Pompeu Fabra, Pep Ventura, Artigues/Sant Adrià, 
La Salut, Santa Coloma, Església Major, Fondo, Mercabarna, Parc Logístic i Can Serra i als entorns de les 
parades d’autobús interurbanes de Cervelló, la Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Badia del Vallès, 
Tiana i Torrelles de Llobregat. 

Caldrà tenir present que els mòduls Bicibox projectats prop de les estacions de metro Mercabarna, Parc 
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Logístic, Santa Coloma, Artigues/Sant Adrià, Europa-Fira, L’Hospitalet-Av. Carrilet, prop de l’estació de FGC 
Sant Joan i prop de les estacions de Rodalies Renfe Sant Adrià de Besòs, Barberà del Vallès i Badalona, així 
com els mòduls Bicibox ja existents prop de les estacions de metro Cèntric, Les Moreres, Torrassa, prop de 
les estacions de Rodalies Renfe Cerdanyola del Vallès, Cornellà, Gavà, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant 
Feliu de Llobregat i Viladecans, i prop de les estacions FGC Sant Cugat, Sant Boi, Cornellà-Riera, Europa/Fira, 
L’Hospitalet-Avinguda Carrilet i Valldoreix seran temporals fins a la inauguració d’un aparcament de 
bicicletes de gran capacitat en aquestes mateixes estacions (MESURA 17 Pla d’aparcaments de bicicleta de 
gran capacitat en estacions ferroviàries). 

2. Incorporar nous aparcaments Bicibox al voltant dels principals equipaments i punts d’interès dels 
municipis, i estendre la xarxa a tots els municipis metropolitans 

Per donar servei a aquells que tenen la necessitat d’aparcar amb seguretat la seva bicicleta durant els 
desplaçaments quotidians es proposa instal·lar nous aparcaments Bicibox en aquells punts estratègics 
municipis, captadors de demanda, que encara no en disposen, tant de municipis  que actualment ja tenen 
mòduls Bicibox (Ripollet, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, 
Begues, Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat i Castellbisbal) com els que s’implantaran per 
primera vegada en el marc del PMMU (Badia del Vallès, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià 
del Besòs, Barberà del Vallès i Sant Vicenç dels Horts). 

La no invasió dels itineraris de pas per a vianants serà un criteri clau a l’hora d’escollir els emplaçaments 
dels mòduls del Bicibox. 

 
Municipi Nombre de mòduls Bicibox actuals Nombre de mòduls Bicibox proposats 

Badalona - 15 
Badia del Vallès - 3 
Barberà del Vallès - 7 
Barcelona (Zona Franca)  3 
Begues 1 1 
Castellbisbal 1 1 
Castelldefels 8 3 
Cerdanyola del Vallès 3 5 
Cervelló - 2 
Cornellà de Llobregat 15 2 
El Papiol 1 - 
El Prat de Llobregat 14 1 
Esplugues de Llobregat 12 3 
Gavà 12 4 
L’Hospitalet de Llobregat 24 18 
La Palma de Cervelló - 1 
Molins de Rei 1 1 
Montcada i Reixac 2 5 
Montgat - 2 
Pallejà - 1 
Ripollet 1 2 
Sant Adrià de Besòs - 2 
Sant Andreu de la Barca - 3 
Sant Boi de Llobregat 16 - 
Sant Climent de Llobregat - 1 
Sant Cugat del Vallès 13 5 
Sant Feliu de Llobregat 4 1 
Sant Joan Despí 19 - 
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Sant Just Desvern 3 6 
Sant Vicenç dels Horts - 4 
Santa Coloma de Cervelló - 2 
Santa Coloma de Gramenet - 5 
Tiana - 1 
Torrelles de Llobregat - 1 
Viladecans 10 - 
   

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 8 Identificar i senyalitzar els itineraris pedalables 
MESURA 10 Implantar la bicicleta pública metropolitana 
MESURA 17 Pla d'aparcaments de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries 
MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 
MESURA 77 Garantir un servei d'atenció i informació ciutadana per a la mobilitat activa 
MESURA 11 Promocionar el registre de bicicletes 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Aparka, mòduls d’aparcament segur. Aquest sistema modular d’aparcament segur desenvolupat a 
Bilbao permet aparcar bicicletes públiques i privades mitjançant la identificació dels usuaris per RFID. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Completar instal·lació de Bicibox        

2. Incorporar nous aparcaments Bicibox       

Total cost assumit per l’AMB  3.215.000 € 

Total cost Mesura  3.215.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

*  Places d'aparcament Bicibox 1.729 ↑ 

Punts Bicibox instal·lats (any 2018) 151 263 

*  Usuaris registrats al Bicibox 7.718 ↑ 
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10 Estendre la bicicleta pública metropolitana 
(e-bicibox) 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A3. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa estudiar i desenvolupar un sistema de bicicleta pública en els municipis de l’AMB, entès com 
un complement a les xarxes de transport públic existent i com una eina de promoció de la bicicleta entre 
la població resident pel fet que facilita provar la bicicleta de forma fàcil i econòmica.  

Aquesta proposta ha de permetre oferir una cobertura i malla mínima, especialment en les zones més 
denses de l’àrea metropolitana de Barcelona i amb les que existeix una major continuïtat urbana i 
d’infraestructura ciclista. 

Es proposa que d’entrada estigui basat en la bicicleta elèctrica per tal de ser efectiu en la majoria de 
territoris i sectors de la població metropolitana, si bé podria permetre incorporar posteriorment bicicletes 
convencionals o nous vehicles de mobilitat personal. 

A més, es proposa estudiar la implantació en relacions origen-destinació específiques en funció de 
l’interès dels ajuntaments i d’altres agents socials (associacions d’empresaris, gestors de grans centres 
generadors de mobilitat, etc.). Entre aquestes propostes en destaquen els serveis tipus llançadora en 
estacions o aparcaments perifèrics de zones de baixes emissions, sigui de forma permanent o únicament 
durant els períodes de restricció. 

A curt termini s’estima que la bicicleta pública en l’àmbit metropolità suposarà una proposta molt potent 
de promoció de la bicicleta, ja que permet a les persones potencialment usuàries provar-la de forma 
senzilla i externalitzar-ne tots els costos i barreres principals (finançar-la, guardar-la, que no te la robin, 
tenir amb un bon estat de manteniment, no haver de carregar-la en ascensors i escales en edificis que no 
tenen aparcament específic per a bicicletes, etc.).  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Posar en servei un sistema de bicicleta pública elèctrica inicialment associat als aparcaments de la 
xarxa Bicibox (e-Bicibox) a l’àmbit Llobregat i Vallès Occidental, amb la col·laboració econòmica 
dels Ajuntaments implicats. 

Per donar el tret de sortida al servei, l’AMB ha previst començar els primers mesos de 2019 amb una 
flota inicial de 300 bicicletes elèctriques d’ús compartit, repartides en 45 mòduls de 14 places 
exclusives per al servei e-Bicibox. 

En aquest sentit, l’AMB ha previst prop de 630 places per garantir una disponibilitat alta de places 
d’estacionament lliure a qualsevol mòdul. A cada mòdul, s’hi preveuen 6-7 places amb bicicletes 

A B D C E F 
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elèctriques a disposició dels usuaris i 7-8 places buides per a possibles retorns.  

Aquesta oferta estarà distribuïda, inicialment, en 12 municipis metropolitans (dels 19 que avui 
disposen de servei Bicibox) que pràcticament formen un continu urbà.  

Així mateix, s’estudiarà la viabilitat d’ampliar la xarxa d’e-Bicibox a d’altres municipis, després 
d’analitzar la demanda esperada, la seva xarxa pedalable i el dèficit a assumir. De forma particular, 
als municipis de Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Molins de Rei, Begues, Castellbisbal, El 
Papiol i Ripollet. 

 

Implantació actual de la bicicleta pública metropolitana (e-bicibox) (Mapa 9 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

 

Municipi Nombre de mòduls 
e-Bicibox 

Nombre de bicicletes 
elèctriques 

Castelldefels 3 19 

Cornellà de Llobregat 8 56 

Esplugues de Llobregat 2 12 

Gavà 2 12 

L’Hospitalet de Llobregat 10 71 

El Prat de Llobregat 3 20 

Sant Boi de Llobregat 2 12 

Sant Cugat del Vallès 4 28 

Sant Feliu de Llobregat 2 12 

Sant Joan Despí 5 34 

Sant Just Desvern 2 12 

Viladecans 2 12 

 

2. Estudiar la implantació de sistemes públics de bicicletes de càrrega per a ser utilitzats per la població 
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en general o per transportistes que no tenen accés a zones restringides durant un horari determinat. 

3. Ampliar i completar les prestacions del sistema de la bicicleta pública elèctrica metropolitana al 
conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona en funció de la demanda, dels resultats obtinguts i 
aquelles necessitats que s’identifica que cal cobrir de forma específica. 

Arran de la implantació de la Zona de Baixes Emissions, es podria ubicar aquestes estacions en els 
aparcaments de dissuasió més estratègics que permetessin emprar la bicicleta pública metropolitana 
com a servei llançadora per accedir a l’interior de la Zona de Baixes Emissions.  

4. Garantir la compatibilitat tecnològica de l’e-bicibox en la T-mobilitat. L’AMB hauria d’impulsar la 
integració del servei de l’e-bicibox en el mateix suport de la T-mobilitat, ja sigui en una targeta física, 
un bitllet electrònic o bé des del mòbil utilitzant la tecnologia contactless-NFC (Near Field Contact), 
d’alta seguretat i amb un xip d’altes prestacions. D’aquesta manera, s’ofereix millors prestacions als 
usuaris i es treballa en una concepció integral de la mobilitat. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
Gestor del servei Bicibox 
Associacions de ciclistes 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 7 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia) 
MESURA 8 Identificar i senyalitzar els itineraris pedalables 
MESURA 9 Estendre la xarxa d'aparcaments del Bicibox 
MESURA 17 Pla d'aparcaments de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries 
MESURA 59 Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport 
MESURA 77 Garantir un servei d'atenció i informació ciutadana per a la mobilitat activa 
MESURA 81 Portar un seguiment de la demanda de bicicletes 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Bicing elèctric (Barcelona). Es va posar en funcionament, en fase de prova, el 16 de desembre de 
2014. En aquesta primera fase, es van posar a disposició dels usuaris 150 bicicletes elèctriques, 
repartides en 23 estacions. A partir del 2 de febrer de 2015 es va posar en marxa la segona fase del 
Bicing elèctric, que va posar a disposició dels usuaris un total de 300 bicicletes elèctriques i es va 
ampliar  amb 21 estacions més, assolint globalment 44. 

El Bicing elèctric està dimensionat per a 4.000 usuaris. Un cop arribats a aquesta xifra, tots els usuaris 
de Bicing convencional que vulguin podran apuntar-se en una llista d'espera. 

El nou servei de Bicing de Barcelona, en servei a partir de gener de 2019, iniciarà el servei amb una 
flota total de 1.000 bicicletes elèctriques, que s’ampliarà segons la demanda existent. 

 Targeta LAZO (Saragossa). La targeta Lazo es pot utilitzar per pagar i accedir a diferents serveis 
(autobús urbà i interurbà, tramvia, rodalies, bicicleta pública, parquímetres, etc.) mitjançant el crèdit 
acumulat. No cal estar empadronat a la ciutat i es pot adquirir en més de 400 punts distribuïts per la 
mateixa ciutat i municipis propers. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudiar i implantar la Bicicleta Pública Elèctrica             
2. Estudiar i implantar la Bicicleta Pública Elèctrica de càrrega             
3. Ampliacions del sistema segons resultats             
Total cost assumit per l’AMB  18.900.000 € 
Total cost Mesura  18.900.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2018 Objectiu 

* Municipis amb servei e-bicibox 12 ↑ 

*  Bicicletes e-bicibox 300 ↑ 
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11 Implantar projectes d’integració urbana, de 
permeabilitat i de connectivitat pel vianant 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  A3. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La mesura vol garantir la permeabilitat i continuïtat dels desplaçaments a peu en les connexions urbanes 
i interurbanes, millorant les existents– entre el centre i la perifèria d’aquests i entre els diferents barris, 
urbanitzacions, centres educatius, mèdics i polígons industrials dels mateixos –.  

La discontinuïtat i la poca permeabilitat en les infraestructures que connecten amb la perifèria o nuclis 
més aïllats són el principal impediment en l’accessibilitat dels desplaçaments a peu. Actualment existeixen 
nombrosos recorreguts, sobretot en entorns no urbans, que no es poden realitzar a peu d’una manera 
continua, segura i còmodament o simplement la planificació no ha contemplat que es puguin realitzar en 
aquest mode. 

L’objectiu principal és identificar aquells punts crítics en el territori metropolità, crear un sistema 
estructurador a escala urbana i territorial amb connexions i itineraris per a vianants que connecti els nuclis 
dels municipis amb la seva perifèria a més de millorar les connexions entre municipis propers. Per tant, 
les actuacions previstes van adreçades a millorar la integració urbana, soterrament de grans 
infraestructures i millora i creació de noves connexions a peu, sempre tenint en compte l’acompliment 
de la normativa en matèria d’accessibilitat.  

Més a llarg termini, una dimensió metropolitana de la permeabilitat del vianant, haurà d’anar de la mà  
d’estudis que concretin la definició d’usos i funcions de la XVMB i de les determinacions del futur PDU 
sobre aquesta qüestió. És a dir, l’establiment dels mitjans de transport prioritaris, les compatibilitats entre 
ells o els criteris bàsics de disseny i de qualitat urbana, entre les diferents categories de la XVBM, permetrà 
integrar millor el vianant en el conjunt del territori metropolità (vegeu MESURA 4 Definir, jerarquitzar i 
gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana). 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.  Actuacions proposades d’integració urbana 

Actuació Descripció 

1. Integració urbana de la B-
23  

Es vol millorar l’encaix de l’autopista B-23 mitjançant uns laterals urbans i unes 
connexions entre ambdós costats. Aquests han de resoldre les discontinuïtats 
del teixit urbà i millorar la permeabilitat d’aquesta gran infraestructura viària, 
donant accés i qualitat urbana a tot el sistema metropolità que es desenvolupa 
en el seu entorn. Donada la seva orografia, la continuïtat dels laterals de la 
Diagonal barcelonina no podrà tenir el mateix caire. 

2. Integració urbana de la C- L’AMB, en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, està estudiant diverses 
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31 a Badalona mesures amb l’objectiu de transformar 5,5 km de la C-31 per tal que funcioni 
com un sistema estructurant tant a escala territorial com urbà, a partir de la 
definició d'un nou model urbanístic. Aquest projecte, per tant, es proposa crear 
un sistema estructurador a escala urbana i territorial que torni a connectar el 
territori. 

3. Integració urbana del nus 
del Vallès a Cerdanyola i 
Barberà (N-150/C-58/AP-7) 

Es tracta d’una de les integracions urbanes proposades al PDU, la qual tenen 
com a objectiu pacificar les avingudes urbanes i fer-les més atractives i segures 
pels vianants i els modes més sostenibles. 

4. Integració urbana de la C-58 
a Cerdanyola del Vallès i 
Ripollet 

Es considera soterrar un tram de la C-58 (entre el Riu Sec i el Nord del pont de 
la Ctra. De l’Estació, actuació que permetria augmentar el nombre de 
connexions de les zones urbanes del centre i els barris de Can Tiana i Pont Vell). 
Amb aquesta actuació es vol reduir el temps de viatge en la connexió entre les 
dues zones urbanitzades de Ripollet i en l’accés a Cerdanyola i l’estació de 
Renfe i augmentar les zones verdes al barri del Pont Vell (actualment deficitari) 
i recuperació de la llera del Riu Ripoll, tot convertint-lo en un parc urbà, amb 
elements de protecció ambiental. De manera prioritària, s’hauria de construir 
una passera de vianants i ciclistes per connectar l’ambulatori CAP-2 amb el 
barri del Pont Vell. 

5. Integració urbana de 
l’autovia de Castelldefels (C-
31) 

Es tracta d’una de les integracions urbanes proposades al PDU, la qual tenen 
com a objectiu pacificar les avingudes urbanes i fer-les més atractives i segures 
pels vianants i els modes més sostenibles.  

6. Remodelació de la C-245 
entre Castelldefels i Cornellà 
de Llobregat 

Consta de la construcció d’una plataforma reservada per a l’autobús (MESURA 
6) i d’un passeig per a vianants i bicicletes que millorarà la connectivitat urbana 
i l’accés al transport públic entre Cornellà de Llobregat i Castelldefels.  

7. Integració urbana de 
Rodalies entre Sant Adrià de 
Besòs, Badalona i Montgat 

Es tracta de soterrar la línia R1 de Rodalies al seu pas per Sant Adrià de Besòs, 
Badalona i Montgat (MESURA 13). Durant el període del PMMU (2019-2024), 
caldria realitzar els estudis inicials i de viabilitat d’aquesta infraestructura. 

 

2.  Actuacions proposades de permeabilitat pel vianant 

Actuació Descripció 

8. Soterrament de Rodalies a 
l’Hospitalet de Llobregat 

L’actuació inclou el soterrament de les línies R2 i R4 al seu pas per l’Hospitalet 
de Llobregat. Es preveu el soterrament d’uns 6 km (4 km per a la línia R2 i 2 km 
per a l’R4). La millora permet combatre el dèficit de permeabilitat que existeix 
en aquest municipi (MESURA 13). 

9. Soterrament de Rodalies a 
Sant Feliu de Llobregat 

Consta del soterrament de les vies de Rodalies (línies R1 i R4) al municipi de 
Sant Feliu de Llobregat que travessen el municipi. Se soterra un tram d’1,5 km 
d’un total de 3 km d’actuació i millores. El traçat comença a tocar amb el carrer 
Agricultura, dins la zona industrial de Sant Feliu, i finalitza al seu pas per 
l'autovia B-23, dins el terme municipal de Sant Joan Despí (MESURA 13).  

10. Transformació dels 
entorns de l’estació de la 
Sagrera 

La transformació de l’entorn de l’estació de la Sagrera consta d’una millora de 
l’espai públic pel vianant. L’espai públic estarà format, per carrers, places i 
espais verds i un parc que es convertirà en l’element vertebrador de la nova 
permeabilitat i la superació de les barreres que actualment presenta la zona. 

11. Soterrament de Rodalies a 
Montcada i Reixac 

El soterrament de la R2 en el seu pas per Montcada i Reixac suposa un tram de 
3,7 km, des del encreuament de la C-33 fins al barri de Vallbona (Barcelona). 
Aquesta obra servirà per millorar les connexions i la seguretat entre el barri i 
altres punts de la ciutat, com Ciutat Meridiana i Torre Baró (MESURA 13). 

12. Soterrament de la Granvia 
entre Miguel Hernández i el riu 
Llobregat 

El soterrament de la Granvia entre Miguel Hernández permetrà reformar la 
Granvia (autovia C-31) per convertir-la en una avinguda urbana i donar-li 
continuïtat en un tram de 1.000 metres de l’avinguda de la Granvia cap al riu 
Llobregat. A més, s’implementaran noves àrees d’activitat econòmica i la 
creació del parc de Cal Trabal.   

 

3.  Actuacions proposades de connectivitat per al vianant 

D’altra banda, el PMMU proposa una sèrie d’itineraris estratègics per a vianants, que es complementen 
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amb els identificats pels municipis en els seus PMUS, però caldrà actualitzar-ho amb noves necessitats 
que demanin els Ajuntaments. S’han considerat distàncies practicables a peu (no més de 4 quilòmetres) 
que promouen i faciliten els desplaçaments quotidians. A més la mesura proposa revisar els trams de la 
Bicivia que connecten els nuclis urbans dels municipis amb la perifèria (urbanitzacions, polígons 
industrials, connexions entre municipis) i considerar la possibilitat de desenvolupar una infraestructura 
per a vianants en aquells trams que no la contemplen en el seu projecte.  

Actuació Descripció 

13. Connexió urbana entre 
els dos costats de Montjuïc 
 

L’objectiu principal és millorar les mancances de connexió que existeixen 
actualment entre els barris de diferents municipis metropolitans. 
Una de les actuacions destacades és la connexió entre el Port de Barcelona i el 
centre urbà barceloní, en modes actiu i transport públic. Es vol recuperar la 
connectivitat integral a través de la construcció d’un nou passeig del peu de 
Montjuïc que uneixi el passeig de Josep Carner amb el carrer Mare de Déu de Port, 
el passeig de la Zona Franca i el carrer A (MESURA 5).  

14. Front de Ronda 

La nova connexió vol perllongar i connectar l’avinguda del Parc Logístic amb els 
carrers 1 i 62 i la seva transformació en un vial de qualitat urbana. Es vol que 
aquesta connexió sigui caminable i que aporti una experiència de seguretat i 
confort en els vianants. Aquesta actuació es contempla a l’Estratègia Delta del 
Llobregat. 

15. Gavà centre - La Sentiu i Ca n’Espinós 
16. Cervelló centre - Polígon Sector Gab 
17. La Palma de Cervelló centre - Can Vidal i Can Mascaró 
18. Badia del Vallès - Cerdanyola del Vallès 
19. Accessos polígon industrial Centre de Viladecans 
20. El Prat de Llobregat centre - Polígons industrials Mas Blau I i II 
21. Ripollet - Cerdanyola del Vallès 
22. Polígon Sant Salvatella – Santiga - Barberà del Vallès 
23. Connexions centre Sant Cugat del Vallès amb la perifèria 
24. Viladecans - Camps Blancs 
25. Sant Boi de Llobregat - Santa Coloma de Cervelló 
26. Can Negre - Sant Andreu de la Barca centre 
27. Sant Vicenç dels Horts - Estació intermodal Quatre Camins 
28. Molins de Rei - Polígon industrial sud – Les Argiles 
29. Sant Boi de Llobregat - El Prat de Llobregat 
30. Aeroport T2 - Polígon Industrial Pratenc 
31. L’Hospitalet de Llobregat - Zona Franca 
32. Castellbisbal – Estació de Renfe de Castellbisbal 

Actuacions proposades de connectivitat per al vianant (aprofitant traçat Bicivia) 

33. Can Garriga - Aeroport Barcelona-El Prat Josep Tarradellas 
34. Estació de Rodalies de Viladecans - Polígon Mas Blau I i II 
35. Sant Climent de Llobregat - Viladecans 
36. Sant Climent de Llobregat - Sant Boi de Llobregat 
37. Sants Vicenç dels Horts - Sant Boi de Llobregat 
38. El Papiol - Sant Cugat del Vallès/Rubí 
39. Can Ruti  - Badalona 
40. Corbera de Dalt – l’Amunt 
41. Corbera de Llobregat – Sant Andreu de la Barca 
42. Quatre Camins – Molins de Rei 
43. Pallejà – El Papiol 
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Proposta inicial d’actuacions d’integració urbana, de permeabilitat i de continuïtat pel vianant (Mapa 10 de l’Annex 

3. Documentació gràfica)             

AGENTS RESPONSABLES 
Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Fomento 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 
Diputació de Barcelona 

AGENTS IMPLICATS 
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MESURES RELACIONADES 
MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana 
MESURA 7 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia) 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Pla de vianants metropolità de Cheyenne a Wyoming, EEUU. Aquest pla assenyala i remarca els 
beneficis i la importància de la mobilitat a peu, estudia les condicions actuals del territori i l’àrea 
metropolitana, les facilitats de vianants existents i les característiques dels camins i vies de vianants 
que hi ha al llarg de tota l’àrea metropolitana. Finalment, proposa un conjunt d'eixos i xarxes de 
vianants basat en els camins, voreres, camins escolars, vies verdes, encreuaments, interseccions i 
altres infraestructures de vianants existents a Cheyenne, proposant un conjunt de millores 
d’infraestructura i de disseny, prioritats per a vianants, semaforització, noves connexions, etc. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Actuacions proposades d’integració urbana              
2. Actuacions proposades de permeabilitat pel vianant              
3.  Actuacions proposades de connectivitat per al vianant             
5. Estudiar la viabilitat de les noves connexions per a vianants 
proposades pel PMMU en base els trams projectats de Bicivia             
Total cost assumit per l’AMB  3.102.173 € 

Total cost Mesura  117.253.540 € 

*Cost d’actuacions no disponibles. Cost de les actuacions 8,9 i 11 comptabilitzats a la mesura 13. Cost de l’actuació 10 comptabilitzat 
a la mesura 14. Cost de l’actuació 21 comptabilitzat a la mesura 5. 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Execució d'actuacions d'integració urbana a 6 anys (6 actuacions) - ↑ 

Execució d'actuacions de permeabilitat urbana a 6 anys (4 actuacions) - ↑ 

Execució d'actuacions de connectivitat per al vianant a 6 anys (11 actuacions) - ↑ 

Distància mitjana dels desplaçaments interurbans a l'àrea metropolitana a peu - ↑ 
 

 

 
  

http://www.plancheyenne.org/wp-content/uploads/2012/12/FINALCHEYENNESRTSAUGUST192010.pdf
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12 Dignificar els espais de vora urbana com a 
punt central de la mobilitat de lleure 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  A3. Connectivitat metropolitana per la mobilitat activa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa que tots els municipis de l’àrea metropolitana, posin en relleu els valors ambientals, socials i 
paisatgístics de la ciutat. Aquesta tasca es realitzaria a través de la verdificació i naturalització de 
corredors cívics i urbans que connecten els diferents espais públics i municipis, per tal de crear petits 
ecosistemes dins de l’espai i l’entramat urbà, a través de “pulmons” que els reorganitzin fent-los més 
habitables, sostenibles i saludables. 

Es proposa no només incrementar el nombre de zones verdes dels municipis, sinó que també s’ha 
d’aconseguir que els espais verds estiguin interconnectats entre si i que garanteixin connexions entre els 
mateixos municipis. D’aquesta manera es crearien municipis més eficients, saludables i respectuosos 
amb els residents que decideixen moure’s de manera activa i sostenible.  

L’objectiu d’aquesta mesura és millorar l’espai públic a través del disseny i l’impuls d’actuacions en la 
línia de la potenciació i millora del patrimoni verd existent i desenvolupament de noves actuacions que 
cerquin l’encaix de la natura dins de la ciutat i en la seva perifèria.  

Cal emmarcar aquesta mesura en el marc de les polítiques relacionades amb la infraestructura verda i 
de la promoció de la biodiversitat endegades per l’AMB. La preservació de la matriu ambiental, significa 
actuar en tot el territori, tant en espais urbans, naturals, espontanis o artificials.  

La gestió de la infraestructura verda queda en part, en mans de l’àrea de medi ambient de l’AMB.  
L’accessibilitat a aquesta infraestructura és un concepte complex que no només ha de tenir en compte 
l’accessibilitat geogràfica (variables espacials: la distància euclídea), sinó que també ha d’incloure 
l’accessibilitat percebuda (socio-cultural, com ara les barreres culturals, de gènere, el comportament 
humà, etc.). Per tant, el PMMU és partidari del treball coordinat entre l’àrea de medi ambient i la de 
mobilitat per a aconseguir la inclusió de tots els usuaris en aquests espais. La col·laboració amb els 
ajuntaments també serà clau per a la bona implementació de la mesura i la promoció d’itineraris 
saludables metropolitans.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1.  Consensuar una guia de planificació d’arbrat en funció de l’ample de voreres i fer el seguiment de 
l’estat de l’arbrat existent 

L’entramat urbà dels municipis de l’àrea metropolitana és molt divers i l’amplada de les voreres n’és un 
exemple. Aquells carrers o avingudes més amples tenen la possibilitat de gaudir de vegetació i de 
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disposar de mobiliari urbà (bancs, papereres, fonts...) que permet el descans i gaudi de l’espai públic, i 
de disposar d’una millor qualitat de l’aire, a més de regular la reverberació tèrmica i lumínica provocada 
pels materials de construcció. Per tant, aquesta actuació pretén proporcionar a tots els carrers i 
itineraris (en especial aquells més perifèrics i que conviuen amb grans infraestructures viàries), 
l’oportunitat de disposar d’arbrat i gaudir dels beneficis positius que la natura genera. En aquest sentit, 
es pretén consensuar un guia de plantació d’arbrat i d’instal·lació de mobiliari urbà, com a eina de 
suport pels municipis. Un cop instal·lat es farà el degut seguiment que asseguri el bon estat de l’arbrat i 
dels elements de confort dels itineraris per a vianants.  

2.  Coordinació entre les àrees de medi ambient i mobilitat dins l’AMB 

La visió conjunta dels experts i tècnics de medi ambient i de mobilitat de l’AMB ha de permetre la 
planificació inclusiva dels espais de vora urbana, i incloure els criteris de mobilitat en la conservació i 
dignificació dels espais verds.   

3.  Estudi de nous itineraris i espais verds de vora urbana 

3.1 Estudi de la connectivitat entre parcs/anelles verdes 

Per tal d’ampliar els corredors verds i proporcionar més espais de connexió verds caminables, es 
proposa identificar parcs i anelles verds existents, la proximitat entre ells i les possibles connexions. La 
cooperació i coordinació entre municipis limítrofs és fonamental per a garantir aquestes connexions.  

3.2  Identificació i estudi d’adaptació d’antigues rutes i/o itineraris que han quedat en desús 

Les antigues rutes o itineraris van ser en el seu temps eixos vertebradors entre municipis o punts 
d’interès. A l’hora de millorar connexions entre municipis de l’àrea metropolitana abans de crear nous 
itineraris, es proposa estudiar els itineraris en desús i antigues rutes.  

3.3  Identificació i estudi d’antigues infraestructures viàries i/o ferroviàries que han quedat en desús i 
adaptar-les per a vianants 

Amb la mateixa tònica que l’actuació anterior, es pretén identificar infraestructures viàries i/o 
ferroviàries que han quedat en desús i crear connexions i itineraris per a vianants.   

En tots els casos es recomana inventariar i fer seguiment dels diferents espais de vora urbana, del seu 
estat i dels elements que l’integren.  

3.4  Reduir o excloure els aparcaments en els espais naturalitzats o zones esportives.  

Es proposa substituir els aparcaments d’aquestes àrees per zones verdes o zones esportives (pistes de 
tenis, futbol, bàsquet, parcs infantils...), fer ús d’aquests nous espais per ampliar les àrees verdes, 
(creació de parcs).   

4.  Identificar els trams molt transitats i proposar barreres verdes 

Carreteres, autopistes, vies ferroviàries, entre d’altres, són espais conflictius que pateixen una mala 
qualitat de l'aire i nivells de soroll molt elevats. La circulació a prop seu en modes actius és perillosa, poc 
atractiva i saludable. La mesura proposa identificar els trams més conflictius i estudiar la viabilitat de 
barreres verdes.  

5.  Promoure itineraris saludables  

L’objectiu d’aquesta mesura és fer arribar a tota la població dels municipis de l’àrea metropolitana les 
millores i avenços en la dignificació dels espais verds. Encoratjar a la ciutadania a respectar-los i fer-los 
servir a més de millorar la seva qualitat de vida i salut mitjançant: 

• Campanyes de promoció dels itineraris i espais saludables i dels seus beneficis (Mesura 102 
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Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització i comunicació sobre la mobilitat a peu). 

• Estudiar la possibilitat de la creació d’una aplicació mòbil que permeti als vianants dels municipis 
de l’àrea metropolitana trobar rutes a peu cap a qualsevol destinació a través de carrers amb 
arbres, jardins públics, parcs urbans i corredors (MESURA 80 Incorporar un sistema de 
geoinformació per incentivar la mobilitat activa).  

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
DTES. Generalitat de Catalunya  

MESURES RELACIONADES 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 
MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 
MESURA 75 Millorar i promocionar els itineraris de lleure i per al turisme en bicicleta 
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

  El “West Cromwell Road”, a Kensington & Chelsea, Londres (UK), és un tram molt transitat de la 
carretera A4 que pateix una mala qualitat de l'aire i nivells de soroll molt elevats. Per tal de millorar la 
situació, s'ha instal·lat un nou esquema de plantació o “barrera verda” que serveix com a barrera 
densa, verda, reductora del soroll i barrera d'atrapament de partícules d'aire. Aquesta mesura ha 
millorat el paisatge urbà i l'experiència de vianants i ciclistes perquè, a més de reduir el soroll, s'espera 
que aquest nou esquema augmenti la marxa i el ciclisme i millori la qualitat de l'aire.  

  Walkonomics és una aplicació mòbil que permet als vianants urbans trobar rutes de vianants cap a 
qualsevol destinació a través de carrers amb arbres, jardins públics i parcs urbans. L’aplicació combina 
les dades obertes i el crowdsourcing (proveïment participatiu) per valorar i mapificar els carrers i 
zones urbanes agradables per a vianants. 

  El Programa “Dudley Healthy Towns” (UK) consisteix en la transformació física de cinc parcs en 
“espais familiars saludables”, a través de la construcció de nou mobiliari o millora de l’existent i la 
creació d’infraestructura física, com per exemple: zones multi-ús de joc, àrees de joc, instal·lacions de 
gimnàs a l’aire lliure, senyalització dels parcs, carrils bici, rutes de passeig actives, i altres millores per 
al desenvolupament i millora de l’activitat física, salut i benestar a l’exterior. Així mateix, a través del 
programa s’han promocionat i programat diverses activitats als parcs com: passejades populars, 
classes d’aeròbic, futbol familiar, sessions de cuina, monitorització de la pressió sanguínia i el pes, etc. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Consensuar una guia de planificació d’arbrat en funció de l’ample de 
voreres              
2. Inventariar i fer el seguiment de l’estat de l’arbrat existent             
3. Coordinació entre les àrees de medi ambient i mobilitat              
4. Nous itineraris i espais verds             

4.1 Estudi de la connectivitat entre parcs/anelles verdes              
4.2 Identificació i estudi d’adaptació d'antigues rutes i/o itineraris en 
desús  

            
4.3 Identificació i estudi d’antigues infraestructures viàries i/o 
ferroviàries que han quedat en desús i adaptar-les per a vianants 

            

5. Identificar els trams molt transitats i proposar barreres verdes              

6. Promoure itineraris saludables (mesura 98)             
Total cost assumit per l’AMB  711.000 € 

Total cost Mesura  1.391.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

*  Població que viu a < 300 m de l'espai urbà verd més proper (mida mínima 0,5ha) (%) 84,9 ↑ 
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13 Ampliar i millorar les infraestructures 
ferroviàries pel transport de passatgers 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  A4. Infraestructures per consolidar el transport públic metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La mesura engloba totes aquelles actuacions d’ampliació i millora de les diferents xarxes ferroviàries de 
l’entorn metropolità de Barcelona previstes pels diferents plans i programes, ja siguin Metro, FGC, 
Rodalies de Catalunya o Tramvia, i que són prioritàries per a l’AMB a executar a 6 anys, de redactar el 
projecte a 6 anys i possible inici d’obres, o d’executar a > 6 anys. 

L’execució d’aquestes infraestructures contribuirà a completar la xarxa d’intercanviadors de transport 
públic (MESURA 14). 

ACTUACIONS PREVISTES 

Execució a 6 anys 

Actuació Descripció 

1. L10.Ramal de la Zona 
Franca 

Es tracta de finalitzar el ramal de l’L10 Sud, amb una longitud total de 6,3 km 
(gairebé la meitat en viaducte i l’altra part en túnel), per connectar el tronc en 
servei de l’L9 Sud amb l’Hospitalet de Llobregat, el passeig de la Zona Franca, el 
barri de la Marina i el polígon de la Zona Franca. Aquesta actuació es troba 
parcialment en servei i parcialment en execució. 

2. Soterrament de 
Rodalies a Sant Feliu de 
Llobregat 

Es tracta del soterrament de les vies de Rodalies (línies R1 i R4) a Sant Feliu de 
Llobregat, que travessen el municipi incloent la construcció d’una nova estació de 
viatgers. Se soterra un tram d’1,5 km però l’actuació completa s’estén al llarg de 3 
km, des del carrer de l’Agricultura a Sant Feliu de Llobregat fins al pas superior de la 
B-23 a Sant Joan Despí. Aquesta actuació condiciona la prolongació prevista del 
Trambaix des de l’estació de terminal actual de la T3 al centre de Sant Feliu. 

3. Soterrament de 
Rodalies a Montcada i 
Reixac 

Es tracta del soterrament de les vies de Montcada de l’R2 (de 3,7 km), que 
travessen el municipi, incloent-hi la construcció d’una nova estació de viatgers i la 
implantació d’una tercera via que serviria per a trens semidirectes de Rodalies en 
aquest nou traçat.  

4. Connexió entre el 
Trambaix i el Trambesòs  

Es tracta de la unió de les xarxes de tramvies, Trambaix i Trambesòs, per 
augmentar la capacitat i la fluïdesa de transport públic en superfície en un eix amb 
molta demanda. És una actuació de caràcter metropolità que potenciarà l’efecte 
xarxa al connectar les línies de tramvia actual amb el metro, FGC i la xarxa de bus 
ortogonal de Barcelona, reordenant les del seu entorn per crear sinergies.  

5. Accés de Rodalies a 
l’Aeroport 

Es tracta d’un ramal d’accés ferroviari a l’Aeroport, de 4,5 km, que connectarà el 
centre de la ciutat de Barcelona (Sants i Passeig de Gràcia) amb cada una de les 
terminals de l’aeroport (T1 i T2) en tan sols 26 minuts.  

6. Nova línia de Rodalies 
Castelldefels – Cornellà – 
Zona Universitària 

Es tracta de la construcció d’una nova línia de Rodalies amb 22,4 km de longitud, 
en doble via i majoritàriament soterrada, que s’inicia a l’actual estació de 
Castelldefels i arriba a Zona Universitària passant pels municipis de Gavà, 
Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat, 
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encarant-se cap a un futur túnel per sota l’avinguda Diagonal (actuació 20). 

7. Prolongació L3 de Zona 
Universitària a Hospital 
Broggi (1a fase) 

Es tracta de la primera fase del perllongament de l’L3 de metro, entre l’estació 
Zona Universitària i Sant Feliu de Llobregat (8,5 km de longitud) amb la construcció 
de 9 estacions noves i potenciant la intermodalitat.  

8. Nova línia circular R0 
de Rodalies Renfe 

Es tracta d’una nova línia circular de Rodalies que connectaria el corredor del Vallès 
(intercanviadors Hospital General, Sant Cugat del Vallès, Riu Sec, etc.) amb el Baix 
Llobregat (Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, etc.) i 
Barcelona. Aquesta línia transcorreria pel ramal de Castellbisbal utilitzat 
actualment per a mercaderies. La configuració d’aquesta línia podria venir del 
perllongament de l’actual R1 des de Molins de Rei o de l’R7 des de Cerdanyola.  

9. Túnel Montcada + 
Vallès Exprés (Terrassa-
Sabadell-Barcelona-
Aeroport) 

Es tracta de la construcció d’un túnel per a l’R4, de 2,5 km de longitud per sota del 
Turó de Montcada (entre Montcada – Bifurcació i Montcada – Santa Maria), i que 
s’aproxima a la traça de l’autopista C-58 per evitar la volta que fan les vies de tren. 
A més a més, aquesta actuació permet establir trens semidirectes i així reduir el 
temps de viatge d’entre 6 i 8 minuts en determinades circulacions dels 
desplaçaments entre el Vallès i Barcelona, descongestionant la xarxa de FGC del 
Vallès. 

10. Prolongació L1 de 
Fondo a Badalona Centre 

Es tracta del perllongament de l’L1 de metro entre l’estació de Fondo (actual final 
de línia) i el centre de Badalona potenciant la intermodalitat (L2, R1 de Rodalies i 
xarxa de bus).   

11. Accés sud Rodalies: 
soterrament R2 a 
l’Hospitalet 

L’actuació inclou el soterrament de 4 km de les línies de Rodalies al seu pas per 
l’Hospitalet de Llobregat. L’àmbit de l’actuació s’inicia al final de la cobertura sobre 
les vies de Rodalies, just al límit dels termes municipals de Barcelona i l’Hospitalet 
de Llobregat i s’estén fins passada l’estació de Bellvitge. Aquesta actuació està 
vinculada amb el futur intercanviador de la Torrassa (actuació 6 de la MESURA 14. 
Completar i millorar la xarxa d’intercanviadors de transport públic). 

12. Accés nord Rodalies: 
Salt de moltó i ramal 
d’Aigües 

Es tracta de la connexió a diferent nivell entre la línia R2 de Rodalies i el ramal 
d’Aigües a l’alçada del nus de la Trinitat. Aquest salt de moltó, de 0,7 km de 
longitud, ha de permetre que els trens de les línies R3 o bé R4 passin pel túnel del 
carrer Aragó i l’estació Sagrera-TAV, en lloc de passar pel túnel de Rodalies de la 
Meridiana i Plaça Catalunya com fan actualment, equilibrant els dos túnels de 
Rodalies de Barcelona. 

13. L9/L10. Tram central 
Zona Universitària-La 
Sagrera 

Es tracta de l’execució del tram central de l’L9/L10, amb una longitud de 9,3 km 
que donarà servei de metro a la part de Barcelona situada al peu de Collserola i 
l’aproparà al centre de la ciutat així com també incrementarà notablement la 
connectivitat de la xarxa ferroviària (L1, L3, L4, L5, TramBaix, línia del Vallès de FGC 
i Rodalies). 

14. Prolongació L4 de la 
Pau a Sagrera 

Es tracta del perllongament de l’L4 entre La Pau i Sagrera, amb una longitud total 
de 2,3 km. Aquesta actuació reforçarà la connectivitat d’aquesta línia gràcies a la 
possible intermodalitat per a l’àmbit del Besòs i el 22@ amb Rodalies, metro i alta 
velocitat.  

15. Trambaix entre Sant 
Just Desvern i Esplugues 
de Llobregat per Laureà 
Miró 

Es tracta de la connexió de la línia T3 del Trambaix en un tram d’1,1 km, 
majoritàriament en via única, entre la rotonda de la plaça Santa Magdalena 
d'Esplugues de Llobregat i la parada de la Rambla de Sant Just Desvern, pel carrer 
Laureà Miró. 

16. Prolongació del 
Trambesòs fins a 
Badalona Centre 

Es tracta de la prolongació del Trambesòs des de l’actual estació de Sant Adrià de 
Besòs fins a l’estació de Rodalies de Badalona dotant de servei de tramvia a la 
franja litoral de Badalona. 

17. Trambaix fins al 
centre de Sant Feliu de 
Llobregat 

El soterrament de Rodalies a Sant Feliu de Llobregat (actuació 2) permetrà 
perllongar en superfície el Trambaix des de l’estació de Consell Comarcal/Sant Feliu 
fins a l’actual estació de Rodalies. 

18. Tramvallès Montcada 
i Reixac-Ripollet-
Cerdanyola-UAB 

Aquesta nova línia de tramvia connecta l’estació d’FGC de la UAB amb l’estació de 
Rodalies de Montcada-Ripollet, travessant els municipis de Ripollet, Cerdanyola del 
Vallès. Es generaran dos nous intercanviadors: Cerdanyola Universitat i Cerdanyola 
del Vallès. 

19. Prolongació L8 de Pl. 
Espanya a Gràcia 

Es tracta de la prolongació de les línies d’FGC Llobregat-Anoia des de l’estació de Pl. 
Espanya fins a l’estació d’FGC de Gràcia de la línia del Vallès.  
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Redacció de projectes a 6 anys i possible inici d’obres 
Actuació Descripció 

20. Prolongació L3 
d’Hospital Broggi a Sant 
Feliu de Llobregat (2a 
fase) 

Es tracta de la segona fase del perllongament de l’L3 de metro, entre l’estació Zona 
Universitària i Sant Feliu de Llobregat (8,5 km de longitud) amb la construcció de 9 
estacions noves i potenciant la intermodalitat. 

21. Ampliació Rodalies 
Zona Universitària-Av. 
Diagonal-22@ 

Es tracta de la continuació natural de l’actuació 6 (Nova línia de Rodalies 
Castelldefels – Cornellà – Zona Universitària) mitjançant un túnel que travessa la 
ciutat de Barcelona per l’Avinguda Diagonal fins al 22@. 

22. Prolongació L2 de 
Sant Antoni a Parc 
Logístic 

L’actuació consisteix en el perllongament de la línia L2 mitjançant la construcció 
d'un nou túnel de 6,3 km que travessa Montjuïc des de Sant Antoni fins al Parc 
Logístic de la Zona Franca. El nou traçat inclou la construcció de sis noves estacions.  
L'últim tram entre Fira II i Parc Logístic (última estació d'aquest perllongament) es 
projecta de tal manera que sigui possible una connexió tècnica entre l’L2 i l’L9 que 
permeti la circulació de trens de la línia L2 pel traçat de la línia L9 i viceversa. 
Aquesta actuació permetria una connexió directa i ràpida entre el centre de la 
ciutat, els recintes firals i l'Aeroport de Josep Tarradellas Barcelona-el Prat a través 
de la línia L2 de metro. 

23. Variant FGC a Sant Boi 
de Llobregat 

Per tal de donar servei ferroviari a la població de Sant Boi es proposa modificar la 
línia d’FGC Llobregat-Anoia per l’interior del nucli urbà. Durant el període del 
PMMU (2019-2024), caldria realitzar els estudis inicials i de viabilitat d’aquesta 
infraestructura. 

 

Execució a > 6 anys 

Actuació Descripció 
24. Prolongació L1 
d’Hospital de Bellvitge a 
El Prat de Llobregat 

Es tracta de la prolongació de l’L1 de metro fins a l’intercanviador d’El Prat de 
Llobregat, on hi conflueixen la línia L9 de Metro i la línia R2 de Rodalies. 

25. Doble via R3 de 
Rodalies entre Montcada 
i Reixac i La Garriga. 

Es tracta del desdoblament de la línia R3 de Rodalies des de l’estació de Montcada 
Bifurcació fins a l’estació de La Garriga, ampliant notablement la capacitat 
d’aquesta línia.  Malgrat que la majoria de l’actuació es troba fora de l’AMB tindrà 
influència sobre el conjunt de Rodalies de Barcelona. 

26. Integració urbana de 
Rodalies entre Sant Adrià 
de Besòs, Badalona i 
Montgat 

Es tracta de soterrar la línia R1 de Rodalies al seu pas per Sant Adrià de Besòs, 
Badalona i Montgat (vegeu MESURA 11). Durant el període del PMMU (2019-2024), 
caldria realitzar els estudis inicials i de viabilitat d’aquesta infraestructura. 

27. Sistema de transport 
públic d’alta capacitat a 
l’Hospital de Can Ruti 

Es tracta d’implantar un nou sistema de transport pública d’alta capacitat entre 
Badalona i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i el seu entorn, on es genera 
una elevada mobilitat de forma diària. 
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Ampliació i millora d’infraestructures ferroviàries pel transport de passatgers (Mapa 11 de l’Annex 3. Documentació 

gràfica) 

AGENTS RESPONSABLES 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Fomento 

 

AGENTS IMPLICATS 
ATM 
AENA 
Rodalies RENFE  
Consorci de la Zona Franca 
TMB 
TRAM 
Ajuntaments metropolitans 
AMB  

MESURES RELACIONADES 
MESURA 14 Completar i millorar la xarxa d’intercanviadors de transport públic 
MESURA 51 Seguiment d’actuacions de manteniment d’altres xarxes ferroviàries 
MESURA 53 Millorar l’entorn i l’accessibilitat a les estacions i a les parades de transport públic col·lectiu 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 

Intercanviadors de bus amb la xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Actuacions d’infraestructures previstes pel l’escenari a 6 anys              

Total cost assumit per l’AMB  - 

Total cost Mesura  6.352.400.000 € 
* Cost d’algunes actuacions no disponible.  

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Longitud de la xarxa de metro (km) 119 ↑ 

Longitud de la xarxa de Rodalies. Àmbit STI (km) 515,8 ↑ 

Longitud de la xarxa d'FGC. Àmbit STI (km) 146 ↑ 

Longitud de la xarxa de tramvia (km) 29,1 ↑ 
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14 Completar i millorar la xarxa 
d’intercanviadors de transport públic 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A5. Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Tenint present que els ritmes del planejament urbanístic i de planificació de les infraestructures d’abast 
regional superen l’escenari temporal del Pla, es plantegen diverses actuacions prioritàries per ser 
executades en l’escenari temporal del Pla (execució a 6 anys), sense oblidar una visió a mitjà i llarg termini. 

L’AMB, com agent implicat de la mesura, treballarà per tal que tant les obres de nova creació com les de 
millora dels intercanviadors existents acompleixin la normativa d’accessibilitat vigent i assegurin 
l’accessibilitat d’aquelles persones amb discapacitats tant física, sensorial o cognitiva.   

Es recullen tant les millores en intercanviadors en els quals conflueixen més d’una xarxa ferroviària (metro, 
FGC, Rodalies Renfe o Tramvia) o bé més d’una línia de la mateixa xarxa de Rodalies Renfe o FGC, com les 
millores en terminals d’autobusos a Barcelona. 

A més a més, s’han considerat aquells intercanviadors que es generen amb la posada en servei de noves 
infraestructures ferroviàries explicades en la MESURA 13 (Ampliar i millorar les infraestructures ferroviàries 
pel transport de passatgers). 

 

ACTUACIONS PREVISTES 
Intercanviadors de nova creació o millores en existent. Execució a 6 anys 

Intercanviador Descripció 

1. Ernest Lluch Execució en estat avançat. Es tracta de la finalització de l’estació de metro d’intercanvi 
d’Ernest Lluch que permetrà la connexió entre el tramvia (T1, T2 i T3) i el metro (L5).  

2. Millora de 
l’intercanviador de Pl. 
Catalunya 

Es tracta de millorar l’intercanvi entre les estacions de metro L1 i L2, l’estació d’FGC de la 
línia del Barcelona-Vallès i l’estació de Rodalies de les línies R1, R3 i R4. 

3. Noves estacions de 
la Sagrera i Sant 
Andreu Comtal 

Es tracta de la finalització de l’estació de la Sagrera que funcionarà com a intercanviador 
amb l’AVE, Rodalies (R1, R2 i R4), metro (L4, L9 i L10), autobusos i taxis, convertint-se així 
en un gran nucli ferroviari per a Barcelona. En el procés de remodelació de l’àmbit de la 
Sagrera també hi ha previst millorar l’estació de Sant Andreu Comtal. 

4. Diagonal Oest/Zona 
Universitària 

En aquest intercanviador hi confluiran l’estació Zona Universitària de les línies de metro 
L3 i L9, el Trambaix i la futura terminal d’autobusos Diagonal Oest de línies suburbanes i 
urbanes. 

5. Integració i millora 
de l’estació de Sants 

Es tracta de la millora de l’estació de Sants per potenciar-la com un dels dos grans nodes 
ferroviaris metropolitans, millorant-ne l’accessibilitat i la integració urbana. Resten 
pendents actuacions importants com la modificació de les vies per augmentar la 
capacitat, l’ampliació del vestíbul, la millora de les instal·lacions funcionals, l’adaptació 
d’espai per taxis, una àrea de Kiss & Ride i una millora entorns, entre d’altres. 
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6. La Torrassa 

Consisteix en una nova estació soterrada on tindrien parada les dues línies de Rodalies R2 
i R4, fent connexió amb les línies L1 i L9/L10 de metro. Aquesta actuació està vinculada 
amb el soterrament de l’R2 a l’Hospitalet (actuació 11 de la MESURA 13. Ampliar i 
millorar les infraestructures ferroviàries pel transport de passatgers). 

7. Volpelleres-Sant 
Cugat del Vallès 

Trasllat de l’estació de Renfe Sant Cugat del Vallès (R8 Rodalies Renfe) a l’estació de 
Volpelleres de les línies S6 i S2 d’FGC Barcelona-Vallès. 

8. Hospital General- 
Rubí 

La futura estació de l’R8 de Rodalies Renfe a Hospital General permetrà la connexió amb 
la línia S1 i S7 d’FGC Barcelona-Vallès. 

9. Riu Sec La nova estació de l’R8 permetrà l’intercanvi entre l’R4 i l’R8. 

10. Terminal 
d’autobusos a plaça 
Espanya 

Es tracta d’una remodelació de la terminal d’autobusos de plaça Espanya, millorant el seu 
encaix físic. 

11. Remodelació de 
terminals d’autobusos 
a Barcelona 

Es tracta de remodelar les terminals d’autobusos de Barcelona (Sants, Barcelona Nord, 
Plaça Catalunya, Diagonal-Maria Cristina, entre d’altres), amb canvis en la disposició de 
les parades, en els accessos, en la distribució d’espais, etc. 

12. Millora de l’accés i 
terminal d’autobusos a 
l’hospital de Can Ruti 

Es tracta de crear una terminal d’autobusos al voltant de l’hospital de Can Ruti i estudiar 
sistemes de major capacitat d’accés a l’hospital. 

13. Intercanviador 
virtual en superfície a 
Cornellà 

Es planteja un intercanviador virtual en superfície entre l’estació de FGC Cornellà Riera i 
l’estació de Rodalies Renfe Cornellà, les quals estan localitzades a 750 metres de distància 
(uns 10 minuts a peu). Fins que aquest intercanviador no sigui una realitat, s’estudiarà 
augmentar la freqüència de les línies L74 i L75 que connecten Sant Boi amb 
l’intercanviador de Cornellà i s’analitzarà una possible millora del servei d’autobús entre 
Sant Boi i l’estació de rodalies de Viladecans. 

 

Altres intercanviadors a 6 anys vinculats a noves infraestructures ferroviàries (MESURA 13) 

Intercanviador Nova infraestructura ferroviària de la MESURA 13 
14. Ciutat de la Justícia-Ildefons Cerdà 1. L10. Ramal de la Zona Franca 

15. Intercanviador virtual a Diagonal  

4. Connexió entre el Trambaix i el Trambesòs 16. Intercanviador virtual a Verdaguer  

17. Intercanviador virtual a Monumental  

18. Castelldefels 
6. Nova línia de Rodalies Castelldefels – Cornellà – Zona 
Universitària 

19. Sant Boi 

20. Cornellà 

21. Esplugues 7. Prolongació L3 de Zona Universitària a Hospital Broggi  

22. Badalona 16. Prolongació del Trambesòs fins a Badalona Centre 

23. Sarrià 13. L9/L10. Tram central. Zona Universitària – La Sagrera 

24. Feliu de Llobregat  17. Trambaix fins al centre de Sant Feliu de Llobregat 

25. Cerdanyola Universitat 

18. Tramvallès Montcada i Reixac – Ripollet – Cerdanyola - UAB 
26. Universitat Autònoma 

27. Cerdanyola del Vallès 

28. Montcada-Ripollet 

29. Hospital Clínic 

19. Prolongació L8 de Pl. Espanya a Gràcia 30. Francesc Macià 

31. Gràcia 
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Altres intercanviadors a 12 anys vinculats a noves infraestructures ferroviàries (MESURA 13) 

Intercanviador Nova infraestructura ferroviària de la MESURA 13 
32. Sant Joan Despí 

20. Prolongació L3 d’Hospital Broggi a Sant Feliu de Llobregat 
33. Consell Comarcal 

34. El Prat de Llobregat 24. Prolongació L1 d’Hospital de Bellvitge a El Prat de Llobregat 

 
 

 
Compleció i millora d’intercanviadors de transport públic (Mapa 12 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

 

AGENTS RESPONSABLES 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Fomento 
 

AGENTS IMPLICATS 
ATM 
TMB 
Ajuntaments metropolitans 
AMB 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 13 Ampliar i millorar les infraestructures ferroviàries pel transport de passatgers 
MESURA 53 Millorar l’entorn i l’accessibilitat a les estacions i a les parades de transport públic col·lectiu 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Nova estació Ernest Lluch (L5)       

2. Millora de l'intercanviador de Plaça Catalunya (FGC - Renfe – Metro)       

3. Noves estacions de la Sagrera i Sant Andreu Comtal       

4. Diagonal Oest/Zona Universitària       

5. Integració millora de l’estació de Sants       

6. Intercanviador de la Torrassa       

7.Intercanviador Volpelleres - Sant Cugat del Vallès (R8-FGC)       

8. Intercanviador Hospital General - Rubí (R8-FGC)       

9. Intercanviador Riu Sec (R8-R4)       

10. Terminal d’autobusos a plaça Espanya       

11. Remodelació de terminals d’autobusos a Barcelona       

12. Millora de l’accés i terminal d’autobusos a l’hospital de Can Ruti       

13. Intercanviador virtual en superfície a Cornellà       

Total cost assumit per l’AMB  - 

Total cost Mesura  1.134.800.000 € 

 *Cost orientatiu, costos d’actuacions no disponibles. Cost de l’actuació 6 comptabilitzat a la mesura 13. 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

Execució d'intercanviadors de nova creació o millores en existents a 6 anys (9 actuacions) - ↑ 

Execució d'intercanviadors vinculats a noves infraestructures ferroviàries a 6 anys (15 
actuacions) - ↑ 
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15 Pla d’intercanviadors d’autobús metropolità 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A5. Sitema metropolità de nodes d’intercanvi modal 

AMB   RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu de l’actuació és impulsar accions per millorar i fomentar l’intercanvi modal en superfície entre 
els modes ferroviaris i l’autobús, ja que sovint els usuaris desconeixen que existeix una possibilitat 
accessible i assumible entre ambdós mitjans.  

Part d’aquests intercanviadors ja s’integren dins del sistema d’intercanviadors de transport ferroviari 
metropolità (MESURA 14). Aquests intercanviadors d’autobús no només permetran una millora de les 
connexions de l’autobús amb els serveis ferroviaris, sinó també amb la Nova Xarxa de Bus de Barcelona, 
la Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions i les línies exprés.cat de la Generalitat de Catalunya. A 
l’apartat d’informació complementària de la MESURA 42 (Xarxa de bus metropolità d’altes prestacions) 
s’identifiquen els intercanviadors entre aquestes xarxes de bus. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Les millores se centren específicament en 76 intercanviadors que compleixen com a mínim un dels 
següents criteris: 

• Intercanvi entre dues o més línies de la Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions (MESURA 
42). 

• Intercanvi entre la Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions amb la Nova Xarxa de Bus (NXB) 
de Barcelona o les línies exprés.cat (MESURA 42). 

• Intercanvi de les línies de la Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions amb estacions 
ferroviàries (Rodalies Renfe, FGC, Metro i Tram). 

• Altres intercanvis entre la resta de línies (sense ser d’altes prestacions) amb estacions 
ferroviàries quan les parades de les línies tinguin demandes superiors a 1.500 puges+baixes. 

• Altres zones on es trobin diverses línies regulars amb demandes superiors a 1.500 puges+baixes. 
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Pla d’intercanviadors d’autobús metropolità (Mapa 13 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

S’han analitzat els punts d’intercanvi metropolitans i s’han definit tres tipus d’intervencions a executar: 
(1) creació de 5 Punts Bus, (2) millora de 9 intercanviadors amb necessitats d’acostar els serveis i la 
senyalització i, finalment (3) millora de la senyalització en relació als serveis i les línies a 62 
intercanviadors. S’intervindrà de manera prioritària en els intercanviadors de major demanda: Can Ruti, 
Diagonal –Maria Cristina, Plaça Espanya, Badalona – Pompeu Fabra, Santa Coloma, Fondo, Isabel la 
Catòlica – Pubilla Cases, Collblanc, Torrassa, Viladecans – C/ Agricultura i l’Estació de Gavà. 

TIPUS 1. Intercanviador amb proposta de creació d’un Punt Bus. Es proposa una reordenació 
urbanística de l’entorn i la creació d’un Punt Bus pel fet de tractar-se d’un entorn complex amb diversos 
punts de parada i moltes línies que mereix una anàlisi integrada. 

Parada 
Mitjans de transport de connexió 

Rodalies 
Renfe FGC Metro Tram Bus altes 

prestacions Exprés.cat NXB de 
Barcelona 

Can Ruti - - - - 
E33, M6, 

M19, M24, 
M26 i M28 

- - 

Urquinaona - - L1, L4 - M25 e11 i e19 D50, H16, 
V15 i V17 

Plaça 
Catalunya R1, R3 i R4 

L6, L7, S1, 
S2, S5, S6 i 

S7 
L1, L2 - E95 e22 i e23 D50, H16, 

V13 i V15 

Diagonal –
Maria 

Cristina 
- - L3 T1, T2 i T3 

M12, M14, 
E79, E97, 
E43, E98 

e2.2, e5, e6, 
e18, e22, 

e23, e15.2, 
e8, e20 i e17 

H6, V3 i V5 

Plaça 
Espanya - 

L8, S3, S4, 
S8, S9, 
R5/50, 
R6/60 

L1, L3  E70, E81, 
E86, E95 

e14, e15.1 i 
e16 

D20, D40, 
V7, H12 i 

H16 
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TIPUS 2. Intercanviador amb millora de la senyalització i accions puntuals. Es proposa acostar els punts 
de parada i nova senyalització, podent implicar modificacions dels recorreguts de les línies, pel fet 
d’existir una elevada distància entre les parades d’intercanvi. Requereixen una anàlisi específica. 

Parada 
Mitjans de transport de connexió 

Rodalies 
Renfe FGC Metro Tram Bus altes 

prestacions Exprés.cat NXB de 
Barcelona 

Badalona – 
Renfe R1 - L1 (previst) - M6 i M29 - - 

Montcada i 
Reixac R2, R2N - - - - - - 

Sant Feliu de 
Llobregat R1, R4 - L3 (previst) T1, T2 i T3 

(700 m.) - - - 

Sant Joan 
Despí R1, R4 - L3 (previst) T1, T2 i T3 E79 i E43 - - 

Molí Nou – 
Sant Boi - 

L8, S3, S4, 
S8, S9, R5, 

R6 
- - E70 - - 

St. Boi – Pont 
de Llobregat - 

L8, S3, S4, 
S8, R5/50, 
S9, R6/60 

- - E79 i M8 - - 

St. Boi – Plaça 
d’Europa - - - - E70, E79 i 

M8 - - 

El Prat – 
Renfe 

R2, R2N, 
R2S - L9 - E70 - - 

Castelldefels - 
Rodalies 

R2, 
R2S - - - M8, E97 i 

E95 - - 

 

TIPUS 3. Intercanviador correcte, però amb necessitat de reforçar la senyalització. Es proposen 
únicament millores de reforç de la senyalització en aquells intercanviadors on actualment la visibilitat i 
l’accessibilitat entre parades ja és adequada. 

Parada 
Mitjans de transport de connexió 

Rodalies 
Renfe FGC Metro Tram Bus altes 

prestacions Exprés.cat NXB de 
Barcelona 

Montgat R1 - - - M29 i M30 - - 

Carretera 
Canyet - - - - 

M19, M6, 
M24, M26 i 

M28 
- - 

Badalona – 
Pompeu 

Fabra 
- - L2 i L1 

(previst) - 

M1, M6, 
M25, M26, 
M27, M28, 
M29 i M30 

- - 

Gorg - - L2 i L10 T5 M25, M26, 
M29 i M30 - H10 

Santa 
Coloma - - L1 - M19, M27, 

M28 i M30 - - 

Fondo - - L1 i L9  M1, M19, 
M23 i M28 - - 

Can Peixauet - - L9 - M30 - - 

Hospital 
Esperit Sant 
– Pont del 
Molinet 

- - - - M24, M30 - - 

Artigues – 
Sant Adrià - - L2 - M25, M26 i 

M30 - - 

Sant Adrià – 
Renfe/Tram R1 - - T4 i T6 M23, M26 - - 

Torre del 
Baró R3, R4 i R7 - L11 - - - D50 

Sant Andreu R2 - L1 - M28 - V31 i H4 
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Parada 
Mitjans de transport de connexió 

Rodalies 
Renfe FGC Metro Tram Bus altes 

prestacions Exprés.cat NXB de 
Barcelona 

El Clot R1 i R2 - L1 i L2 - M24 e9 H10, V25 

Fòrum - - L4 T4 M23 - H16 i V33 

Vall 
d’Hebron - - L3 i L5 - M19 - V17, H2 i H4 

Zona 
Universitària - - L3 i L9 T1, T2 i T3 

M14, E43, 
E44, E79, 
E97 i E98 

e2.2, e5, e6, 
e18, e22, 

e23, e15.2, 
e8, e20 i e17 

H4, H6 i V1 

La Campana - 
L8, S3, S4, 
S8, S9, R5, 

R6 
- - E70, E81, 

E86 i E95 
e14, e15.1 i 

e16 
H12, H16 i 

V5 

Pont 
d’Esplugues - - L3 (previst) T1, T2 i T3 - - - 

Montesa - - - T1, T2 i T3 M10 - - 

Can Boixeres - - L5 - M10 - - 

Isabel la 
Catòlica – 

Pubilla Cases 
- - L5 - M14 - - 

Collblanc - - L5 i L9 - M12 - D20, H8 i V1 

Torrassa (previst) - L1 i L9 - M12 - - 

Ciutat de la 
Justícia - 

L8, S3, S4, 
S8, S9, 
R5/50, 
R6/60 

L10 (previst) - E70, E81, 
E86 i E95 

e14, e15.1 i 
e16 

H12, H16 i 
V3 

Hospitalet – 
Rambla Just 

Oliveras 
R1, R3 i R4 - L1 - M10 - - 

Enric Prat de 
la Riba – Sant 

Josep 
- 

L8, S3, S4, 
S8, S9, 
R5/50, 
R6/60 

- - M12 - - 

Avinguda 
Carrilet - 

L8, S3, S4, 
S8, S9, 
R5/50, 
R6/60 

L1 - M10, M12 i 
M14 - - 

Plaça Europa 
(l’Hospitalet) - 

L8, S3, S4, 
S8, S9, 
R5/50, 
R6/60 

L9 - E70, E81, 
E86 i E95 

e14, e15.1 i 
e16 H12 

Gornal R2, 
(750 m) 

L8, S3, S4, 
S8, S9, 
R5/50, 
R6/60 

- - - - H12 

Bellvitge 
(Hospital) - - L1 - 

E70, E81, 
E86, E95, 

M10 i M14 
e14 - 

Sant Ildefons - - L5 - M10 - - 

Cornellà – 
Aigües R1 i R4 - L5 T1 i T2 M8 - - 

Viladecans – 
C/ Agricultura - - - - E86, E81, 

M8 i E98 - - 

Estació de 
Viladecans R2 i R2S - - - E81, E86, 

E95 i E97 - - 

Estació de 
Gavà R2 i R2S - - - M8, E81 i 

E98 - - 
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Parada 
Mitjans de transport de connexió 

Rodalies 
Renfe FGC Metro Tram Bus altes 

prestacions Exprés.cat NXB de 
Barcelona 

Gavà - 
carretera - - - - E81, E98 i 

M8 - - 

Castelldefels 
– Plaça Colom - - - - E95, E97 i 

M8 - - 

Campus UPC - - - - E95 - - 

Barberà del 
Vallès R4 - - - - - - 

Cerdanyola 
del Vallès R4 i R7 - - - - e3 - 

Universitat 
Autònoma - S2 i S6 - - - e3 - 

Bellaterra - S2 i S6 - - - - - 

Sant Joan - S2 i S6 - - - - - 

Hospital 
General - S1 i S7 - - - - - 

Volpelleres - S2 i S6 - - - - - 

Mira-sol - S1 i S7 - - - - - 

Sant Cugat - S1, S2, S5, 
S6 i S7 - - - - - 

Valldoreix - S1, S2, S5, 
S6 i S7 - - - - - 

La Floresta - S1, S2, S5, 
S6 i S7 - - - - - 

Castellbisbal R4 i R8 - - - - - - 

El Palau - S4, S8, R5 i 
R6 - - - - - 

Sant Andreu 
de la Barca - 

S4, S8, R5, 
R6, R50 i 

R60 
- - - - - 

Martorell Vila  
|Castellbisbal - S4 i S8 - - - - - 

El Papiol R4 - - - - - - 

Pallejà - S4, S8, R5, 
R6 i R50 - - - - - 

Molins de Rei R1 i R4 - - - - - - 

Quatre 
Camins - S4, S8, S9, 

R5 i R6 - - - e20 - 

Can Ros - S3, S4, S8, 
S9, R5 i R6 - - - e20 - 

Sant Vicenç 
dels Horts - 

S4, S8, R5, 
R6, R50 i 

R60 
- - - e20 - 

Santa Coloma 
de Cervelló - S3, S4, S8, 

S9, R6 i R60 - - - - - 

Colònia Güell - S3, S4, S8 i 
S9 - - - - - 

Cerdanyola 
Universitat R7 i R8 - - - - - - 
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AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
 

AGENTS IMPLICATS 
ATM 
Ajuntaments metropolitans 
Operadors de transport públic 
DTES – Generalitat de Catalunya 
Entitats representatives de les persones amb 
discapacitat 
 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 6 Xarxa viària prioritària per a l’autobús  
MESURA 14 Sistema d’intercanviadors de transport ferroviari metropolità 
MESURA 42 Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Implantació del pla de millora d'intercanviadors de bus metropolitans              

Total cost assumit per l’AMB  2.010.000  € 

Total cost Mesura  2.680.000  € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

Execució de millores en els intercanviadors d’autobús de Tipus 1 - ↑ 

Execució de millores en els intercanviadors d’autobús de Tipus 2 - ↑ 

Execució de millores en els intercanviadors d’autobús de Tipus 3 - ↑ 
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16 Sistema d’aparcaments d’intercanvi 
metropolitans 

 OBJECTIU                                                                                        

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  A5. Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal 

 AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Els aparcaments d’intercanvi localitzats a les estacions ferroviàries o altres parades de transport públic 
poden contribuir a fer més accessible els serveis fora de l’àmbit més proper de l’estació o parada 
potenciant, en conseqüència, l’intercanvi entre ambdós modes. Cal tenir en compte que el vehicle privat 
predomina en les connexions interurbanes a l’àrea metropolitana (amb una quota modal del 45% a 
Barcelona i el 61% a la resta), de manera que aquesta mesura pot contribuir al canvi modal en la darrera 
etapa del viatge. Les intervencions necessàriament han d’estar estretament vinculades a la capacitat del 
transport públic, de forma que complementàriament s’haurà d’impulsar la millora dels serveis ferroviaris 
o dels altres serveis de transport als quals donen cobertura els aparcaments d’enllaç. 

Des de l’AMB es vol promoure la creació, la millora, l’ordenació i la gestió dels aparcaments d’intercanvi. 
La proposta es basa en la definició d’actuacions a curt termini, basades en la vinculació de l’oferta 
d’aparcament proper a estacions ferroviàries dins de l’àmbit de l’AMB, als usuaris d’aquests serveis 
ferroviaris. A mitjà i a llarg termini, el PMMU vol participar de l’articulació d’un sistema jeràrquic de nodes 
estructurants de transport en els que es potenciï l’intercanvi entre el vehicle privat i el transport públic. 
Aquests hauran d’estar necessàriament vinculats a les previsions del planejament urbanístic metropolità 
i, també, a la planificació d’infraestructures de transport d’abast regional que promou l’ATM. 

Finalment, es vol que aquests aparcaments d’intercanvi, puguin esdevenir espais d’oportunitat, a partir 
de la introducció de serveis complementaris de mobilitat (per exemple, l’entrega de paqueteria de 
compres per internet). 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.  Vincular l’aparcament de l’estació o del seu entorn als usuaris del transport públic 

A curt termini l’AMB estendrà el model de gestió dels darrers aparcaments implantats a Castelldefels i 
Sant Joan Despí (Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans P+R) a la resta d’estacions de la xarxa de 
Rodalies i d’FGC. El sistema es basa en la disposició d’unes places d’aparcament gratuïtes per als usuaris 
del transport públic, gestionades a través d'una aplicació mòbil, en què l'usuari registra les seves dades i 
el títol de transport adquirit. Un cop es fa el trajecte de tornada en tren o autobús fins a l'aparcament per 
recollir el cotxe, hi ha una màquina validadora que comprova que s'ha procedit correctament en l’ús del 
servei abans de retirar el vehicle. 

A B D C E F 
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Cal considerar que la situació actual d’aquests aparcaments és molt diversa. La majoria tenen places 
d’aparcament en els carrers del voltant però no estan regulades com a aparcament d’intercanvi i la 
demanda va destinada a altres usos (equipaments, centres comercials, àmbits residencials, etc.). En 
algunes ocasions els vehicles estacionen de manera irregular (en vorals o esplanades). Per això, les 
solucions seran específiques per cada cas: regulació de l’aparcament en calçada, reserva de places amb 
garantia de reserva per a altres usos (residents, persones amb mobilitat reduïda, etc.), destinar 
parcialment un aparcament ja existent, ampliar un aparcament existent, construir un nou aparcament, 
etc. A més d’analitzar cas a cas, serà necessari establir diàleg i acords amb l’ajuntament o ajuntaments 
implicats. 

 
Proposta d’aparcaments d’intercanvi de gestió AMB (Mapa 14 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

Des de l’AMB es volen promoure a més, dos tipus d’intervencions:  

• Dotar de capacitat mínima d’aparcament a les estacions 

En alguns aparcaments metropolitans es detecta una manca de places, que pot ser agreujada pel fet que 
algunes estacions properes no es disposen d’aparcaments i els seus usuaris s’han de desplaçar més 
distància per a poder estacionar. Com s’ha dit, es podran utilitzar altres espais d’aparcament existents o 
la construcció de nous espais on estacionar, etc. D’acord amb els estudis previs redactats es prioritzarà 
l’ampliació de la capacitat en els següents aparcaments. Castelldefels, Sant Joan Despí, Castellbisbal, 
Montgat per la seva banda, també poden ser susceptibles de fer ampliacions de capacitat. 
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Estació Operador 

El Palau FGC 
Almeda FGC 
Can Ros FGC 
Colònia Güell FGC 
Montcada i Reixac Santa Maria Renfe 
Sant Vicenç dels Horts FGC 
Bellaterra FGC 
el Papiol Renfe 
Cerdanyola Universitat Renfe 
Montcada i Reixac Renfe 
Montcada Bifurcació Renfe 
Santa Coloma Cervelló FGC 
Hospital General FGC 
Pallejà FGC 
Cornellà de Llobregat Renfe 
Viladecans Renfe 
Cerdanyola del Vallès Renfe 

• Actuacions de millora urbana i de condicionament  

S’executaran altres actuacions de millora i condicionament. Destaquen les relacionades amb la reserva 
de places per a determinats vehicles o usuaris (PMR o VBE), la millora de l’accés a peu i en bicicleta, la 
millora de la senyalització horitzontal i vertical, la millora de l’enllumenat, la millora del ferm i l’execució 
de mesures de seguretat. Inicialment, es proposa actuar en els següents espais d’aparcament, encara que, 
durant el període de vigència del Pla s’avaluaran en detall les actuacions concretes de millora de l’espai. 

Estació Operador 
Cornellà de Llobregat Renfe 
Montcada i Reixac Renfe 
Barberà del Vallès Renfe 
Gavà Renfe 
Sant Adrià de Besòs Renfe 
Castelldefels Renfe 
Montgat Renfe 
Montgat Nord Renfe 
Badalona Renfe 
Pallejà FGC 
Sant Vicenç dels Horts FGC 
Les Planes FGC 
Molí Nou FGC 
Sant Andreu de la Barca FGC 
Sant Joan FGC 

2.  Sistema metropolità jeràrquic d’aparcaments d’intercanvi i correspondència amb la planificació 
d’abast regional 

Cal definir una visió a mitjà i a llarg termini per tal d’establir els nodes estructurants del sistema de 
mobilitat metropolità. Aquesta visió estratègica ha d’anar de la mà de les previsions del planejament 
urbanístic i de la definició de les noves àrees de centralitat metropolitana que s’estan definint en el marc 
dels treballs de PDU de l’AMB. Aquestes àrees volen respondre a una construcció d’una ciutat 
metropolitana en la qual es creïn o es consolidin àrees significants d’identitat i vida col·lectiva 
metropolitana, ja que fins ara, les centralitats han tingut essencialment una dimensió local. Si bé poden 
ser espais diversos, els principals elements que els atorguen centralitat són la densitat residencial mitjana 
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o alta, la barreja d’usos (equipaments, comerç, activitat productiva, etc.) l’elevada accessibilitat en 
transport públic, espai públic de qualitat i l’existència d’espais lliures que contribueixin a la construcció 
d’aquesta identitat. L’accessibilitat en transport públic ha fonamentat part de la discussió dels centres 
existents i potencials i, per tant, s’ha dut a terme des de l’òptica de l’urbanisme de les xarxes. També cal 
que es fonamentin amb els principis d’innovació com a transformació dels espais industrials. 

La consolidació de noves centralitats metropolitanes pot condicionar, per tant, l’estructura de nous nodes 
d’intercanvi modal i de nous d’aparcaments d’enllaç (o la priorització i redimensionament d’uns en 
particular). Els treballs previs del PDU, en aquest sentit, defineixen els àmbits de l’Hospital General, 
Baricentro (Barberà del Vallès) i Quatre Camins com a localitzacions potencials els que es poden ubicar 
els principals aparcaments d’intercanvi entre el vehicle privat i el transport públic vinculats a les àrees de 
centralitat metropolitana.  

A més dels aparcaments dins de l’àrea metropolitana, serà necessari l’extensió d’un sistema i model de 
gestió d’aparcaments d’intercanvi al conjunt de l’RMB, ja que els límits administratius de l’AMB no 
corresponen a l’àmbit funcional de la mobilitat barcelonina. El PDI 2011-2020 ja proposava en aquesta 
línia d’actuacions en 12 aparcaments de la xarxa de FGC i la creació o ampliació de 27 aparcaments 
d’intercanvi a la xarxa de Rodalies. Actualment, però, un futur PDU promogut per la Generalitat de 
Catalunya i l’ATM sobre aparcaments d’intercanvi, explorarà noves potencialitats dels intercanviadors de 
transport públic-vehicle privat.  

En aquest context, l’AMB considera necessari que el discurs en aquesta qüestió definida pel planejament 
urbanístic metropolità, sigui compatible i coherent amb els treballs de l’ATM, de manera que caldrà 
establir els canals de col·laboració interadministrativa oportuns. En qualsevol cas i d’acord amb la 
intensitat de viatges interurbans en vehicle privat d’accés a l’àrea metropolitana que es donen, l’AMB 
considera clau poder actuar a les estacions (o bé, parades de transport públic) situats en els corredors de 
Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró. Aquests concentren el 73% de la mobilitat en vehicle privat dels 
gairebé 670.000 desplaçaments que es fan diàriament des de la resta de l’RMB cap a l’àmbit central 
metropolità. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
ATM 
DTES Generalitat de Catalunya 

AGENTS IMPLICATS 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 1 Introduir nous criteris sobre l’aparcament en el planejament urbanístic metropolità 
MESURA 32 Ampliar els espais regulats en l'estacionament en superfície 
MESURA 33 Desplegament de polítiques d'harmonització i gestió uniforme de l'estacionament regulat 
MESURA 36 Ampliar la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a VBE  
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

A Castelldefels i Sant Joan Despí s’han realitzat dues proves pilot per gestionar un P&R als encontorns de 
l’estació de Renfe de cada municipi. En el primer cas es tracta d’una reserva de més de 100 places a un 
solar de l’Ajuntament. En el cas de Sant Joan Despí, l’Ajuntament ha habilitat 40 places de P&R a un dels 
carrers propers a l’estació. Aquests es gestionen mitjançant la 
validació del bitllet de tren a les sortides per tal d’indicar que 
l’usuari ha viatjat amb tren i ha fet un bon ús de l’estacionament 
reservat.  

Amb la prova pilot s’ha realitzat una aplicació per a mòbils on 
s’informa els viatgers de l’ocupació dels P&R, les localitzacions de 
les estacions que tenen P&R, informació de contacte i el registre 
d’activitat que cada usuari realitza del P&R. 

Aquests aparcaments són gratuïts i l’objectiu és garantir que les 
persones que volen accedir al transport públic tenen un espai per 
deixar el seu vehicle en un espai còmode per fer el canvi modal i 
segur.  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pla d'aparcaments d'intercanvi a l'AMB             

2. Pla d'aparcaments d'intercanvi de nova construcció             
3. Vincular l’aparcament de l’estació o del seu entorn als 
usuaris del transport públic a l’àmbit metropolità             

4. Dotar de capacitat mínima d’aparcament a les estacions             

5. Actuacions de millora urbana i de condicionament              

6. Altres actuacions fora de l’àmbit metropolità             

7. Participació              
Total cost assumit per l’AMB  1.230.000 € 
Total cost Mesura  1.650.000 € 

*Cost orientatiu, costos de les actuacions 1 i 2 no disponibles 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

*  Intermodalitat entre el vehicle privat i el transport públic [% etapes multimodals] 4,6 ↑ 

Aparcaments d'intercanvi vinculats al transport públic de gestió AMB (App P+R)  2  
(any 2018) ↑ 
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17 Pla d’aparcaments de bicicleta de gran 
capacitat en estacions ferroviàries 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A5. Sistema metropolità de nodes d’intercanvi modal 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

El sistema Bicibox es troba en una fase d’expansió tant de demanda com d’oferta. En l’actualitat, 
tanmateix, algunes ubicacions al costat d’estacions ferroviàries disposen de fins a 3 mòduls Bicibox però 
no poden absorbir tota la demanda generada. Ha arribat el moment de fer un salt quantitatiu per poder 
oferir aparcaments de major capacitat. 

La imatge següent mostra l’evolució orientativa de l’oferta per fases. En algunes ubicacions de l’àrea 
metropolitana ha arribat el moment de passar a la fase 3, tot oferint solucions d’aparcament per a 50-200 
bicicletes. 

  Fase 1                                     Fase 2                                      Fase 3                                      Fase 4 

 

Diferents solucions d’aparcament segur segons el nombre de bicicletes estacionades. Font: AMB 

Segons el Baròmetre de la bicicleta a Espanya (2017), el 92,1% dels usuaris enquestats considera que cal 
adequar aparcaments per a bicicletes a les estacions i parades de transport públic.  

Per donar resposta a les necessitats que plantegen les persones usuàries, cal doncs treballar en la definició 
d’uns aparcaments de bicicletes que resultin segurs, còmodes i de gran capacitat en intercanviadors de 
transport. Es fomenta, així, la intermodalitat entre el transport públic i la bicicleta, i alhora, s’assumeix el 
repte de convertir la bicicleta en nou protagonista de la mobilitat, especialment a nivell urbà. 

La implementació d’esquemes d’estacionament de bicicletes innovadors, segurs, còmodes i amb capacitat 
suficient, ha de contribuir a fidelitzar els usuaris de la bicicleta així com a potenciar la combinació de 
transport públic i bicicleta, ja que aquest binomi fa créixer de forma considerable la cobertura del 
transport públic.  

L’AMB ha treballat per definir uns estàndards, fixant els elements bàsics i les solucions tipus d’aparcament 
de gran capacitat, així com promocionant-ne la implantació.  

De 5 a10 
bicicletes

Fins a 30 
bicicletes

Fins a 200
bicicletes

Més de 200
bicicletes

A B D C E F 



 

 

84 

En aquest sentit, aquests estàndards tracten qüestions clau com el nivell de seguretat necessari per a 
realitzar estacionaments de llarga durada, la ubicació (preferent i visible), l’accessibilitat, la diversitat de 
solucions (recintes tancats o oberts), la necessitat de protecció climatològica i els diferents models de 
gestió. A més a més es plantegen necessitats que poden créixer en el futur com disposar de places per a 
bicicletes de dimensions superiors a les estàndard (cargo bikes, bicicletes adaptades per persones amb 
mobilitat reduïda, etc.), o places per a patinets. Tal com s’explica a la MESURA 100 (Promocionar el 
registre de bicicletes), per a fer ús d’aquests aparcaments hauria de ser obligatori haver registrat la 
bicicleta. 

  
Aparcament de bicicletes de gran capacitat: Gothenburg, Suècia (esquerra) i Bahnhof (Babaria). Font: www.alamy.com  
 

Aparcaments segurs de gran capacitat existents 

Operadors Estació Valid./ dia 
(2015) 

Bicibox Actual Nombre de 
places de 

l’aparcament 
Capacitat 
(places) 

Rotació (usos/ 
plaça 1T 2018) 

FGC Sarrià 13.108 - - 82 
FGC Sant Boi** 6.748 14 0,68 24 
FGC Universitat Autònoma 6.745 -  20 

**En aquesta estació, els aparcaments segurs de gran capacitat acabaran substituint els mòduls Bicibox existents  

ACTUACIONS PREVISTES 

Desplegament i instal·lació d’aparcaments segurs de gran capacitat en aquelles estacions ferroviàries de 
major demanda i en altres ubicacions on la solució mòdul Bicibox de 7 o 14 places esdevingui insuficient, 
en diferents fases.  

Fase I. En Execució 

Operadors Estació Validacions/ dia 
(2015) 

Bicibox Actual 

Capacitat (places) Rotació (usos/ 
plaça 1T 2018) 

Metro Parc Logístic* - - - 
Metro Mercabarna* - - - 
Metro Les Moreres** - 14 0,63 
Metro Cèntric**  - 28 0,60 
Metro Badalona - Pompeu Fabra 11.602 - - 

FGC Sant Cugat** 12.340 42 0,88 
Rodalies Gavà** 7.562 35 0,93 
Rodalies Badalona* 7.445 - - 
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Fase II. Escenari a 6 anys 

Operadors Estació Validacions/ dia 
(2015) 

Bicibox Actual 

Capacitat (places) Rotació (usos/ 
plaça 1T 2018) 

Rodalies/Metro/FGC Pl. Catalunya 37.998 - - 
Rodalies/Metro Sants - Estació 48.152 - - 
Rodalies/Metro Passeig de Gràcia 19.882 - - 
Rodalies/Metro El Clot-Aragó 13.062 - - 
Rodalies/Metro Arc de Triomf 11.890 - - 
Rodalies/Metro La Sagrera - Meridiana 10.940 - - 
Rodalies/Metro Hospitalet de Llobregat** 8.724 7 0,69 

Rodalies/Metro/Tram Cornellà** 6.185 14 0,90 
Rodalies/Metro Torrassa** 11.161 14 0,68 

Rodalies Cerdanyola del Vallès** 6.588 14 0,84 
Rodalies Castelldefels** 9.737 14 0,75 
Rodalies Viladecans** 3.428 21 0,62 
Rodalies Sant Feliu de Llobregat** 8.940 14 0,65 

FGC/Metro Provença 31.112 - - 
FGC Sant Joan* 3.808 - - 
FGC Gràcia 11.311 - - 
FGC Valldoreix** 3.880 7 0,43 
FGC Cornellà-Riera** 4.407 14 0,65 

Metro Artigues – Sant Adrià* 11.962 - - 
Metro Santa Coloma* 11.899 - - 

Fase III. Escenari a 12 anys 

Operadors Nom estació Validacions/ dia 
(2015) 

Bicibox actual 

Capacitat (places) Rotació (usos/ 
plaça 1T 2018) 

Rodalies/Metro Sant Andreu Arenal 6.780 - - 
Rodalies/Tram Sant Adrià de Besòs* 4.733 - - 

Rodalies Sant Joan Despí** 3.589 14 0,58 
Rodalies Molins de Rei** 3.416 14 0,54 

Rodalies Montcada i Reixac – 
Manresa 2.822 - - 

Rodalies Barberà del Vallès* 2.736 - - 
FGC/Metro Hospitalet –Av. Carrilet** 7.348 14 0,71 
FGC/Metro Plaça Espanya 42.839 - - 
FGC/Metro Europa / Fira** 5.397 14 0,66 

FGC Almeda** 3.916 14 0,59 

*En aquestes estacions, provisionalment i fins que no s’inaugurin els aparcaments de gran capacitat, s’instal·laran 
mòduls Bicibox  

**En aquestes estacions, els aparcaments segurs de gran capacitat haurien d’acabar substituint els mòduls Bicibox 
existents.   
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Proposta d’aparcaments segurs de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries  

(Mapa 15 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 9 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox 
MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 
MESURA 100 Promocionar el registre de bicicletes 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Bicycle Parking Guideline (APBP). L’associació de vianants i professionals de la bicicleta (APBP) 
va publicar el 2010 una guia d’aparcament de bicicletes on es presenten un conjunt de 
recomanacions en la instal·lació de diferents tipologies d’aparcaments per a bicicletes.  

 Projecte europeu PRESTO (Promoting Cycling for Everyone as a Daily Transport Mode). 
Document dedicat a l’aparcament i a solucions d’emmagatzematge de bicicletes (2010). 

 Projecte europeu BiTiBi. Impulsa la combinació modal bici-tren-bici mitjançant el proveïment 
d’aparcaments segurs de bicicletes i de flotes de bicicleta compartida als nodes ferroviaris, entre 
altres estratègies de comunicació, millora de la infraestructura d’accés i coordinació entre els 
diferents agents implicats. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Instal·lació aparcaments segurs             
Total cost assumit per l’AMB 2.400.000 € 
Total cost Mesura 2.400.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2018 Objectiu 

Estacions ferroviàries amb aparcaments de bicicleta de gran capacitat 3 ↑ 
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18 Noves infraestructures viàries i ferroviàries 

pel transport de mercaderies 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A6. Infraestructures per organitzar el transport de mercaderies 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’actuació engloba totes aquelles noves infraestructures viàries i ferroviàries pel transport de mercaderies, 

totes elles, amb la voluntat de facilitar l’accés tant de camions com de trens al Port de Barcelona, el 

principal pol generadors i receptor de mercaderies.  

ACTUACIONS PREVISTES 

Execució a 6 anys 

Actuació Descripció 

1. Adaptació del carrer 4 
de la Zona Franca a 
l’ample UIC per donar 
accés a l’ampliació del 
Port 

Es tracta de posar un tercer fil a una de les vies del carrer 4 per poder entrar en ample 
internacional fins al Port. És una mesura transitòria fins a la finalització dels nous 
accessos ferroviaris i té com a objectiu reduir el temps de connexió entre la terminal 
moll Prat i la terminal de Can Tunis, evitar la congestió sobre el trànsit derivat del pas 
del tren i en definitiva, mantenir la competitivitat del Port de Barcelona. L’obra 
també implica una remodelació de la capçalera de Can Tunis. 

2. Accessos ferroviaris i 
terminals a l’ampliació 
sud del Port de Barcelona 

Es tracta de nous accessos amb amples UIC al Port de Barcelona, amb una longitud 
total de 10,8 km (inclou l’accés d’1,8 km, tota l’anella de 7,8 km i el ramal de Can 
Tunis de 1,2km), imprescindibles per tal que el Port no perdi competitivitat. El 
projecte també inclou tres terminals: 

 Terminal de ferroutage (terminal per a carregar i descarregar trens que 
transportin remolcs i semiremolcs sencers) prevista a l’àmbit de l’antiga 
llera del riu Llobregat, per sobre del carrer A. La nova terminal donaria 
servei al Port de Barcelona i els àmbits del voltant (Mercabarna, ZALs, 
polígons) permeten així el transport de les mercaderies cap al nord 
d’Europa amb aquest sistema. 

 Terminal a l’antiga llera del Llobregat. Avantprojectes en procés de 
redacció, previst a l’antiga llera del Llobregat, per sota del carrer A. 

 Terminal a la nova llera del Llobregat. Situada al marge esquerre del riu, 
es tracta d’una terminal d’expedició/recepció electrificada, a executar per 
part del Port. 

3. Accés viari al Port de 
Barcelona pel marge 
esquerre del Llobregat 

La construcció de l’accés viari sud al Port de Barcelona es troba aturat des de fa 
temps i únicament s’han realitzat obres prèvies. Hi ha dues parts diferenciades en 
aquesta actuació. La primera consisteix en el vial d’accés a l’ampliació del Port de 
Barcelona, a través d’una autovia de 2+2 carrils de 9,2 km des de Cornellà de 
Llobregat fins a la terminal del Moll del Prat. Actualment les obres es troben aturades 
i només s’han executat obres prèvies.  

 
 
 

A B D C E F 
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Execució a > 6 anys 

Actuació Descripció 

4. Vial segregat de 
camions entre Cornellà 
de Llobregat i 
Castellbisbal 

Es tracta d’un nou vial per a camions entre Cornellà de Llobregat i Castellbisbal 
seguint la B-23. 

 

 

 
Noves infraestructures ferroviàries i viàries pel transport de mercaderies (Mapa 16 de l’Annex 3. Documentació 

gràfica) 

AGENTS RESPONSABLES 

Autoritat Portuària de Barcelona  

Ministerio de Fomento 

 

AGENTS IMPLICATS 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament del Prat de Llobregat 

Ajuntament de Cornellà de Llobregat 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Consorci de la Zona Franca 

Generalitat de Catalunya 

AMB 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 3 Potenciar el sòl logístic i necessitats associades 

MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM)  

MESURA 52 Seguiment d'actuacions de manteniment d'altres xarxes ferroviàries 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Autopista ferroviària 

L’autopista ferroviària transporta semiremolcs i camions en tren, a diferència del transport combinat 

tradicional que transporta contenidors. Els principals avantatges d’aquest tipus de transport són: 
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 Flexibilitat per carretera en l’etapa inicial i final del viatge 

 Reducció de costos gràcies al transport de ferrocarril de llarga distància en el tram intermedi 

 Descongestió de la xarxa viària i millor repartiment modal del trànsit de mercaderies a la 

xarxa 

 Reducció de l’impacte ambiental del transport 

 Projectes de vies específiques de camions a Estats Units 

 Accés al port de Rotterdam 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Adaptació del FFCC a amples UIC accés Port de Barcelona (carrer 
4)             

2. Accessos ferroviaris a l'ampliació sud del Port       

3. Accés viari al Port de Barcelona (marge esquerre Llobregat)       

4. Vial segregat de camions entre Cornellà i Castellbisbal       

Total cost assumit per l’AMB  - 

Total cost Mesura  514.700.000 € 

*Cost orientatiu, cost de l’actuació 1 no disponible. 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

Longitud de la xarxa ferroviària pel transport de mercaderies (km) 123,1 ↑ 

Execució de millores a 6 anys (3 actuacions)  - ↑ 
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19 Identificar, regular i senyalitzar els itineraris 

per a vehicles de mercaderies 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A6. Infraestructures per organitzar el transport de mercaderies 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

A l’àrea metropolitana de Barcelona, com a àrea de gran moviment de mercaderies, existeixen 

problemes derivats de la saturació de vies no dimensionades per a un tràfic de mercaderies intens. 

Aquesta mesura proposa regular i restringir la circulació dels vehicles de mercaderies a la xarxa viària 

metropolitana en funció de la MMA o longitud dels vehicles i ho acompanya d’una proposta de 

senyalització amb l’objectiu de distribuir els fluxos de mercaderies de forma equilibrada i coherent a la 

xarxa viària i permetent-ne la coexistència amb la resta d’activitats que es desenvolupen al territori. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Analitzar els fluxos de transport de mercaderies i la seva assignació a la xarxa viària 

Amb aquesta actuació es pretén obtenir una fotografia de la situació actual de la xarxa viària de l’àrea 

metropolitana. Aquest apartat queda recollit a la MESURA 82 (Ampliar el coneixement del sector logístic 

i del transport de mercaderies). 

2. Establir uns criteris homogenis de jerarquització i restricció de la xarxa viària 

Amb el coneixement de les principals vies per on circulen els fluxos de mercaderies, de la localització 

dels principals centres generadors de mobilitat de mercaderies, de les característiques de la via i de la 

jerarquització viària proposada per cada municipi i la XBVM, es proposa una segmentació inicial de la 

xarxa viària en funció de la MMA i longitud de vehicles permesa. La proposta que recull el PMMU haurà 

de ser concretada i consensuada a continuació pels ajuntaments metropolitans, que són els actors que 

millor coneixen les restriccions necessàries en cadascuna de les seves vies. Hauria de ser un primer pas 

per a una futura aprovació com a llei, decret o reglament de l’AMB.   

Els criteris establerts de segmentació de la xarxa viària s’han inspirat en les restriccions a la circulació de 

vehicles pesants de les ordenances de circulació de vianants i de vehicles de l’Ajuntament de Barcelona.  

Les zones pacificades, vies estretes, zones escolars, zones de protecció ambiental o altres zones on no es 

garanteixi la circulació d’aquests vehicles en seguretat hauran de tenir la màxima restricció de vehicles 

pesants. Les restriccions no només haurien de ser en funció de la MMA o la longitud del vehicle, sinó 

també al potencial contaminador del vehicle o si l’accés es realitza per prestar un servei. 

S’haurà de garantir que les zones logístiques i les àrees industrials puguin ser accessibles amb els 

vehicles de càrrega. 

A B D C E F 
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La següent taula resumeix les característiques proposades de cada tipologia. 

Tipologia Descripció 
Restricció 

Horari MMA Longitud 

Vies d’alta capacitat 

i d’accés als CGM 

Menor grau de restricció. Inclou tota la xarxa 

d’autopistes i autovies i accessos als principals CGM. 
0 – 24h. ≤44 Tn ≤16,5 m 

Vies urbanes de dos 

carrils o més i altres 

vies interurbanes 

Altres vies de connexió entre municipis i xarxa urbana 

municipal que estructura i facilita la connexió amb les 

vies interurbanes i d’accés. 

5 – 23h. ≤18 Tn ≤12 m 

23 – 5h. ≤44 Tn ≤16,5 m 

Vies urbanes d’un 

carril 

Absorbeixen els desplaçaments interns del municipi i 

d’accés a la xarxa de carrers veïnals. 

5 – 23h. ≤12 Tn ≤10 m 

23 – 5h. ≤ 18 Tn ≤12 m 

Vies veïnals i zona 

30 
Major grau de restricció. Xarxa pacificada d’ús veïnal. 0 – 24h. ≤7,5 Tn ≤7 m 

 

 

Proposta inicial de jerarquització i restricció de la xarxa viària per a mercaderies (Mapa 17 de l’Annex 3. 

Documentació gràfica)      

Més enllà de les restriccions generals en funció de la MMA i la longitud dels vehicles, es proposen 

algunes particularitats: 

 Excepcions específiques per a determinats vehicles. Es considerarà oportú admetre la 

sol·licitud de permisos especials a l’alcaldia per a les excepcions específiques de la normativa 

per a les diferents casuístiques, com els vehicles de transport de formigó, de subministrament 

a benzineres, de distribució de material als centres hospitalaris, a diferents vehicles de serveis 

municipals com neteja, bombers o parcs i jardins, a vehicles porta-cotxes, vehicles grua, 

recol·lectors de residus, etc.  

 Restriccions de vehicles de la Zona de Baixes Emissions. Aquestes restriccions queden 
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recollides a la MESURA 22 (Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis 

metropolitans) i MESURA 23 (Desplegar i monitorar de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) – 

Àmbit Rondes). 

 Restriccions als vehicles que transporten mercaderies perilloses. Se seguirà la normativa 

catalana que obliga als vehicles que transporten mercaderies perilloses a circular dintre de la 

Xarxa d’Itineraris de Mercaderies Perilloses (XIMP), a excepció d’aquelles vies d’accés a la zona 

de càrrega o descàrrega o per motius justificats com per anar al mecànic o a les instal·lacions 

de rentatment de cisternes. També es regularà l’accés d’aquestes mercaderies al Port de 

Barcelona. 

 Restriccions al carril bus-VAO de la C-58CC. Només podran circular els vehicles fins a 3.500 kg 

de MMA si porten visible algun dels distintius ambientals tipus 0, ECO o C. 

 Excepcions en funció de l’origen o destinació dels vehicles pesants. Es recollirà la proposta de 

l’Ajuntament de Barcelona que autoritza circular per la Ronda Litoral en ambdós sentits i 

incloent la tornada en buit, sempre que ho justifiqui amb la documentació que s’estableix a la 

vigent normativa de Transports, als vehicles amb MMA igual o inferior a 44 tones i de llargària 

igual o inferior a 16,5 metres i que tinguin origen i destinació entre un conjunt de poblacions 

de l’àmbit Besòs i un conjunt de poblacions de l’àmbit Llobregat, i es podrà plantejar d’altres 

excepcions en altres vies. 

 Excepcions de vehicles de transport de viatgers. Es recollirà la proposta de l’Ajuntament de 

Barcelona que autoritza circular per les vies de dos o més carrils i les Rondes als vehicles de 

transports de viatgers que compleixin uns requisits tècnics.  

 Excepcions als vehicles que acreditin documentalment que realitzen un transport vinculat a 

una fira o esdeveniment a la ciutat de Barcelona. Es recollirà la proposta de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

3. Definir i desplegar la senyalització vertical comuna pels itineraris de circulació de vehicles de 

transport de mercaderies, discriminant-ne la circulació per tipologia de vehicles. 

Una vegada identificats i analitzats els itineraris de pas de mercaderies, així com les restriccions, en 

funció de les seves dimensions i pes, s’instal·larà un sistema de senyalització comú a tot l’àmbit 

metropolità. D’altra banda, també serà important fer el manteniment d’aquesta i actualitzar-la 

sistemàticament. La informació sobre les restriccions existents ha de ser fàcilment accessible i 

intel·ligible pels transportistes provinents d’altres llocs i no familiaritzats amb la normativa local. 

4. Desenvolupar un portal que reculli la xarxa d’itineraris per a vehicles de mercaderies en funció de 

la MMA i la longitud del vehicle 

Aquesta actuació requereix un major desenvolupament dels suports digitals, coordinant  esforços entre 

els ajuntaments i l’institut cartogràfic de Catalunya (ICC). En aquest sentit, es proposa desenvolupar un 

portal amb cartografia actualitzada que reculli els diferents itineraris i vies de pas accessibles per als 

vehicles de mercaderies en funció de la MMA i longitud admesa en cada via. Aquest portal pot esdevenir 

un recurs molt útil per a la planificació de les rutes dels transportistes.  

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

DTES-Generalitat de Catalunya 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

Representants del sector de les mercaderies 

Servei Català de Trànsit 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM) 

MESURA 22 Desplegament de Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans  

MESURA 23 Desplegar i monitorar de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) – Àmbit Rondes 

MESURA 82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies 

MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Ecologistics a Parma. 

El programa Ecologistics promulgat a Parma permet als transportistes escollir entre dues opcions per 

accedir a la zona protegida del centre de la ciutat. 

Poden accedir-hi amb el seu propi vehicle sempre que compleixin uns requisits específics: el tipus de 

mercaderies que transportin, l’ús de combustibles nets (GNL, biogàs, electricitat o euro 3, 4 o 5...), no 

excedir els 3500 kg de MMA, un factor de càrrega d’almenys un 70% i un sistema de localització per a la 

traçabilitat del vehicle. Alternativament, en cas que no es compleixin els requisits, l’ajuntament posa a 

disposició un servei de microplataforma de consolidació que duu a terme els enviaments amb una flota 

de vehicles de zero emissions.  

 Atlanta Strategic Truck Route Master Plan 

Pla estratègic regional per a definir unes rutes per als camions. En aquest pla es volen aconseguir 4 

punts clau:  

 Redirigir el tràfic de mercaderies cap a vies més preparades per a la circulació de camions 

de mercaderies. 

 Identificar una xarxa de rutes estratègiques per a dirigir i gestionar el moviment de 

camions de mercaderies en l’àmbit regional. 

 Identificar iniciatives i millores estratègiques per a la creació de la xarxa viaria per a 

camions. 

 Desenvolupar una millor gestió per accedir als punts d’origen o destinació de les càrregues. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Analitzar els fluxos de transport de mercaderies i la seva 
assignació a la xarxa viària (MESURA 82) 

            

2. Establir criteris homogenis de jerarquització i restricció de la 
xarxa viària 

            

3. Definir i desplegar la senyalització vertical comuna pels itineraris 
de circulació de vehicles de transport de mercaderies, discriminant-
ne la circulació per tipologia de vehicles 

            

4. Desenvolupar un portal que reculli la xarxa d'itineraris per a 
vehicles de mercaderies en funció de la MMA i la longitud 

            

Total cost assumit per l’AMB  115.000 € 

Total cost Mesura  260.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

Nombre de municipis amb senyalització vertical homogènia per a mercaderies 0 ↑ 
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20 Regulació dels espais d’aparcament per a 

vehicles pesants 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ A6. Infraestructures per organitzar el transport de mercaderies 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

A l’àrea metropolitana de Barcelona l’oferta de places d’aparcament segurs per a vehicles pesants és 

inferior a la demanda, fet que provoca que de vegades, els transportistes de mercaderies es vegin 

impulsats a estacionar en zones indegudes. No només s’exposen a patir furts o sabotatges, sinó que sovint 

són responsables de crear problemes de congestió pel fet d’obstaculitzar les vies urbanes.  

L’AMB intentarà trobar solucions efectives per establir un balanç entre l’oferta i la demanda de places 

d’aparcament i garantir la qualitat en la regulació i el control d’aquestes places d’aparcament, també pel 

transport de mercaderies perilloses.  

Tot i que no es disposa d’un registre que reculli totes les àrees d’estacionament existents, s’estima una 

oferta aproximada de 3.700 places en aparcaments amb servei de vigilància 24h, barreres d’accés i 

videovigilància. Es detecta que el nombre de places ha augmentat en els darrers anys, però encara no és 

suficient per a satisfer tota la demanda existent (segons la DGT, el parc de vehicles pesants censats a l’àrea 

metropolitana de Barcelona és de 15.937 vehicles). Amb tot, s’hi hauria de sumar la demanda 

d’estacionament d’aquells transportistes que tenen l’àrea metropolitana de Barcelona com a destí o que 

hi fan parada en els seus trajectes que hi transcorren. Ara bé, també cal contemplar que hi ha molts 

camions que estacionen a la seva campa pròpia i no requereixen una plaça d’estacionament en origen.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Impulsar nous aparcaments per a vehicles pesants  

L’AMB es planteja dues solucions per corregir el dèficit d’aparcament de vehicles pesants:  

 Aparcaments en zones de descans. Són aquells aparcaments que donen servei al transport de mitja 

o llarga distància i que responen a la necessitat de complir les normes pel que fa a hores de conducció 

i descans dels conductors, implicant que aquests hagin de parar durant períodes prolongats de temps.  

Es planteja establir aliances amb les concessionàries d’autopistes i àrees de servei per tal d’aprofitar 

aquestes últimes per a oferir aquest servei. Una proposta són les àrees de servei de Bellaterra i del 

Vallès, a l’AP-7, que es podrien habilitar i adaptar per encabir-hi més aparcament segur, el qual podria 

beneficiar-se dels serveis propis de l’àrea de servei, i que s’afegiria a l’única zona de descans 

d’aquestes característiques present a l’àrea metropolitana de Barcelona, el Truck Park Porta de 

Barcelona, de 56 places.  

 

A B D C E F 
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 Aparcaments de rotació i pupil·latge en terrenys en polígons d’activitat econòmica qualificats com 

equipament. Els aparcaments de rotació són aquells on el temps d’estacionament és limitat i no és 

possible disposar d’una plaça fixa. Donen servei als transportistes que esperen o han realitzat una 

entrega i resten un temps estacionat per al descans, menjar o dutxar-se. Actualment sumen més de 

600 places i n’hi ha dos que accepten mercaderies perilloses. Eviten l’estacionament improvisat tant 

en zones de descans com en carrers de polígons o descampats. 

Els aparcaments de pupil·latge, en canvi, són aquells dirigits a transportistes que treballen 

principalment en territori metropolità i on els usuaris disposen d’una plaça reservada que poden 

ocupar per un temps il·limitat. A l’àrea metropolitana sumen un total de 3.100 places i la seva 

proliferació hauria d’evitar l’aparcament de camions en casc urbans. 

L’AMB començarà a establir contactes amb els ajuntaments per tal de poder adquirir terrenys 

municipals, ben comunicats amb les principals vies de trànsit, a preus reduïts. En aquest sentit, una 

bona solució és que els sòls d’equipaments públics dels polígons d’activitat econòmica poguessin ser 

cedits mitjançant una concessió o un procés similar a preus molt baixos per dedicar-los a aquests 

usos. A l’eix de l’AP-7 s’han identificat bons terrenys als municipis de Montcada i Reixac, Cerdanyola 

del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Ripollet i el Papiol, mentre que a l’eix de l’A-2 s’han identificat bons 

terrenys als municipis de Sant Joan Despí, Pallejà i Cornellà de Llobregat. 

En aquest sentit, el nou PDU Metropolità hauria de contemplar l’ús d’aparcament per a vehicle pesant 

en els terrenys qualificats com a equipaments i que estan ubicats en polígons d’activitat econòmica. 

La demanda d’aparcaments estarà constantment subjecte a les tendències i situacions econòmiques de 

cada moment. És per aquest motiu que es necessita que aquestes àrees d’estacionament segures siguin 

el més flexibles possibles a la demanda de cada moment. Per aquest motiu, es considera adequat que 

aquests aparcaments puguin combinar places de pupil·latge i places de rotació. 

2. Establir uns criteris mínims de seguretat i servei per a les zones d’estacionament de vehicles 

pesants a l’àrea metropolitana de Barcelona 

Caldrà garantir que els aparcaments per a vehicles pesants actuals i els proposats compleixin els requisits 

de seguretat i servei mínim certificats per l’organització Europea ESPORG (European Secure Parking 

Organisation). Es considera adient fixar el nivell mínim en el segon dels 5 nivells que ESPORG certifica. 

L’AMB podrà establir ajudes i convenis de col·laboració amb els diferents nivells de l’administració per 

millorar els estàndards de qualitat d’aquests aparcaments. 

3. Desenvolupar un registre d’aparcaments segurs sota el paraigua de l’AMB 

Actualment existeix poca informació a l’abast dels transportistes per a conèixer l’oferta d’aparcaments. A 

més de no existir un registre oficial on es comptabilitzin el nombre de camions (la Generalitat de Catalunya 

només té registrats 2 aparcaments a l’àrea de la província de Barcelona), molts aparcaments no disposen 

d’informació a temps real de la seva disponibilitat de places, fet que pot generar desplaçaments 

innecessaris. 

L’AMB impulsarà un registre de les àrees d’estacionament existents per a vehicles pesants, on els 

aparcaments s’identificaran com a aparcaments metropolitans i treballarà per vincular-los amb alguna 

plataforma digital europea d’aparcaments de camions (p.ex. la Truck Parking Europe,  que permet fer 

reserves d’aparcaments i evitar desplaçaments innecessaris). 
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4. Establir un sistema que permeti tarifar l’aparcament en funció del grau de contaminació dels 

vehicles pesants 

Es proposa un preu diferenciat de l’aparcament en funció de l’etiquetatge ambiental de la DGT dels 

vehicles, beneficiant aquells vehicles més nets. Addicionalment, es podria estudiar estendre la mesura a 

aquelles empreses que puguin acreditar la realització d’una gestió eficient, ecològica i responsable de les 

seves activitats logístiques. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

DTES-Generalitat de Catalunya 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

ATM 

CIMALSA 

Operadors logístics 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 19 Identificar i regular itineraris per a vehicles de mercaderies 

MESURA 102 Impulsar campanyes de sensibilització del sector logístic, les mercaderies i el comerç 

electrònic 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Organització ESPORG unió Europea  

ESPORG és l’organització Europea d’aparcaments segurs, centrada en aparcaments segurs per a 

camions a les autopistes europees. 

 VEDA 

En la mateixa línia que ESPORG, existeix el certificat VEDA. Aquesta és una iniciativa privada sorgida 

a Alemanya, que de la mateixa manera que ESPORG, certifica unes condicions de seguretat i servei 

de qualitat pels diferents aparcaments de camions d’Alemanya. 

 Transport Scotland - Lorry Parking Guide 

L’agència nacional de transport d’Escòcia, Transport Scotland, ha desenvolupat un guia pel correcte 

aparcament de vehicles pesants. 

 International Road Transport Union (IRU) 

En aquest cas la IRU, també proporciona recursos i consells de seguretat de cara a l’aparcament dels 

vehicles pesants en el transcurs de les rutes dels transportistes.  

 Centres Routiers 

Els Centre Routiers a França representen una important xarxa d’aparcaments que esdevenen un bon 

exemple d’homogeneïtzació de serveis. Aquests estan en gran part gestionats pels Centres Nationals 

Routiers i en molts casos tenen una mateixa imatge i política de preus per a la majoria d’aparcaments 

del territori. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Impulsar nous aparcaments per a vehicles pesants              

2. Establir uns criteris mínims de seguretat i servei per a les zones 
d’estacionament de vehicles pesants a l’AMB 

            

3. Crear un registre d’aparcaments segurs sota el paraigua de l’AMB             

4. Establir un sistema que permeti tarifar l’aparcament en funció del 
grau de contaminació dels vehicles pesants 

            

Total cost assumit per l’AMB  130.000 € 

Total cost Mesura  403.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

Zones d’aparcament per a vehicles pesants en zones de descans (de gestió AMB) 0 ↑ 

Zones d'aparcament per a vehicles pesants de rotació i pupil·latge (de gestió AMB) 0 ↑ 
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EIX ESTRATÈGIC B.  

Espais i carrers segurs, saludables i equitatius   
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21 Àmbits prioritaris d'actuació per millorar 
l'habitabilitat urbana 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B7. Habitabilitat urbana i zones de baixes emissions 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Un model de mobilitat que prioritza els desplaçaments en vehicle privat, presenta en moltes ocasions, 
un espai públic de baixa habitabilitat. La recuperació de l’espai públic per a la ciutadania, mitjançant 
actuacions que limitin l’accés dels vehicles motoritzats, és la condició necessària per a assolir els 
principals objectius relacionats amb la mobilitat saludable, equitativa i sostenible d’aquest PMMU.  

Es proposa que tots els municipis de l’àrea metropolitana gaudeixin d’un nivell acceptable 
d’habitabilitat urbana que, al mateix temps, afavoreixi els desplaçaments actius. Amb aquest objectiu,  
s’identifiquen uns àmbits sensibles que es consideren prioritaris a l’hora d’implementar actuacions 
de millora, i en els que caldrà fer-ne l’anàlisi i el seguiment, a mesura que es vagin implementant 
aquestes millores. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Per a identificar aquests àmbits prioritaris des d’una òptica metropolitana, s’han tingut en compte les 
característiques dels teixits residencials metropolitans en relació a diferents aspectes: massa crítica 
(persones i activitats que s’hi localitzen), salut urbana (soroll registrat, contaminació atmosfèrica o 
dèficit d’espais verds), pressió urbanística (intensitat edificatòria elevada i desequilibri entre l’espai 
construït i el lliure) i vulnerabilitat urbana (col·lectius vulnerables, edificacions i espai urbà envellit, 
renda baixa). També, s’ha considerat la localització d’equipaments vulnerables amb trànsit intens. És a 
dir, s’ha considerat l’emplaçament d’equipaments educatius (escoles bressol, escoles d’educació 
primària, secundària i batxillerat) i sanitaris (centres d’atenció primària i consultoris) en els que hi 
conflueix una via de trànsit intens en un radi de 30 metres al voltant (com ho estableix el Pla d’actuació 
per a la millora de la qualitat de l’aire en l’horitzó 2020). Tanmateix, és necessari actuar també en els 
equipaments vulnerables educatius o sanitaris amb trànsit intens quan queden fora d’aquests teixits 
residencials. Cal tenir en compte que els equipaments educatius i sanitaris concentren col·lectius 
vulnerables (infants i persones amb afectacions a la salut) durant períodes elevats de temps, per això, 
és necessari que l’aire que respirin tingui la millor qualitat possible. 

Les accions per a corregir aquesta baixa habitabilitat urbana es descriuen en la MESURA 22 (Desplegar 
les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans). En el marc d’aquesta mesura des de 
l’AMB, periòdicament s’avaluaran els resultats de les actuacions que s’hagin implementat, per 
observar-ne canvis en la localització o la superfície d’aquests àmbits prioritaris així com, del nombre 
d’equipaments vulnerables amb trànsit intens. 

 

A B D C E F 
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Àmbits d’actuació prioritària per millorar l'habitabilitat urbana (Mapa 22 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

 
Equipaments vulnerables amb trànsit intens (Mapa 23 de l’Annex 3. Documentació gràfica)                                                                       

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans  
MESURA 95 Definir i impulsar projectes de camins escolars 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Per tal de determinar àmbits prioritaris d’actuació, a més de l’anàlisi multi criteri realitzat anteriorment, 
també es consideren els objectius principals del Pla. L’equació que resol la priorització dels àmbits 
analitzats, és la següent: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐷𝐷𝑁𝑁 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁Ó =  �𝑃𝑃𝑖𝑖 · 𝐷𝐷𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

On: 
C = Condicionant d’objectius establerts al PMMU 
D = Priorització segons la diagnosi de la variable  
i = indicador analitzat   
 

 
Indicador Descripció 

Prioritat Condicionants 
Objectius 0 1 2 

Massa crítica 

Densitat de 
població habitants/ha <200 200-400 >40

0 3 

Potencial 
d'activitat % sostre no residencial <10 10-15 >15 1 

Salut urbana 

Soroll Lden [dB (A)] <65 65-70 >70 3 

Qualitat de l'aire 

Mitjana anual [µg /m2 
NO2] 

<40 40-45 >45 
3 

Mitjana anual [µg /m2 
PM2,5] <10 10-15 >15 

Pertinença del teixit a 
la Zona de Protecció 

Especial 
(40 municipis) 

No - Si 3 

Accés al verd 
% de població resident 

a menys de 300m d’una 
zona verda de 1 ha 

>75 75-50 <50 1 

Accidentalitat Nombre d’accidents en 
els darrers cinc anys < 50 50-100 >10

0 3 

Pressió 
urbanística 

Compacitat 
absoluta Àrea <5 5-7,5 >7,5 1 

Compacitat 
corregida Metres 20 20-100 >10

0 1 

Vulnerabilitat 

Renda familiar 
disponible 

Índex en base 100 
(RFD) >100 >100 <10

0 1 

Antiguitat parc 
edificatori 

% finques construïdes 
abans del 1980  - <75% >75

% 1 

Població 
vulnerable  
(gent gran) 

habitants/ha <75 75-125 >12
5 3 

Equipaments 
vulnerables 

Existència 
d’equipament 

vulnerable amb trànsit 
intens   

No - Sí 3 

Criteris de diagnosi i condicionants de priorització 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Avaluació i seguiment de la millora de l’habitabilitat urbana     
        

Total cost assumit per l’AMB  20.500 € 
Total cost Mesura  41.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA  

 2016 Objectiu 

* Superfície amb baixa habitabilitat urbana (de la prioritat alta) (%) 33,6 ↓ 

* Equipament vulnerables (educatius i sanitaris) amb trànsit intens (%) 20 10 
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22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els 
municipis metropolitans  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B7. Habitabilitat urbana i zones de baixes emissions 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Arreu d’Europa s’està implementant una àmplia gamma d’actuacions per tal de resoldre les disfuncions 
urbanes provocades pel model de mobilitat vigent. Algunes de les estratègies més comunes són la 
restricció a vehicles més contaminants, els peatges de congestió, les implementacions de carril bus i vies 
pedalables, les regulacions d’aparcament, la gestió sostenible de la distribució urbana de mercaderies o 
les pacificacions viàries.  

En aquest context, aquesta mesura vol impulsar el desplegament de Zones de Baixes Emissions en els 
municipis metropolitans amb el triple objectiu d’assolir una reducció en l’ús del vehicle privat, la reforma 
de l’espai públic per avançar cap a una mobilitat més sostenible i neta i, per últim, millorar la qualitat 
de l’aire dels municipis metropolitans.  

Les Zones de Baixes Emissions (ZBE, en endavant) de caràcter local representen l’aplicació d’un conjunt 
de mesures en els municipis per a resoldre un conflicte existent. En definitiva, es tracta que els 
responsables municipals liderin noves polítiques per regular l’accés i la circulació a certs àmbits, 
especialment centres urbans i/o entorns vulnerables.  

La MESURA 21 (Identificar i fer el seguiment dels àmbits sensibles amb baixa habitabilitat urbana), en el 
marc d’una diagnosi de les disfuncions preexistents i des d’un enfocament metropolità, ha definit uns 
àmbits sensibles, a través dels quals els municipis, en col·laboració amb l’AMB hauran de desplegar les 
ZBE-locals. Els àmbits sensibles definits, doncs, esdevenen el punt de partida en la delimitació d’una 
ZBE local. Addicionalment, serà necessari definir una estratègia que permeti el desplegament d’accions 
a reduir les emissions contaminants entorn dels equipaments educatius i sanitaris amb trànsit intens 
(també definits a la MESURA 21). 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Suport en el desplegament de ZBE Locals o Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAPs) i de la 
millora de l’entorn dels equipaments vulnerables (educatius i sanitaris) amb trànsit intens 

Des de l’AMB s’oferirà suport tècnic als municipis en l’anàlisi i la definició de les actuacions més adients 
per resoldre les disfuncions detectades. Es recomana que aquest procés de transformació de la 
quotidianitat dels ciutadans esdevingui quelcom consultiu i participatiu. Fonamentalment, aquestes 
actuacions responen a dos models de regulació: 

a) Limitació d’accés dels vehicles més contaminants en un àmbit d’actuació i control de l’actuació 
mitjançant lectura de matrícules (amb càmeres). Aquest tipus de restricció pot ser més o menys 

A B D C E F 
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rigorosa en funció de la tipologia de vehicles afectats, en funció de la temporalitat (permanent 
o limitada en cas d’episodi ambiental), etc. El transport de les mercaderies de darrera milla es 
durà de manera preferent mitjançant vehicles de baixes emissions, bicicletes elèctriques, 
bicicletes o a peu. Particularment, aquesta darrera actuació serà més recomanable introduir-la 
en els punts on per la seva viabilitat, s’hagi implantat una microplataforma de distribució de 
mercaderies (MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de 
mercaderies). 

b) Limitació de la circulació de vehicles motoritzats en l’àmbit d’actuació mitjançant el 
desplegament d’illes ambientals o zones pacificades, que sovint requeriran intervencions de 
millora i reforma urbana. 

Cal tenir en compte, en aquest context que el Pla d’actuació de la millora de la qualitat de l’aire defineix 
també la figura de les Zones Urbanes de Protecció Atmosfèrica (ZUAP, en endavant). Es tracta d’una 
actuació obligatòria per als municipis de més de 100.000 habitants de la Zona de Protecció Especial (ZPE) 
Pel que fa al territori metropolità, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Santa Coloma de Gramenet han 
de desenvolupar ZUAPs. De la mateixa manera, l’AMB donarà suport a aquests municipis en el procés de 
desplegament de les ZUAP, tenint en compte que el procés de delimitació de l’àmbit d’actuació d’una 
ZUAP té una metodologia pròpia (Proposta de Guia per a la implementació de les Zones Urbanes 
d’Atmosfera Protegida, Generalitat de Catalunya 2016) i que, a més, és obligatori implementar 
actuacions tals com:  

• La regulació i la tarifació específica de l’estacionament. 
• La reducció de la contaminació en zones escolars. 
• Intensificació de les actuacions durant els episodis ambientals de contaminació. 

Addicionalment, com s’ha dit, és prioritari actuar en els entorns escolars (escoles bressol, escoles 
d’educació primària i secundària, batxillerat) i sanitaris (centres d’atenció primària i consultoris) en els 
que  conflueix una via de trànsit intens en un radi de 30 metres. Es tracta dels anomenats equipaments 
vulnerables (educatius o sanitaris) amb trànsit intens. 

Pel que fa als entorns escolars, tal com es recull a la MESURA 95 (Definir i impulsar projectes de camins 
escolars), es prioritzarà la redacció i implementació de projectes de camins escolars en aquests centres 
educatius amb trànsit intens. Per tal de reduir les emissions de contaminants s’implementarà la 
pacificació dels carrers del seu entorn, s’establiran zones de baix trànsit així com, es planificaran les 
principals rutes d’accés garantint la seguretat i la qualitat urbana dels desplaçaments dels infants i joves. 
En relació als equipaments sanitaris amb trànsit intens, de la mateixa manera que en els educatius, caldrà 
la implementació de mesures de pacificació en el seu entorn.  

Tant en els equipaments educatius com sanitaris, també caldrà valorar la implementació d’actuacions en 
l’edificació, per tal de mitigar l’exposició al trànsit o al soroll. També es podran  introduir canvis en 
l’organització pel que fa a l’ús de l’edifici (ús de les aules, despatxos o sales, patis, etc.) per a reduir el 
temps d’exposició.  

Per tot plegat l’AMB, a més de donar suport mitjançant un marc formal de col·laboració o models de 
concurrència, vetllarà per tal que les diferents iniciatives municipals no esdevinguin esquemes 
incompatibles dins del territori metropolità. 

 

 

 

 



 

 

109 

2. Elaboració d’un catàleg tècnic de senyalització i marques viàries de ZBE 

De la mateixa manera, l’AMB també presta suport en el disseny de la senyalització (vertical i horitzontal) 
de les ZBE Locals per tal d’aconseguir una senyalització el màxim homogènia possible. 

  

 Senyals de ZBE Cornellà de Llobregat (esquerra) i ZBE Castelldefels (dreta) 
 

 

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
AMB 
Entitats representatives de les persones amb 
discapacitat 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 21 Àmbits prioritaris d'actuació per millorar l'habitabilitat urbana 
MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 
MESURA 32 Ampliar els espais regulats en l'estacionament en superfície 
MESURA 41 Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions 
MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 
MESURA 95 Definir i impulsar projectes de camins escolars 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

• Actualment l’AMB estableix un marc formal de col·laboració per a la implantació de Zones de Baixes 
Emissions urbanes (o Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida, ZUAP). S’han començat a implementar 
algunes a Sant Cugat del Vallès, a Sant Just Desvern i a Cornellà de Llobregat. Existeixen altres ZBE 
en desenvolupament: Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, 
Castelldefels i Ripollet. 

• Més de 200 ciutats d’Europa ja disposen de zones de baixes emissions. Alguns exemples: 
• Amsterdam: crea una ZBE per camions >3,5t l’any 2008. Tanmateix, el gener de 2018 es va 

ampliar la ZBE per a ciclomotors, taxis i autobusos turístics en determinades zones. El sistema 
de control es basa en càmeres amb lectura de matrícules. 

• Brussel·les: tot el territori de la Regió de Brussel·les està afectat per la ZBE (19 municipis), a 
excepció d’alguns vials que donen accés a aparcaments dissuasius. Durant el 2018, només 
afectarà els vehicles dièsel Euro 2, tot i que el futur serà més restrictiva. A l’igual que Amsterdam 
el sistema de control està basat en càmeres amb lectura de matrícules. 

• El Programa “Omplim de vida els carrers”. La implantació de les Superilles a Barcelona s’emmarca en 
un procés continu de millora i transformació de l’espai públic per invertir la distribució de l'espai 
públic entre vehicles i persones, per donar prioritat al vianant i afavorir la mobilitat sostenible. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Elaboració d’un catàleg tècnic de senyals i marques viàries de ZBE             

2. Suport en el desplegament de ZBE Locals    
          

Total cost assumit per l’AMB  714.250 € 

Total cost Mesura  1.428.500 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

Projectes executats en col·laboració entre AMB i Ajuntaments - ↑ 

ZBE o ZUAP desplegades en municipis metropolitans - ↑ 
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23 Desplegar i monitorar la Zona de Baixes 
Emissions (ZBE) – Àmbit Rondes 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B7. Habitabilitat urbana i zona de baixes emissions 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

El 6 de març de 2017 la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, 
l’AMB i altres representants locals van aprovar un acord polític amb el compromís, entre d’altres, de reduir 
un 30% les emissions vinculades al trànsit en un termini de 15 anys. Arran d’aquest acord polític, a partir 
de l’1 de desembre de 2017 va entrar en funcionament la ZBE a l’àmbit interior de les Rondes de 
Barcelona. Les restriccions per contaminació dels vehicles s’estableixen d’acord amb l’etiquetatge 
ambiental aprovat a la “Resolución de 13 d’abril de 2016, de la Dirección General de Tráfico”. 

En aquesta àrea, en cas d’episodi de contaminació ambiental per NO2, no poden circular, de 7:00 h a 20.00 
h, de dilluns a divendres, els turismes sense etiqueta de la DGT (gasolina anterior al 2000 i dièsels anteriors 
al 2006) ni les furgonetes anteriors a Euro 1 (matriculades abans de l’1 d’octubre de 1994). Queden 
exempts els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, bombers, 
ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari). 

 

Delimitació de la ZBE a l’àmbit Rondes 

A B D C E F 
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A partir de desembre de 2018 les restriccions afecten també a les motos i ciclomotors sense etiqueta de 
la DGT, i tampoc no podran circular en cas d’episodi de contaminació ambiental per NO2. 

D’altra banda, en paral·lel es preveu activar diverses mesures per fomentar la mobilitat sostenible, com: 

• Bonificar el preu del transport públic (mitjançant el títol de transport T-Aire). 
• Treballar per l’habilitació de carrils Bus-VAO addicionals en l’accés a Barcelona. 
• Incrementar de l’oferta de transport públic. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Tot i que actualment les restriccions són de caràcter temporal, els pròxims anys les restriccions s’han 
d’ampliar progressivament i esdevindran restriccions permanents. Es presenten els següents escenaris 
(sobre els que es podrien plantejar exempcions o permisos temporals): 

• A partir de l'1 de gener de 2020: les restriccions de circulació seran permanents en dies laborables 
(de dilluns a divendres) entre les 7.00h i les 20.00h. 

• A partir de l’1 de gener de 2022: les restriccions de circulació s’ampliaran a vehicles dièsel etiqueta 
groga per a les persones no residents a l’àmbit territorial de la ZBE.  

• A partir de l’1 de gener de 2024: les restriccions de circulació s’ampliaran a tots els vehicles etiqueta 
groga. 

• A partir de l’1 de gener de 2025: es crea una nova restricció a tot l’àmbit de l’àrea metropolitana 
de Barcelona, on es prohibirà la circulació a tots els vehicles sense etiqueta ambiental de la DGT, 
de dilluns a divendres de 7.00h a 20.00h. 

• A partir de l’1 de gener de 2030: a la ZBE-Rondes quedarà prohibida la circulació als vehicles amb 
etiqueta C no residents a l’àmbit. 

 

Escenari Desembre 2018 Gener 2020 Gener 2022 
 
Període 

En cas d’episodi de 
contaminació 

Dll - Dv 
7:00h – 20:00h 

Permanent 
Dll –Dv 

7:00h – 20:00h 

Permanent 
Dll –Dv 

7:00h – 20:00h 

 
 
Restricció 

 

  

 

 
                                   residents 

 

Escenari Gener 2024 Gener 2030 
 
Període 

Permanent 
Dll –Dv 

7:00h – 20:00h 

Permanent 
Dll –Dv 

7:00h – 20:00h 
 
 
Restricció 

 

 
 

                          residents 

* Queden exempts de manera permanent els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els serveis d'emergències (policia, 
bombers, ambulàncies) i els serveis essencials (mèdic, funerari). 

Aquests possibles escenaris, amb una consolidació i extensió de les restriccions pel que fa a la mobilitat, 
plantegen un conjunt d’actuacions basades en la coordinació, gestió i control entre els organismes públics 
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implicats, amb l’objectiu de desplegar correctament la ZBE d’àmbit Rondes i metropolitana, i alhora, fer-
la extensiva a la ciutadania, per tal que l’assumeixi com a necessària i prioritària.   

1. Desplegament de la senyalització ZBE d’àmbit Rondes 

El sistema de senyalització esdevé un element bàsic pel desplegament de la ZBE-Àmbit Rondes. Aquesta 
actuació inclou el subministrament de senyals urbans i la instal·lació d’aquestes a les sortides de les 
rondes, d’acord amb l’evolució de les restriccions prevista i el calendari finalment acordat. 

2. Desplegament del marc jurídic 

En el marc de la Comissió permanent pel desplegament de les restriccions ZBE Rondes, l’AMB facilita el 
suport legal als municipis, amb l’objectiu d’harmonitzar les restriccions al trànsit en cas d’episodis d’alta 
contaminació atmosfèrica per NO2. Arran de la proposta metropolitana, tots els municipis disposen de 
cobertura jurídica per les restriccions. Durant el període 2018-2019 s’ha treballat de forma coordinada per 
tal d’adoptar un esquema d’acord jurídic comú de cara a les restriccions permanents el 2020. I es farà en 
els següents mesos i anys per tal d’adequar-lo a les futures restriccions. 

3. Campanyes de comunicació 

Els objectius en matèria de comunicació radiquen en mantenir l’estratègia iniciada quan es creà la ZBE 
àmbit Rondes, reforçant la novetat de la inclusió de les motocicletes i ciclomotors. A més, per l’escenari 
de restriccions permanents –d’acord amb el calendari previst- caldrà redoblar els esforços per tal de 
realitzar campanyes de comunicació que donin una cobertura comunicativa d’acord a l’abast de la mesura. 

4. Definir i desplegar el sistema de control i la plataforma tecnològica de gestió de la ZBE d’àmbit 
Rondes 

Per una banda, es preveu la definició del model de control tecnològic (càmeres i BBDD) així com la 
instal·lació del sistema de control per càmeres, l’aprovisionament del subministrament elèctric i 
connectivitat i tòtems que permetin el control de les restriccions. A més, es preveu la creació d’un centre 
de monitoratge i control. 

D’altra banda, es desenvoluparà una Plataforma Metropolitana de Gestió de ZBE pel control i explotació 
de les dades ambientals i de mobilitat) que permetrà compartir-les amb tots els municipis i facilitar les 
tasques d’aplicació, avaluació i regulació de les mesures de restriccions mediambientals de circulació de 
vehicles mitjançant l’explotació de dades provinents de les càmeres. La plataforma dóna suport al control 
efectiu de les restriccions dels vehicles a restringir a través de la gestió de la llista de vehicles més 
contaminants i del suport al Registre Metropolità de vehicles exempts i de vehicles estrangers autoritzats 
a circular a la ZBE. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  
Ajuntaments metropolitans afectats 
DTES-Generalitat de Catalunya  
Ministerio de Fomento 

AGENTS IMPLICATS 
Entitats representatives de les persones amb 
discapacitat 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 62 Noves propostes de tarifació ambiental del transport públic 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

• Programa Metropolità de Mesures contra la Contaminació Atmosfèrica, document que concreta la 
creació de la ZBE d’àmbit metropolità, la creació de la ZBE d’àmbit Rondes així com la creació de Zones 
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Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP).  
• Acord polític per la millora de qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona, gràcies al qual s’aprova 

la creació de la ZBE d’àmbit Rondes de Barcelona. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Desplegament de la senyalització ZBE d’àmbit Rondes i 
metropolitana 

            

2. Desplegament del marc jurídic             

3. Campanyes de Comunicació             

4. Definir i desplegar el sistema de control i la plataforma 
tecnològica de gestió de la ZBE d’àmbit Rondes i metropolitana 

            

Total cost assumit per l’AMB  1.500.000 € 
Total cost Mesura  3.500.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA  

 
 

2016 Objectiu 

*  Punts de mesurament de la XVPCA on se supera el valor mitjà anual legalment 
establert (UE) de NO2  (40 µg/m3) 4 ↓ 

*  Punts de mesurament de la XVPCA on se supera el valor mitjà anual legalment 
establert (UE) de PM10  (40 µg/m3) 0 = 

*  Punts de mesurament de la XVPCA on se supera el valor mitjà anual legalment 
establert (UE) de PM2,5  (20 µg/m3) 0 = 
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24 Estratègia de coordinació metropolitana per 
a l’accessibilitat universal 

 OBJECTIU  

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  B8. Espai públic accessible i de qualitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

El PMMU considera l’accessibilitat l’element indispensable per garantir la inclusió i la qualitat en els 
desplaçaments. Conscients que l’accessibilitat en la mobilitat és tan sols una part d’un engranatge més 
ampli i complex dins de l’accessibilitat universal, l’AMB es compromet a treballar coordinadament amb 
les àrees de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat,  Desenvolupament de polítiques urbanístiques i 
Desenvolupament Social i Econòmic, per tal d’incloure l’accessibilitat en el la mobilitat, transports i 
desplaçaments com a eix essencial en el treball d’aconseguir l’accessibilitat universal en el territori 
metropolità. 

Per tal de potenciar la mobilitat a peu, dotar a tota la població de desplaçaments dignes i atribuir igualtat 
d’oportunitats a tots els residents dels municipis de l’AMB, el disseny i tractament de l’espai públic ha de 
posar especial atenció en afavorir l’autonomia i la mobilitat, no només dels usuaris més febles de la via 
pública, com són les persones amb algun tipus de discapacitat (física, visual o cognitiva), la gent gran i els 
nens i nenes que comencen a desplaçar-se sols, sinó de tota la població en general.  

Amb una visió holística de l’accessibilitat s’aconseguiran espais realment inclusius per a totes les 
persones i, alhora, es facilitarà l’accessibilitat cognitiva que ajudi a millorar la comprensió i orientació en 
la mobilitat dels col·lectius més vulnerables. 

El treball conjunt i contacte periòdic amb els ajuntaments i entitats de persones amb discapacitat, 
persones grans i infants ha de ser el punt d’inici per a el disseny inclusiu i just per a tothom.    

L’AMB, per tant, vol donar suport tècnic i les pautes bàsiques per aconseguir l’accessibilitat universal en 
matèria de mobilitat a aquells municipis i estudis que treballin per aconseguir l’accessibilitat universal.  

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Cooperació i coordinació en matèria d’accessibilitat 

L’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB ja treballa en temes d’accessibilitat. S’ha 
desenvolupat la Guia d’implantació dels plans d’accessibilitat als municipis de l’àrea metropolitana de 
Barcelona i s’han iniciat varis convenis amb entitats de persones amb discapacitat per donar pautes als 
ajuntaments de l’àmbit AMB per aconseguir millores reals i pràctiques en l’accessibilitat del seus 
municipis, com:  
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• Donar visibilitat a les iniciatives que fomentin l’accessibilitat i les que facilitin la inclusió de les 
persones vulnerables.  

• Difusió de dades metropolitanes sobre accessibilitat , persones amb discapacitat i col·lectius 
vulnerables. 

• Divulgació científica – recerca de dades i generació de coneixement acadèmic  

Donat que des de l’AMB ja s’han iniciat projectes en matèria d’accessibilitat, convenis amb entitats i 
actuacions amb alguns dels 36 municipis de l’àrea metropolitana es creu oportú fer ús de tota la 
infraestructura existent per a aprofundir en l’accessibilitat en la mobilitat, oferint el suport tècnic de 
l’àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat.  

Dins les infografies, guies i jornades que es desenvolupen des de l’observatori de la discapacitat de l’AMB 
es proposa inserir en redactar material divulgatiu i informatiu de les condicions d’accessibilitat en 
matèria de mobilitat i en el transport.    

2. Suport en el seguiment del grau d’accessibilitat i d’espais caminables i grau de confort dels 
municipis de l’AMB 

Tots aquells municipis que hagin de redactar el seu pla d’accessibilitat disposaran d’un servei de suport 
tècnic específic en matèria d’accessibilitat en els desplaçaments i transport. Aquest servei a més a més 
de donar resposta a qüestions tècniques, facilitarà el contacte entre municipis per a que puguin 
compartir experiències i coneixement.   

3. Foment de convenis entre els ajuntaments i les entitats i associacions de persones amb mobilitat 
reduïda i col·lectius vulnerables per coordinar actuacions que promoguin l’accessibilitat. 

És essencial garantir la mobilitat a tothom i posar especial atenció a tots aquells col·lectius que tenen 
major dificultat per veure garantit el seu dret a desplaçar-se. Per tant, es proposa l’establiment i foment 
de canals d’informació directa, a través de convenis de col·laboració, entre els ajuntaments i les diverses 
associacions de persones amb algun tipus de discapacitat (física, visual o cognitiva) i altres col·lectius 
vulnerables com poden ser els infants, la gent gran, etc. dels diferents municipis per tal de treballar de 
forma coordinada en les actuacions en matèria de mobilitat i accessibilitat. 

4. Participació i coordinació entre l’administració i el ciutadà 

• Creació d’una taula rodona en matèria de vianant 

Els municipis de l’AMB haurien de disposar d’un espai de trobada periòdica on poder discutir, 
debatre i compartir les principals problemàtiques en matèria de vianant dels seus municipis, bones 
pràctiques,  experiències i treball conjunt amb entitats afectades per la manca d’accessibilitat. 
Aquestes sessions han de servir per donar a conèixer les mancances existents i tenir-les presents en 
les polítiques de mobilitat i actuacions de millora de futurs PMUS.  

Les trobades han de servir d’instrument per aconseguir una mirada holística sobre el vianant, 
aportant la informació i eines necessàries per avaluar i dissenyar polítiques públiques en matèria de 
vianant.  

• Plataforma interactiva  

L’AMB disposa de la plataforma AccesibilidApp, la qual permet la comunicació d’incidències 
d’accessibilitat entre la ciutadania i els responsables de la seva gestió i manteniment. Aquesta 
plataforma promou la participació, comunicació àgil i la gestió eficient entre els diferents agents 
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implicats en la millorar diferents aspectes de l’accessibilitat (entorns, transport i edificació) de les 
persones amb discapacitat. Es proposa estendre l´ús d’aquesta plataforma a tots els usuaris de 
l’espai públic, d’aquesta manera la ciutadania podrà fer aportacions dels dèficits d’accessibilitat i 
d’espais caminables dels seus municipis.  Es tracta, per tant,  d’una eina amb la qual es puguin 
identificar i reportar punts conflictius amb necessitat de millora d’accessibilitat i fer propostes de 
millora als ajuntaments (vegeu MESURA 80 Introduir sistemes de monitoratge de la mobilitat activa). 

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  
Ajuntaments metropolitans  

AGENTS IMPLICATS 
Generalitat de Catalunya 
Entitats i associacions de persones amb 
discapacitat 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 11 Implantar projectes d'integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant 
MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 
MESURA 53 Millorar l’entorn i l’accessibilitat a les estacions i a les parades de transport públic col·lectiu 
MESURA 80 Introduir sistemes de monitoratge de la mobilitat activa  
MESURA 95 Definir i impulsar projectes de camins escolars 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

L’AMB ha través de la guia d’implantació dels plans d’accessibilitat als municipis 
de l’àrea metropolitana de Barcelona estableix les bases dels continguts i aspectes 
a considerar en l’elaboració dels plans d’accessibilitat: el marc normatiu de 
referència, els principals continguts de la Llei 13/2014 amb relació als plans 
d’accessibilitat i les bases del model social de la discapacitat.  

Internacionalment, el Pla de vianants metropolità de Cheyenne a Wyoming, EEUU 
assenyala i remarca els beneficis i la importància de la mobilitat a peu, estudia les 
condicions actuals del territori i l’àrea metropolitana, les facilitats de vianants 
existents i les característiques dels camins i vies de vianants que hi ha al llarg de 
tota l’àrea metropolitana. 

Finalment, proposa un conjunt d'eixos i xarxes de vianants basat en els camins, voreres, camins escolars, 
vies verdes, encreuaments, interseccions i altres infraestructures de vianants existents a Cheyenne, 
proposant un conjunt de millores d’infraestructura i de disseny, prioritats per a vianants, semaforització, 
noves connexions, etc.  
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Cooperació i coordinació en matèria d’accessibilitat             

2. Avaluació de l’accessibilitat i d’espais i itineraris caminables             
3. Foment de convenis entre els ajuntaments i les entitats i 
associacions de persones amb mobilitat reduïda              

4. Participació i coordinació entre l’administració i el ciutadà             

Total cost assumit per l’AMB  80.000 € 
Total cost Mesura  270.500 € 

*Cost de l’actuació 2 comptabilitzat a la mesura 29. 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 
 

2016 Objectiu 

Municipis adherits al Pacte de municipis universalment accessibles 0 ↑ 

Redacció de la diagnosi de l’accessibilitat als municipis metropolitans - ↑ 
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25 Millorar el disseny dels carrils bicicleta 
existents 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B8. Espai públic de qualitat, accessible i inclusiu 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La manca de normativa que fixi i estandarditzi el disseny, la continuïtat i la convivència respectuosa de 
carrils bicicleta amb altres usuaris de l’espai urbà, juntament amb altres raons, ha propiciat que molts 
carrils bicicleta discorrin actualment sobre voreres. Aquest fet, sumat a l’augment dels usuaris de 
bicicleta experimentat els darrers anys, genera punts de conflicte continus amb els vianants i una trama 
urbana amb percepció d’inseguretat. 

La bicicleta està cridada a ser un dels modes de transport principals, especialment a escala urbana, en el 
nou model de mobilitat metropolitana. De fet l’AMB fixa com a objectius a mitjà termini l’impuls de l’ús 
habitual de la bicicleta en els desplaçaments quotidians, així com la promoció de la intermodalitat entre 
els desplaçaments en bicicleta.  

L’augment de l’ús de la bicicleta està comportant diferents problemes de convivència amb els altres 
usuaris de la via pública: vianants i vehicles motoritzats. La diferència de velocitats (vianants a 4-6 km/h, 
bicicletes a 15-30 km/h i transport motoritzat a més de 30 km/h) provoca la necessitat de dotar la 
bicicleta d’infraestructura pròpia en aquells itineraris on els vehicles motoritzats circulen a velocitats 
superiors a 30 km/h. Així mateix, molts dels carrils bici construïts en els darrers anys es van fer en espais 
de vorera (‘vorera-bici’), per tal de no treure espai al vehicle motoritzat. Aquestes voreres bici no han 
estat massa problemàtiques fins que l’ús de la bicicleta s’ha multiplicat. Avui dia, per tant, comencen a 
detectar-se problemes de convivència entre vianants i bicicletes en els espais compartits. Uns no 
respecten la prioritat dels altres, mentre els altres no respecten l’espai dels primers. Amb l’expansió de 
l’ús de la bicicleta ha arribat el moment de treure-la de la vorera, com ja he fet la ciutat de Barcelona 
aquest 2019. 

En aquest context es fa necessari dotar d’una infraestructura de qualitat a la bicicleta i, alhora, adequar 
les condicions de seguretat, qualitat, continuïtat i llegibilitat de la infraestructura existent. En termes 
generals es proposa traslladar a la calçada aquells carrils bicicleta que encara discorren per vorera en 
zona urbana. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Desenvolupar la identificació de trams de la xarxa de carrils bicicleta amb traçat sobre la vorera 

L’AMB identificarà, en col·laboració amb els ajuntaments,  els trams de la xarxa urbana de carrils bicicleta 
dels 36 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona on el traçat discorre per vorera, determinant-ne 
la quantitat, la seva ubicació (punt d’inici i punt final), longitud del tram sobre vorera i l’estat del 
paviment, així com l’estat de la senyalització. El resultat de la identificació permetrà, en aquest sentit, 
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conèixer el punt de partir del qual caldrà començar a buscar alternatives de traçat que discorri per la 
calçada. 

2. Elaborar propostes amb un itinerari alternatiu per calçada 

Es preveu també, que per cadascun d’aquests carrils bicicleta que transcorre per vorera es desenvolupi 
un treball d’anàlisi d’alternatives i, finalment, s’elaborin propostes que contemplin un traçat alternatiu 
per la calçada.  

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
Associacions i entitats vinculades amb la 
mobilitat en bicicleta 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 
MESURA 26 Definir i implantar un codi de senyalització urbana per a la circulació de bicicletes 
MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 
MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de 
seguretat viària 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 Manual de disseny de carrils bici de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona. Publicat el 2016 i en 

actual revisió, defineix les bases de vies pedalables urbanes. 
 Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible, de l’AMB. Publicat el 2014, 

defineix les bases de vies urbanes. 
 Focus on Cycling. Copenhagen Guidelines for the Design and Road Projectes (Copenhaguen, 

Dinamarca). És una de les eines comunicatives per professionals de l’arquitectura i l’enginyeria per 
tal que els projectes de vies ciclables que es desenvolupin sota un marc de referència i mateixos 
criteris arreu del municipi de Copenhaguen.  

 London Cycling Design Standards (Londres, Regne Unit). Aquesta guia estableix els requisits i 
consell per a la planificació de la xarxa pedalable i per al disseny d’infraestructures dedicades a la 
bicicleta i s’aplica a tots els carrers de Londres. El capítol 4 tracta específicament la definició i les 
dimensions dels diferents tipus de vies pedalables. 
 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Identificar trams de carril bici sobre vorera             
2. Elaborar propostes d’itineraris alternatius             
Total cost assumit per l’AMB  30.000 € 

Total cost Mesura  30.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Carrils bicicleta amb traçat sobre la vorera * - ↓ 

* Nota: Es precisa demanar dada als diferents municipis  
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26 Definir i implantar un codi de senyalització 

urbana per a la circulació de bicicletes 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B8. Espai públic accessible i de qualitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Els plans de mobilitat urbana dels municipis metropolitans preveuen impulsar l’ús habitual de la bicicleta 

en els desplaçaments quotidians, tant per millorar la qualitat de l’aire com per fomentar hàbits de 

mobilitat més saludables entre la ciutadania. 

Tanmateix, la manca de normativa i estàndards quant al disseny de carrils bicicleta ha propiciat una 

profunda diversitat en la definició i la implementació de les vies pedalables. Com a conseqüència, la 

senyalització de la bicicleta, els seus itineraris i serveis associats reprodueixen aquesta diversitat i manca 

d’estàndards. 

Aquest escenari fa més necessari impulsar una unificació de criteris de disseny i una definició 

d’estàndards també en la senyalització de vies pedalables. Per aquest motiu, es proposa l’elaboració 

d’una guia de recomanacions per a la senyalització de la bicicleta en zones urbanes i la realització de dues 

proves pilot. 

Atès que ja existeixen algunes experiències similars (com el “Manual de disseny de carrils bici de 

Barcelona” i el “Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible”, publicat per l’AMB), 

aquest nou manual estarà focalitzat en la senyalització d’espais de circulació compartida. En concret, 

s’elaborarà un conjunt de recomanacions per a la senyalització de la bicicleta en espais urbans on aquest 

mitjà comparteix l’espai de circulació amb altres vehicles o usuaris, com les zones 30 o itineraris tipus 

carrer bici dins de zones de prioritat invertida. 

Per tal de definir uns criteris de senyalització que integrin la màxima legitimació i validació prèvia es 

planteja el desenvolupament de proves pilot en diferents tipologies d’espais urbans de circulació 

compartida. Un cop desenvolupades, es valoraran els elements que aportin més llegibilitat i seguretat 

als usuaris, tant pel que fa a la senyalització vertical com pel que fa a la senyalització horitzontal. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Prova pilot 1. Definició de carrers bici com a itineraris de bicicletes principals en carrers veïnals de 

plataforma única i prioritat invertida. 
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Un bon exemple d’aquesta tipologia de carrers és el barri de Gràcia a Barcelona. 

 

Carrer Banyoles, al barri de Gràcia de Barcelona 

2. Prova pilot 2. Definició de carrils bici inscrits com a itineraris de bicicletes principals per l’interior 

de zones 30. 

S’ha d’utilitzar aquest tipus de senyalització com a eina per guiar la bicicleta i connectar de manera 

puntual dos trams on ja hi ha infraestructura existent per la bicicleta quan aquesta queda 

interrompuda en un curt tram, però en cap cas és una solució per substituir un carril bici al llarg de 

tot un eix. 

 

Esquema de la senyalització utilitzada a un carril inscrit a Barcelona 

Exemples de la ciutat de Barcelona com el carril bici unidireccional del carrer Sardenya, un tram de 

250 metres entre els carrers Provença i València, o bé un tram de 50 metres del carrer Calvet que 

connecten el carril bici bidireccional del carrer Tenor Viñas i la zona 30 del carrer Laforja. 
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Carrer Sardenya, entre carrer Provença i carrer 

València a Barcelona 
Carrer Calvet, entre carrer Tenor Viñas i carrer 

Laforja a Barcelona  

3. Elaboració d’una guia de recomanacions per a la senyalització de la bicicleta en espais urbans de 

circulació compartida. Des de l’AMB s’ha publicat el recull de “Senyalització de mesures de mobilitat 

sostenible” el qual contempla un apartat específic per a la bicicleta, però caldria redactar una nova 

guia específicament per a bicicletes, on es recollís un conjunt de recomanacions per a la senyalització 

de la bicicleta en espais urbans on aquest mitjà comparteix l’espai de circulació amb altres vehicles 

o usuaris, com les zones 30 o itineraris tipus carrer bici dins de zones de prioritat invertida.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
Senyalització d’inici i final de via 
reservada (no pas obligatòria) per a la 
bicicleta 

Senyalització horitzontal i vertical  de la Zona Avançada de 
Bicicletes 

  
 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

Servei Català de Trànsit 

ATM 

DTES-Generaitat de Catalunya 

Ajuntaments metropolitans 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 25 Millorar el disseny dels carrils bicicleta existents 

MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 

MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 

MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de 

seguretat viària 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Manual de disseny de carrils bici de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelona. Publicat el 2016 i 

en actual revisió, defineix les bases de vies pedalables urbanes. 

 Manual de disseny de les vies urbanes per a la mobilitat sostenible, de l’AMB. Publicat el 2014, 

defineix les bases de vies urbanes. 

 Xarxa Ciclable Nacional SUSTRANS (Regne Unit). És una Xarxa de vies ciclables nacionals segures, 

amb camins sense trànsit rodat i amb un recorregut tranquil per camins i rutes a peu. Aquesta xarxa 

està formada per més de 12.000km de rutes ciclistes que connecten nuclis urbans i espais d’interès. 

Aquesta xarxa està més orientada a l’oci i al turisme. 

 Senyalització de ‘Fietsstraat’ (Països Baixos). Aquesta senyalització fa referència als anomenats 

carrers per a bicicletes, vies dissenyades com a rutes per a bicicletes i que es poden reconèixer per 

la superfície de la carretera vermella i una gran icona de la bicicleta. A més, l’inici i el final dels 

carrers bicicleta s’indiquen mitjançant senyalització vertical. En aquestes vies poden circular també 

vehicles a motor tot i que no poden excedir els 30km/h i no és permès fer avançaments a les 

persones usuàries de la bicicleta. 

 Senyalització de carrils bici inscrits a Reus. Reus ha definit a més de 20km de carril bici una xarxa 

d’itineraris segurs en què les bicicletes conviuen amb la resta de vehicles. En aquests vials la 

velocitat de circulació s’ha limitat a 30km/h. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Prova pilot 1             

2. Prova pilot 2             

2. Elaboració guia recomanacions senyalització             

Total cost assumit per l’AMB  170.000 € 

Total cost Mesura  170.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Desenvolupament de la prova pilot 1 -  

Desenvolupament de la prova pilot 2 -  

Redacció del manual de recomanacions de senyalització per a vies pacificades -  
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27 Millorar les condicions de l’aparcament de 
bicicletes en edificacions 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B8 Espai públic de qualitat, accessible i inclusiu 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

El robatori de bicicletes és una de les principals barreres de cara a iniciar-se en el seu ús quotidià, i un 
dels principals motius per a abandonar el seu ús per part de les persones usuàries que el pateixen. 

Disposar d’aparcament segur en origen i en destinació resulta un aspecte fonamental, especialment allà 
on la bicicleta haurà de restar aparcada durant moltes hores. En aquest sentit, l’aparcament segur resulta 
especialment rellevant tant en el lloc de residència com en els llocs de treball, d’estudis, en les estacions 
de transport públic i en general en qualsevol equipament o centre generador de mobilitat on l’estada 
duri més de dues hores. A més a més, cal tenir en compte que la seguretat no ha d’implicar incomoditats 
en els accessos amb bicicleta, ja que això pot generar una situació poc atractiva per al seu ús quotidià. 
Seria el cas, per exemple, d’una persona que ha de carregar la bicicleta amunt i avall per unes escales 
perquè únicament disposa d’un aparcament segur dins del mateix habitatge. 

En tot això i amb l’objectiu de no confrontar ni discriminar a cap usuari de l’espai públic, la col·locació 
d’aparcament a espais comuns d’edificis públics i privats ha de ser compatible amb les condicions 
d’accessibilitat segons el codi vigent d’accessibilitat. 

La capacitat d’aparcament, la seva seguretat i l’accessibilitat amb bicicleta són els aspectes fonamentals 
que determinaran que un edifici es pugui considerar “Amic de la Bici”, és a dir, que estructuralment en 
facilita el seu ús. A més a més, especialment en el cas de centres de treball o estudis i equipaments, hi ha 
d’altres serveis complementaris com la presència de dutxes, inflador, flota de bicicletes, etc. que també 
poden esdevenir essencials per a facilitar aquest mode de transport. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Desenvolupar auditories a edificis públics per tal de fer-los "Amics de la Bici" (bon accés, oferta 
d'aparcament segur per a persones treballadores i visitants, senyalització clara, serveis 
complementaris, etc.).  

L’AMB treballarà per oferir un distintiu semblant a “Amics de la Bici”  i el promourà de forma especial de 
manera que esdevingui un tret diferencial competitiu que estimuli l’adequació d’altres edificis. Algunes 
d’aquestes auditories es podran emmarcar en els Plans de Desplaçaments d’Empresa. Aquesta iniciativa 
s’hauria de difondre a la mateixa pàgina web de l’AMB o en el marc de jornades i congressos on 
assisteixin els possibles actors destinataris. 

2. Subvencionar els projectes i obres per a habilitar i instal·lar zones d'aparcament col·lectiu per a 
bicicletes a l'interior dels edificis tant públics com privats.  

A B D C E F 
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L’AMB obrirà una nova línia de subvencions que faciliti la realització de millores a l’interior d’edificis 
públics i privats, en particular, en aquells amb un nombre important de persones treballadores, 
estudiants i/o residents. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
ATM 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 91 Suport a la planificació i la gestió de la mobilitat a centres de treball i centres generadors de 
mobilitat  

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Memòria valorada per a la instal·lació d’aparcaments de bicicletes a la ciutat de Sabadell. 
L’Ajuntament de Sabadell ha elaborat l’any 2017 un estudi de la millora dels aparcaments de bicicleta 
a Sabadell, que ha comportat la identificació d’una setantena de punts d’aparcaments a substituir o 
reubicar. Actualment, s’està redactant la memòria valorada per a la instal·lació d’aparcaments de 
bicicletes a la ciutat de Sabadell, que preveu la substitució d'ancoratges per barres d'aparcament 
tipus universal inoxidable encastades a terra, substituint els aparcaments modulars insegurs (la 
categoria d’aparcament insegur, es pot deure tant a la tipologia d’aparcament com a la seva 
localització no segura (poca visibilitat, mal il·luminada, etc.). 

 A la feina, BICIa’t (Barcelona). L’any 2015 des del Programa Ajuntament + Sostenible de l’Àrea 
d’Ecologia urbana i en el marc del Projecte “A la feina, BICIa’t” es defineix i es promou una certificació 
per als edificis municipals accessibles en bicicleta i un segell distintiu d’Edifici Amic de la Bici (“Entra 
la Bici”). A maig de 2018 l’Ajuntament disposa de més de 30 edificis auditats dels quals 3 ja disposen 
del distintiu i un bon nombre estan en procés d’assolir-lo aquest mateix any. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Auditories d'Edificis Amics de la Bici       

2. Subvencions a projectes i obres       

Total cost assumit per l’AMB  370.000 € 
Total cost Mesura  370.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

  
2016 

 
Objectiu 

Edificis públics auditats - ↑ 

Edificis públics amb distintiu: "Amic de la Bici" - ↑ 
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28 Implantar instal·lacions complementàries 
dels espais per a ús de la bicicleta 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B8. Espai públic de qualitat, accessible i inclusiu 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Aquesta actuació consisteix a promoure i desenvolupar els punts d’autoreparació de bicicletes d’ús lliure 
i gratuït (per a petites reparacions i manteniment bàsic) i els sistemes guia per a bicicletes en escales i 
accessos.  

Els punts d’auto reparació de bicicleta tenen com a objectiu principal fer petites reparacions i tasques de 
manteniment, com ara revisar i posar a punt la pressió de les rodes. Darrerament, han sorgit diferents 
iniciatives en aquesta línia. Resulten interessants els posats en funcionament per FGC (punts bici), per 
l’Ajuntament de Sant Just Desvern o l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

D’altra banda, els sistemes guia per a bicicleta consisteix en unes estructures llises, generalment 
metàl·liques, que es col·loquen en un lateral de les escales, i a sobre de les quals s’hi fa passar la bicicleta. 
Aquesta estructura facilita arrossegar la bicicleta escales amunt, o escales avall. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Instal·lar punts d’autoreparació i infladors de bicicletes als entorns dels mòduls Bicibox. 

L’AMB preveu instal·lar fins a 20 punts d’autoreparació i infladors a la via pública als entorns dels mòduls 
Bicibox ubicats a l’espai públic dels municipis metropolitans (MESURA 9). Es prioritzarà la seva instal·lació 
en aquells mòduls amb major nivell d’ús. 

2. Instal·lar punts d’autoreparació i infladors de bicicletes als entorns de la xarxa pedalable Bicivia  

L’AMB preveu instal·lar fins a 10 punts d’autoreparació i infladors a la via pública als entorns de la xarxa 
pedalable metropolitana Bicivia (MESURA 7), prioritzant aquells trams de major demanda. 

3. Instal·lar punts d’autoreparació i infladors de bicicletes a dins d’aparcaments segurs de gran 
capacitat en estacions ferroviàries  

L’AMB preveu la instal·lació de punts d’autoreparació als nous aparcaments de bicicleta de gran capacitat 
planificats en estacions ferroviàries (MESURA 17).  Es prioritzarà la seva instal·lació en aquells 
aparcaments que actualment estan execució: a les estacions de metro (Parc Logístic, Mercabarna, Les 
Moreres, Cèntric i Badalona-Pompeu Fabra), de FGC (Sant Cugat) i de Rodalies (Gavà i Badalona). 

 

 

A B D C E F 



 

 

128 

 

4- Impulsar sistemes guia per a bicicletes en escales i accessos 

L’AMB promourà aquesta solució en estacions o espais públics on pugui representar un increment de la 
comoditat i la competitivitat en termes de temps per a les persones ciclistes (per exemple, en escales de 
places públiques o passos per sobre o sota grans infraestructures). 

Les millores d’accessibilitat en estacions es podrien començar a estudiar en les estacions ferroviàries 
metropolitanes amb més validacions. A escala orientativa es podria començar per analitzar les que es 
mostren a continuació.  

 
Estacions d'interès metropolità 
(Rodalies, FGC i Metro) 

Validacions d'entrada  
(dia feiner; 2015) 

Catalunya 145.601 

Diagonal 87.418 

Sants 84.456 

Espanya 74.026 

Passeig de Gràcia 55.895 

Sagrera 39.842 

Clot 38.262 

Arc de Triomf 29.433 

Glòries 29.095 

Sant Andreu Arenal 26.376 

Cornellà 20.650 

Avinguda Carrilet 18.641 

Sant Andreu Comtal 15.312 

L’Hospitalet de Llobregat 15.056 

Sarrià 13.108 

Sant Cugat 12.340 

Gràcia 11.311 

Muntaner 10.172 
 

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
Gestors d’aparcaments públics i privats 
ATM 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 7 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia) 
MESURA 9 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox 
MESURA 17 Pla d’aparcaments de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries 
MESURA 25 Millorar el disseny dels carrils bicicleta existents 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 Baròmetre de la Bicicleta a Espanya. La Red de Ciudades por la Bicicleta desenvolupa des de fa sis 

anys aquest baròmetre amb la finalitat de conèixer i seguir periòdicament l’evolució de l’opinió, els 
hàbits i l’ús que la ciutadania fa de la bicicleta i les demandes que tenen en relació a aquesta. 

 Servei BiciUAB. La Universitat Autònoma de Barcelona ha posat en funcionament el Servei BiciUAB 
que representa un centre integral de la bicicleta, ubicat a l’estació de FGC i que ofereix diferents 
serveis com lloguer de bicicletes, assegurances, servei d’aparcament tancat, servei de reparació de 
bicicletes, punt d’autoreparació de bicicletes i servei d’assessorament i venda de bicicletes i 
accessoris. 

 Punts d’autoreparació de bicicletes FGC. FGC ha posat en funcionament recentment diversos punts 
d’autoreparació de bicicletes en algunes de les seves estacions. Aquests punts són de lliure accés i 
gratuïts per als usuaris. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Instal·lació punts autoreparació en l’entorn de Bicibox              
2. Instal·lació punts autoreparació en l’entorn de Bicivia             
4. Instal·lació punts autoreparació en aparcaments segurs de gran 
capacitat             
4. Impuls de sistemes de guia en escales             
Total cost assumit per l’AMB  73.000 €  
Total cost Mesura  73.000 €  

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Punts d’autoreparació instal·lats - ↑ 

Punts d’autoreparació i infladors de bicicletes als entorns dels mòduls Bicibox - + 20 

Punts d’autoreparació i infladors de bicicletes als entorns de la xarxa pedalable Bicivia - + 10 

Punts d’autoreparació i infladors de bicicletes a dins d’aparcaments segurs de gran 
capacitat en estacions ferroviàries - + 7 
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29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a 
peu 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA ESTRATÈGICA B9. Seguretat viària: visió zero 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La seguretat és un aspecte fonamental en qualsevol desplaçament. Caminar és el mitjà més estès i 
integrador entre la població metropolitana. Tot i això, cal destacar que hi ha desplaçaments que no es 
duen a terme pel grau de perillositat (elevats nivells de motorització, dissenys dels carrers pensats 
exclusivament pel confort del vehicle privat que propicien l’accidentalitat i contaminació...) que poden 
tenir associats. Amb aquesta mesura, el PMMU vol aconseguir una disminució de la perillositat en els 
desplaçaments, però també vol combatre la sensació d’inseguretat associada en alguns d’ells. El dèficit 
d’il·luminació, carrers o espais amb poca continuïtat urbana i poca mescla d’usos del sòl, entre d’altres, 
són elements que incideixen en la percepció de seguretat.  

Per tal de potenciar la mobilitat a peu, cal garantir uns itineraris i un espai públic segurs corregint les 
disfuncions que es detectin. Per tant, és necessari desenvolupar un conjunt d’accions per tal de crear 
espais segurs i òptims per a tots els seus usuaris, promovent els valors de seguretat, sostenibilitat i 
integració social en el nou model de mobilitat.  

La seguretat es considera, doncs, un element clau a tenir en compte si es vol promoure el nombre de 
desplaçaments a peu i encoratjar als residents de l’AMB a realitzar els seus desplaçaments quotidians 
caminant o amb modes sostenibles. L’AMB recollirà les actuacions prioritàries per assegurar la seguretat 
en els desplaçaments a peu i donarà suport tècnic als ajuntaments metropolitans per reduir 
l’accidentalitat del vianant i la millora de la percepció de seguretat que aquest té quan es mou a peu per 
l’espai públic.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Millores en la seguretat i en la percepció de seguretat 

• Identificar voreres que no compleixen l’amplada reglamentària: tenint en compte que la 
seguretat és la prioritat absoluta, el confort dels desplaçaments a peu ha de ser primordial 
respecte a altres consideracions. Per aquest motiu, en casos de manca d’espai disponible que 
no permeti implantar voreres prou amples (1,80 m. o 1,50 m. en el pitjor dels casos), caldrà 
preveure mesures de protecció i moderació del trànsit per a assegurar condicions de seguretat 
i confort dels vianants. Per tant, el principi bàsic que ha d’aplicar el projectista és atribuir als 
vianants el màxim espai possible per assegurar-li el màxim confort. Una alternativa per a pal·liar 
les mancances d’accessibilitat d’alguns casos concrets és l’adopció de la plataforma única d’ús 
mixt (vianant-vehicle), aquesta és acceptable en el cas d’espais urbans consolidats, o en els que 
siguin estrictament necessari com a conseqüència d’una amplada insuficient de la via per 
garantir un itinerari de vianants amb unes mínimes condicions d’accessibilitat i seguretat. En 
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aquests casos però, el disseny d’aquesta tipologia de carrers ha d’anar sempre acompanyada 
del coneixement, expertesa i experiència de les persones amb discapacitat tant física, visual o 
cognitiva, per garantir la seguretat dels col·lectius vulnerables i consensuar la millor alternativa 
per a cada cas concret. 

• Il·luminació i enllumenat públic: L’enllumenat, tot i la seva funcionalitat essencialment 
nocturna, contribueix també a l’estructuració de l’espai, una bona il·luminació millora la 
sensació de seguretat dels desplaçaments. La tria del tipus d’enllumenat en molts carrers s’ha 
fet considerant com a exigència primària la necessitat d’il·luminar la calçada i no la vorera, per 
tant es considera necessari canviar les prioritats en la il·luminació dels carrers. 

2. Millores en la seguretat de les cruïlles 

Pel fet de ser lloc de confluència de diferents mitjans, són zones de conflicte on la seguretat del 
desplaçament es veu més compromesa. Els ajuntaments metropolitans han de:  

• Identificar les cruïlles amb nivells alts d’atropellament (> 5 atropellaments/10 anys) i dur a terme 
les mesures de seguretat corresponents.  

• Cruïlles amb carrers secundaris: La vorera ha de ser contínua de manera que siguin els cotxes 
que creuen la vorera i no els vianants que creuen la calçada. 

• Instal·lar o reforçar la senyalització d’encreuament: Instal·lar passos de vianants en totes les 
cruïlles i modificar el perfil transversal del carrer, en els casos que sigui necessari. 

• Regular l’aparcament a les cruïlles o passos de zebra per tal de millorar la visibilitat tant del 
conductor com del vianant. 

• L’aparcament de vehicles, el mobiliari urbà o la vegetació no poden impedir la correcta visibilitat 
de conductors, ciclistes ni vianants en els encreuaments. Cal evitar qualsevol obstacle que 
impedeixi la visibilitat de la senyalització.  

• Garantir la permeabilitat de les rotondes per part dels vianants a través de passos de vianants. 

3. Millores en la semaforització de determinats trams varis i àmbits urbans 

En el marc del PMMU s’han identificat, per una banda, aquelles zones on es concentren 
atropellaments de persones en el període 2013-2017 i, per altra banda, totes les travesseres urbanes, 
espais on generalment conflueixen altes intensitats de vianants i de vehicles i, on la possibilitat de 
produir-se un conflicte és més elevada. La metodologia utilitzada per determinar les zones de 
concentració d’atropellaments ha estat la següent: A partir de les dades d’atropellaments obtingudes 
del servei d’open data del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Barcelona s’han agrupat els 
atropellaments de persones del període 2013-2017 en un radi de 100 metres, d’aquesta manera s’ha 
obtingut un mapa de densitats, enlloc d’una geolocalització de punts individualitzats.  

Pel que fa a les travesseres urbanes, l’AMB analitzarà amb més detall el confort del vianant a l’hora 
de creuar, ja sigui adaptant la regulació semafòrica a les seves necessitats, o bé proposant nous 
semàfors que garanteixin el desplaçament segur. Els principals elements que caldrà considerar són:     

• Programar una regulació semafòrica inclusiva que contempli una velocitat mitjana del vianant 
de 0,7 metres per segon, encara que això comporti una perllongació del temps en verd destinat 
als vianants   

• Programar una regulació semafòrica que eviti llargs temps d’espera per al vianant 
• Instal·lar comptadors de temps en semàfors 
• Instal·lar sistemes sonors i paviments adaptats per invidents  
• Instal·lar polsadors  
• Revisar periòdicament la sincronització i temps de verd dels semàfors de les travesseres dels 

municipis de l’àrea metropolitana 
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• Identificar els emplaçaments on es pot implementar tècniques innovadores de regulació 
semafòrica (vegeu l’apartat d’informació complementària) 

Respecte a les zones urbanes on s’han identificat atropellaments de vianants, s’entén que s’haurà de 
considerar la col·laboració amb altres administracions en les polítiques de seguretat per tal d’aconseguir 
una visió zero en termes d’atropellament de persones. El PMMU també establirà la correspondència 
entre Plans Locals de Seguretat Viaris (PLSV) i els plans de Mobilitat Urbana (PMU) en matèria de vianant. 
Identificar les zones conflictives, ha d’ajudar a les admiracions a elaborar i dissenyar campanyes de 
seguretat. (Vegeu MESURA 31 Col·laborar en el disseny  i en el desplegament de polítiques 
metropolitanes de seguretat viària). 

 

Proposta de trams viaris on millorar la seguretat pel vianant (Mapa 24 de l’Annex 3. Documentació gràfica)                                                       

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  
Ajuntaments metropolitans 
Diputació de Barcelona 

AGENTS IMPLICATS 
Servei Català de Trànsit 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 
MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de 
seguretat viària 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Tècniques innovadores de regulació semafòrica  

 Pedestrian Countdown Technology: permet al vianant saber quan de temps té per creuar el carrer.  

 Pedestrian SCOOT (Split Cycle Offset Optimisation Technique): els sensors col·locats en els semàfors 
conten el número de gent que espera per creuar, d’aquesta manera quan la cruïlla està altament 
ocupada per a vianants, el temps de verd augmenta. Aquesta tècnica impedeix la congestió de 
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vianants a les cruïlles i proporciona temps suficient per a realitzar l’encreuament. 

 Green man authority: els semàfors estan constantment en verd pels vianants i només canvien a 
vermell quan es detecta un vehicle a la carretera. Aquesta mesura funciona molt bé en zones 
restringides (accés només per a veïns) o en carrers que on només circulen autobusos.  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Identificar les voreres que no compleixen els mínims 
d'amplada reglamentària              
2. Actuacions de millora de la seguretat de les cruïlles (visibilitat)             
4. Adaptar la regulació semafòrica urbana a les necessitats dels 
vianants              
Total cost assumit per l’AMB  374.400 € 

Total cost Mesura  2.619.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Percepció d’inseguretat dels desplaçaments a peu (sobre 10) 2,3 =  ó ↓ 

Valoració dels desplaçaments a peu (sobre 10) 8,4  =  ó ↑ 

Accidents amb vianants implicats a la via urbana * - ↓ 

* Es precisa demanar les dades al STC 
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30 Reforçar la senyalització viària per a millorar 

la seguretat de la bicicleta a la carretera 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B9 Seguretat viària: visió zero 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Durant els últims anys s’ha produït un increment important de la circulació de bicicletes en carreteres 

convencionals, especialment per a ús recreatiu i esportiu, i en paral·lel,  els accidents amb ciclistes 

implicats presenten nivell de lesió i mortalitat elevats. A causa de la forta diferència de velocitat i massa 

dels vehicles implicats, es proposa millorar en la mesura del possible la senyalització d’aquells trams amb 

major risc d’accident dins de l’àmbit metropolità.  

Si bé cal que els ciclistes maximitzin les precaucions i incorporin progressivament sistemes de detecció 

anticipada de vehicles (per exemple, els que van associats a nous aparells GPS), cal treballar mesures 

dirigides especialment als conductors del cotxe, motocicleta o camió, ja que són els usuaris dels vehicles 

que representen major perillositat.  

En aquest sentit, es proposa implantar una senyalització general en aquelles carreteres amb major 

presència de bicicletes, recordant les distàncies que cal respectar per avançar al ciclista i, també, 

incorporar senyals de reforç en trams específics amb menor visibilitat. Aquesta senyalització haurà 

d’integrar-se progressivament amb sistemes de sensors intel·ligents que ofereixin als conductors el 

màxim d’informació amb l’antelació suficient per a reduir l’accidentalitat. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Classificar les carreteres de l’AMB segons el nivell de risc de cada tram (a partir de criteris com  la 

visibilitat, la seguretat en els avançaments, el pendent, la velocitat de circulació, etc.), i identificar els 

punts negres amb major accidentalitat de bicicleta. 

2. Contribuir a la definició i senyalització de carreteres locals o secundàries compartides, amb criteris 

addicionals de senyalització al senyal vertical dels 1,5 metres. 

3. Contribuir a fer proves pilot de senyalització en alguna carretera local o secundària de l'àmbit 

metropolità i avaluar-ne els resultats. 

AGENTS RESPONSABLES 

Servei Català del Trànsit 

DTES-Generalitat de Catalunya 

Diputació de Barcelona 

AGENTS IMPLICATS 

AMB 

Federació Catalana de Ciclisme 

Associació de persones usuàries de la bici 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 25 Millorar el disseny dels carrils bicicleta existents 

MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de 

seguretat viària 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Rutes Ciclistes Protegides. La Direcció General 

de Trànsit va instal·lar l’octubre de 2017 en 

quatre carreteres autonòmiques de la Rioja 

classificades per al DGT com a “Rutes Ciclistes 

Protegides” un sistema de senyalització 

circumstancial capaç de detectar ciclistes aïllats 

o en grup circulant per les carreteres i activar un 

senyal lluminós que alerta els conductors de la 

presència d'aquest tipus de vehicles de dues 

rodes perquè adopti les corresponents mesures 

de precaució.   

El sistema està format pel senyal P 22 situada a 

la carretera que a través d'un sensor detecta la 

presència d'un ciclista o ciclistes. El senyal disposa de tres llums lluminoses que s'activen i comencen a 

parpellejar per un temps determinat.  

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudiar risc per trams i punts negres             

2. Definir la senyalització de carreteres compartides             

3. Realitzar una prova pilot i replicar-la             

Total cost assumit per l’AMB  270.000 € 

Total cost Mesura  270.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

*  Accidents amb ciclistes implicats en via interurbana - ↓ 

*  Víctimes (ciclistes) en accidents de trànsit  (Ferits + Morts) en via interurbana - ↓ 

* Nota: Es precisa demanar dades al SCT 

 

 



 

 

137 

31 
Col·laborar en el disseny i en el desplegament 

de polítiques metropolitanes de seguretat 

viària 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B9. Seguretat viària: visió zero 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es volen desplegar diverses actuacions per a reduir l’accidentalitat a la xarxa viària urbana i interurbana 

a partir de (1) la col·laboració amb altres administracions en les polítiques de seguretat viària, (2) de 

l’establiment de la correspondència entre els Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) i els Plans de 

Mobilitat Urbana (PMU), (3) de l’edició de guies i manuals, així com (4) de l’execució de campanyes de 

sensibilització per a reduir la sinistralitat de motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat 

personal. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Col·laboració amb altres administracions en les polítiques de millora de la seguretat viària 

interurbana 

Coordinació amb altres administracions amb competències o formació d’un grup de treball entre el 

Servei Català del Trànsit, Ajuntaments, Diputació de Barcelona, Ministeri de Foment, Consells Comarcals, 

etc. Aquesta actuació està estretament vinculada amb la MESURA 4 (Definir, jerarquitzar i gestionar la 

xarxa viària bàsica metropolitana) en la que es preveu la concreció de les polítiques de gestió de la 

mobilitat a la XVMB amb la finalitat d’incidir en la millora l’eficiència del sistema de mobilitat 

metropolità, reduint la congestió i minorant els seus impactes en termes d’accidentalitat, qualitat de 

l’aire o el soroll.  

En particular, pel que fa a vigilància i el control de la velocitat viària, es volen complementar les mesures 

de limitació de la velocitat existents reforçant el nombre de radars (siguin fixes o de tram ), els controls 

preventius, els controls puntuals, el reforç de la senyalització en determinats trams, etc. Aquestes es 

poden implantar tant en trams d’alta accidentalitat o en les proximitats de zones residencials. 

2. Donar suport en l’elaboració dels plans locals de seguretat viària 

La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema pública de Catalunya, preveu l’elaboració i redacció 

de plans locals de seguretat viària (PLSV) com un instrument per a donar resposta a les necessitats 

específiques de seguretat, així com afavorir la coordinació i la integració d’esforços entre les diferents 

administracions. S’ha demostrat que els municipis que han redactat i implantat les mesures d’un PLSV 

presenten un índex d’accidentalitat més baix.  

Tenint en compte que el 83% de les víctimes d’accident de trànsit a l’àrea metropolitana es donen en 

l’àmbit urbà (SCT, 2016), es fa necessari treballar per a revertir aquestes xifres. L’AMB aportarà la seva 
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experiència i col·laborarà amb els ajuntaments i el Servei Català de Transit per tal de millorar la seguretat 

viària als municipis metropolitans. En particular, vol fomentar el vincle entre els PMU i els PLSV, de 

manera que ambdós instruments tinguin diagnosis, objectius, indicadors i estratègies d’actuació 

compartides. Els PMUS poden esdevenir el document paraigua en relació a la planificació de millores en 

els carrers en favor de la seguretat viària. Per la seva banda, els PLSV, a més, desenvoluparan mesures 

de gestió de la seguretat viària i altres mesures d’educació i sensibilització.  

L'AMB en la mesura que dona suport econòmic i tècnic per a la redacció dels PMUS i el desplegament 

d’algunes actuacions o mesures de foment de la mobilitat sostenible i segura, condicionarà aquest suport 

a la interrelació entre ambdós documents. A més de garantir la necessària col·laboració 

interadministrativa, aquesta actuació permetrà al mateix temps una millor coordinació entre diferents 

àrees d’acció municipal.  

3. Editar guies i manuals sobre la seguretat viària 

La disposició de manuals i guies que proporcionen informació de com dissenyar els municipis són eines 

en les quals s’ha de treballar conjuntament per tal d’establir criteris comuns a tots els municipis de l’AMB. 

D’aquest manera, s’unifiquen els criteris i la informació a tots els usuaris dels carrers i de l’espai públic, 

amb un mateix sistema de senyalització, disseny de l’espai públic, de sistema de control, etc. 

És en aquesta línia, l’AMB editarà diferents manuals per als municipis de l’AMB per fomentar la seguretat 

viària. Per exemple, a partir de la redacció d’uns Criteris pel disseny de vies segures i sostenibles fent 

especial atenció a les necessitats de vianants i ciclistes.  

4.  Campanyes específiques per a reduir la sinistralitat de motocicletes, ciclomotors, bicicletes, 

vehicles de mobilitat personal i vianants 

L’ús de motocicletes i ciclomotors en el conjunt de l’àrea metropolitana ha guanyat pes en els darrers 

anys. Les condicions meteorològiques de l’AMB, l’orografia, el baix consum, la flexibilitat i la facilitat en 

l’estacionament, entre d’altres, són factors que expliquen l’augment dels desplaçaments en motocicleta 

i ciclomotor, sobretot en la ciutat de Barcelona. Però l’accidentalitat associada també ha augmentat 

notablement. Es fa necessari un replantejament de les actuacions de seguretat viària, sensibilització i 

gestió d’aquests mitjans de transport.  

L’increment de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments quotidians i d’oci, ha incrementat el nombre 

d’accidents on els ciclistes estan implicats. La vulnerabilitat d’aquest mode de transport fa necessari una 

especial atenció a l’hora de garantir la seva seguretat. 

Amb la recent la proliferació dels diferents vehicles de mobilitat personal als carrers de les ciutats 

metropolitanes, s’introdueix un nou protagonista que cal tenir present. 

L’AMB impulsarà i difondrà informació mitjançant campanyes per tal de reduir la sinistralitat d’aquests 

modes de transport. Tanmateix, atès que en els darrers anys l’accidentalitat amb vianants involucrats ha 

incrementat, el Pla també vol prestar especial atenció en aquest grup.  

AGENTS RESPONSABLES 

Servei Català del Trànsit 

Ajuntaments metropolitans  

Policies Municipals 

 

AGENTS IMPLICATS 

Diputació de Barcelona 

AMB 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVMB) 

MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 

MESURA 71 Coordinar els PMUS d’abast municipal amb el PMMU 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 La Diputació de Barcelona inici un pla de millora de la seguretat viària per a ciclistes i motoristes 

en el conjunt de la seva xarxa de carreteres locals. Aquest pla de millora de la seguretat viària 

contempla la incorporació de nous aforadors que facin més fiable les dades d’intensitat de 

circulació (IMD) de motocicletes i bicis, així com d’un estudi específic d’accidentalitat d’usuaris 

vulnerables a la xarxa de carreteres locals. 

L’estudi que inclou, vianants, ciclistes i motoristes, comporta la identificació dels punts amb més 

risc d’accidentalitat, detectats en els estudis de trams de concentració d’accidents, l’anàlisi del 

perfil d’usuaris, així com una diagnosi global sobre la tipologia d’accidents i d’usuaris i la seva 

freqüentació. A partir de l’estudi es realitzaran propostes de millora aplicables a les carreteres 

de la xarxa local, tant en l’àmbit urbà com interurbà. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Participar en col·laboració amb altres administracions amb 
competències en les polítiques de millora de la seguretat viària 
interurbana 

            

2. Donar suport en l’elaboració dels plans locals de seguretat viària             

3. Editar guies i manuals sobre la seguretat viària             

4. Campanyes específiques per a reduir la sinistralitat de 
motocicletes, ciclomotors, bicicletes, vehicles de mobilitat personal 
i vianants 

            

Total cost assumit per l’AMB  180.000 € 

Total cost Mesura  30.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

*  Accidents de trànsit amb víctimes 14.610 ↓ 

*  Víctimes en accidents de trànsit (Ferits + Morts) 18.989 -50 % 
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32 Ampliar els espais regulats en 
l'estacionament en superfície 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B10. Aparcament i model de trafició viària 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’estreta relació que es dóna entre alta disponibilitat d’oferta d’aparcament i la generació de models de 
mobilitat que incentiven l’ús del vehicle privat, justifica la necessitat d’intervenir activament en la 
concreció i definició dels espais que es destinen a l’aparcament de vehicles de motor a l’espai públic. 
Aquesta necessitat ha de quedar no només palesa en la reforma urbana o en els nous desenvolupaments 
urbans (vegeu MESURA 1), sinó que cal que es faci evident en barris o àmbits urbans ja consolidats. Per 
això, cal reduir els espais d’aparcament en superfície i recuperar l’espai públic per altres usos, com 
l’estada, el foment de la mobilitat activa o la millora de les parades o instal·lacions del transport públic.  

A més, ara per ara la majoria d’operacions d’aparcament de turismes a l’àrea metropolitana no impliquen 
cost per a l’usuari. Tenint en compte que la disponibilitat d’aparcament gratuït és un factor que incentiva 
clarament l’ús del vehicle privat, és necessari augmentar les places regulades en diferents àmbits urbans. 

Amb aquesta actuació es pretén estendre l’aparcament regulat a tots els municipis metropolitans, no tan 
sols per a determinats col·lectius o zones (zona blava a àrees comercials, càrrega i descàrrega, PMR, etc.) 
sinó el vinculat a residents, com s’aplica bàsicament a Barcelona. Les polítiques tarifàries associades a 
aquesta regulació caldria també plantejar-les conjuntament (MESURA 33. Desplegar polítiques 
d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament regulat). 

Aquesta regulació afectaria qualsevol classe de vehicles, incloent-hi els de dues rodes a motor 
(motocicletes i ciclomotors) i les bicicletes.  

Aquesta mesura cal contextualitzar-la en el marc de possibles noves vies de finançament del transport 
públic metropolità, tal com, permetria el desplegament de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de 
finançament del sistema de transport públic de Catalunya. És a dir, una nova via d’ingrés pot derivar-se 
de vincular una part dels ingressos de les taxes d’aparcament regulat. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Es duran a terme dues actuacions:  

1.   Elaboració d’un inventari d’oferta d’estacionament i redacció d’estudis de major abast i concreció: 

Es redactaran estudis de major detall per a la definició de polítiques en relació a l’aparcament. Les 
directrius a seguir s’expliquen tot seguit: 
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1.1  Vehicles motoritzats de més de dues rodes 

• Trobar un millor equilibri entre l’espai destinat a l’aparcament i la resta d’usos de l’espai 
públic: cal reduir al màxim els espais d’aparcament en calçada. És prioritari actuar en els carrers 
que no formin part de la xarxa viària bàsica metropolitana i, en particular en els àmbits sensibles 
definits a la MESURA 21 (Identificar i fer el seguiment dels àmbits sensibles en baixa habitabilitat 
urbana). Caldrà tenir present les reserves d’estacionament per a persones de mobilitat reduïda, 
serveis, càrrega i descàrrega, vehicles de baixes emissions, vehicles compartits, entre d’altres. 

• Augmentar les zones regulades per a cotxes en el conjunt metropolità: el percentatge de 
regulació seria diferent segons àmbits: Barcelona ciutat, resta de la ZBE-Rondes, àmbits 
sensibles amb baixa habitabilitat urbana, entorns d’equipaments vulnerables amb trànsit intens, 
grans centres de treball o generadors de mobilitat. També es defineixen altres sectors, en els 
que pels alts volums de desplaçaments en destinació en cotxe, l’elevat ús de l’aparcament 
gratuït i d’un grau acceptable de cobertura del transport públic, s’han considerat prioritaris. 

 

 
Àmbits prioritaris per a la contenció i regulació de l’aparcament en superfície. (Mapa 25 de l’Annex 3. Documentació 
gràfica) 

Nota: alguns d'aquests àmbits l’aparcament està regulat, particularment a Barcelona. 

La menor o major implantació de zona blava o zona per residents podria venir donada a partir 
de la distribució modal de cada municipi, pel nivell d’oferta de transport públic existent, a més 
del nivell terciari de cadascun. Tanmateix, com a criteri general es podria destinar la xarxa viària 
bàsica metropolitana la zona blava i la xarxa local o secundària per a la zona verda. 

1.2. Vehicles motoritzats de dues rodes (motocicletes i ciclomotors) 

• Incrementar l’oferta d’aparcament en calçada per a motocicletes i ciclomotors: definir 
l’establiment d’indicadors i criteris per a la implantació de places senyalitzades a la calçada, tals 
com:  
o Percentatge de places senyalitzades respecte el total de la capacitat d’estacionament de 

motos d’un sector. En els trams de carrers on s’implanta places a la calçada s’hauria de 



 

 

143 

prohibir l’estacionament a la vorera, independentment de la seva amplada. 
o Ubicació de les places senyalitzades a la calçada segons criteris de seguretat viària, 

uniformes a tots els municipis. La menor alçada de les motos que la resta de vehicles i de 
mobiliari urbà en general (contenidors, etc.) aconsella prioritzar la ubicació d’aquestes 
places en punts d’interferència i d’intersecció amb cruïlles de trànsit i d’altres modes, 
permeten una major visibilitat i, per tant, una major seguretat viària ( abans de passos de 
vianants, de encreuaments viaris i rotondes, guals, sortides de carrers de prioritat 
invertida, etc.). 

• Definir els criteris pel que fa a l’ús de les voreres com a estacionament: amplades mínimes de 
vorera, nivell d’afluència d’usuaris (eixos comercials, equipaments escolars, esportius, culturals, 
sanitaris, etc.). Això suposaria una millora de la seguretat dels vianants, tant perceptiva com 
objectiva, com a conseqüència de l’alliberament de l’espai que deixen les motocicletes a més de 
la reducció de la seva circulació per les voreres.  

• Regular l’estacionament per a motos i ciclomotors en zona blava i verda en àmbits 
especialment sensibles en relació al vianant, la presència d’altres usos o la qualitat urbana (nuclis 
antics, zones comercials, illes de vianants, àmbits sensibles amb baixa habitabilitat urbana, 
entorns als equipaments vulnerables amb trànsit intens, etc.). La voluntat és que en aquests 
àmbits es faci una regulació temporal de l’estacionament de motos, de pagament o gratuïta. 

1.3. Bicicletes 

Cal garantir la presència d’espais d’aparcament de proximitat per a bicicletes al conjunt de l’espai públic, 
així com als principals punts de major concurrència de desplaçaments a les ciutats per tal d’afavorir-ne 
l’ús. 

La ubicació ha de ser preferiblement a la calçada i no a la vorera. Com a criteri general, es proposa que 
per cada 10 places d’estacionament de vehicles de quatre rodes en cordó, 6 es destinin a cotxes, 3 places 
es destinin a motocicletes o ciclomotors i 1 a bicicletes. 

2. Posada en marxa de nous projectes de contenció i regulació de l’aparcament. 

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
AMB 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 1 Introduir nous criteris sobre l’aparcament en el planejament urbanístic metropolità 
MESURA 21 Àmbits prioritaris d'actuació per millorar l'habitabilitat urbana 
MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 
MESURA 76 Acordar les de finançament del transport públic 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Elaboració d’un inventari d’oferta d’estacionament i redacció 
d’estudis de major abast i concreció             

2. Posada en marxa de nous projectes              

Total cost assumit per l’AMB  245.000 € 
Total cost Mesura  815.000 € 
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INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 
Aparcament regulat en superfície dels municipis metropolitans (% sobre el total de 
places en superfície) 15% ↑ 
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33 Desplegar polítiques d’harmonització i gestió 

uniforme de l’estacionament regulat 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B10. Aparcament i model de trafició viària 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Des de la implantació de zona blava a Barcelona als anys 80, pràcticament tots els municipis 

metropolitans han anat implantant, amb major o menor ritme i característiques, la regulació 

d’estacionament a la calçada. Això no obstant, es donen diferències notables en el tipus d’operacions de 

pagament entre municipis i barris metropolitans. També respecte de la tecnologia utilitzada en els 

mecanismes de control (sistema de vigilància), de pagament i acreditació (disc horari, parquímetres, 

aplicacions mòbils) i, també, en la complexitat de les diferents tipologies de regulacions. Es manifesta, 

per tant, la necessitat d’integrar les polítiques de planificació i de gestió de l’aparcament dels municipis 

en el marc d’una estratègia compartida de mobilitat metropolitana.  

L’objectiu d’aquesta mesura és la de definir uns criteris sobre l’estacionament pel conjunt del territori de 

l’àrea metropolitana, establint els mateixos criteris en relació a la gestió, al sistema tarifari, a les durades 

màximes, als horaris de regulació, a les formes de pagament i de cancel·lació de denúncies i a la 

senyalització, entre altres. Aquest marc comú o compartit, a més d’ajudar a potenciar l’estacionament 

regulat com a eina per a la reducció de la mobilitat en vehicle privat, facilitarà als usuaris del sistema 

regulat l’ús quotidià de l’estacionament independentment del municipi en què es trobi.  

Aquesta mesura cal contextualitzar-la en el marc de possibles noves vies de finançament del transport 

públic metropolità, tal com, permetria el desplegament de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de 

finançament del sistema de transport públic de Catalunya. És a dir, una nova via d’ingrés pot derivar-se 

de vincular una part dels ingressos de les taxes d’aparcament regulat. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Es procedirà a la redacció d’unes recomanacions per a les diferents normatives municipals que ordenen 

l’estacionament regulat en superfície. Aquestes recomanacions haurien de ser  assumides pels municipis 

metropolitans, deixant la porta oberta a l’adaptació de les diferents particularitats. És a dir, 

l’harmonització haurà de ser flexible, però amb un denominador comú.  

Per fer-ho, des de l’AMB s’organitzaran sessions participatives de treball amb els ajuntaments 

metropolitans per tal de consensuar aquest text base. A grans trets, els criteris principals sobre els que 

cal treballar amb els municipis són:  
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1. Sistema tarifari 
i durada màxima 
d’estacionament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona blava (vehicles 
a motor més de 

dues rodes) 

Es planteja un sistema tarifari que contempli tarifes i durades màximes 
d’estacionament variables segons zonificació a partir de la pressió 
d’estacionament.  
La tarifa base mínima en qualsevol municipi metropolità ha de ser superior als 
0€/hora. 

Zona verda 
(vehicles a motor 

més de dues rodes) 

Zona verda-residents  
Es planteja un sistema tarifari esglaonat en funció del nivell de pressió residencial 
o per corones tarifàries metropolitanes. Es recomana un sistema d’acreditació per 
ús per tal d’evitar l’estacionament de vehicles a la via pública per a llargues 
estades. 
La tarifa ha de superar els 0€ i ha de ser superior per a titulars de més d’un vehicle. 
 
Zona verda- no residents 
La tarifa de la zona verda per a no residents ha de ser superior a la de la zona blava 
del mateix sector o municipi.  
La tarifa mínima hauria de ser de 2€ per al conjunt de municipis metropolitans. 

Components 
variables (vehicles a 
motor de més dues 

rodes) 
 

Àmbit territorial 
La tarifa mínima base de la zona blava s’incrementa en els següents àmbits:  

 Zona de Baixes Emissions-Àmbit Rondes (ZBE-Rondes) i/o Àmbit territorial amb 
cobertura de metro 

  Àmbits sensibles amb baixa habitabilitat urbana (ZBE-Local; Zones de Trànsit 
Pacificat) 

 Entorn d’equipaments vulnerables amb trànsit intens (no inclosos en una ZBE 
Local) 

 
Etiquetatge ambiental (DGT) 

 Gratuïtat i/o descomptes per a l’estacionament a vehicles d’etiqueta 0 i ECO 
(elèctric, híbrids) a la zona blava i verda. Aquesta regulació hauria de ser 
revisable a mitjà termini, ja que l’increment de la presència d’aquest tipus de 
vehicles en un futur deixarà de ser motiu d’incentiu per a aquestes 
contraprestacions.  

 En àmbits sense restricció de circulació ambiental, s’aplicaria un recàrrec a la 
tarifa d’estacionament per als vehicles sense etiqueta (zona blava i verda). 

 
Flotes de vehicle compartit 
Incentiu en la tarifa de l’oferta regulada als vehicles amb etiqueta de vehicle 
compartit, que impliquen la no tinença de vehicle en propietat i, per tant, més 
rendibles socialment (vehicles de carsharing, motosharing, de lloguer o similars).  
 
Dimensions dels vehicles 
Incentiu de l’ús de vehicles petits o en tot cas penalització dels vehicles de més 
volum (tipus 4X4, etc.), gamma alta o alta cilindrada. 
 
Pressió d’estacionament 
A més de les zones tarifàries segons la centralitat i/o nivell de terciari dels diferents 
municipis o diferents sectors d’un municipi, es planteja la possibilitat d’aplicació 
d’un sistema variable de la tarifa d’acord amb el nivell horari de saturació 
d’aquesta oferta regulada, incentivant els desplaçaments a les hores vall, podent 
incidir en la reducció de la congestió viària.  

2. Tractament d’oferta especial 
d’estacionament 

Aparcaments d’intercanvi (P+R) 
El preu dels aparcaments d’intercanvi modal han de ser de tarifa tova i d’ús preferent per 
als usuaris de transport públic, ja que la tarifa d’estacionament en origen condiciona molt 
la utilització del transport públic. Actualment, l’aplicació de mòbil (AMB P+R) permet 
registrar-se i utilitzar l’aparcament gratuïtament (de 5 a 23h i de dilluns a divendres, amb 
una estada màxima de 24h). La validació del títol de transport permet vincular el vehicle 
amb l’usuari de transport públic. 
 
Polígons d’activitat econòmica (PAE) 
Es proposen regulacions similars al sistema convencional de les àrees centrals urbanes amb 
adaptacions especifíques pel que fa a la tarifa o durades màximes d’estacionament més 
adequades a les seves activitats. 
 
Regulació d’episodis de contaminació ambiental 
Hi ha dues possibles actuacions: 

 Deixar fora de servei l’estacionament regulat al conjunt del sistema o a les àrees més 
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A més d’aquest marc comú metropolità es defineix el desenvolupament d’una plataforma tecnològica 

metropolitana que permeti el pagament telemàtic de zones regulades d’aparcament en rotació. A més 

de la pròpia operativa, la instauració de la plataforma permetrà avançar en l’homogeneïtzació de la 

informació i la regulació: 

 Sistemes de pagament i/o d’acreditació: implantació de sistemes de pagament uniformes 

(App’s i parquímetres) per a cadascun dels sistemes regulats (zona blava, verda i àrea DUM) al 

conjunt de l’àrea metropolitana. Permetrà més agilitat i eficiència, així com control. La seva 

extensió ha de suposar l’abaratiment de costos del sistema a mitjà termini. En els sistemes 

contemplaran descomptes i bonificacions establerts (per exemple: VBE, etiquetes ambientals, 

dimensió dels vehicles, residents/no residents, etc.). 

 Criteris de senyalització uniformes per a les diferents tipologies de regulació. Denominacions 

comunes dels mateixos sistemes de regulació, i senyalització homogènia pel que fa a la 

informació a l’usuari. 

 Sistemes de control i vigilància. Unificació de criteris de sanció, formes de pagament de les 

sancions, etc. a tots els municipis de l’AMB. 

 Convergència tarifària entre l’aparcament regulat en superfície amb els pàrquings públics: per 

a una bona complementarietat entre les dues ofertes, la zona blava, destinada especialment a 

usuaris de curta durada d’estacionament, ha de disposar de la tarifa més cara, mentre que els 

aparcaments públics, destinats a mitjanes i llargues durades d’estacionament, han de tenir tarifa 

igual o més barata.  

Per tal de poder garantir una millor eficàcia de les polítiques d’aparcament metropolitanes, i per tal que 

l’AMB pugui actuar en polítiques que actualment no li són pròpies, seria recomanable l’establiment 

d’acords (per exemple, convenis, delegació de competències o encàrrecs de gestió) amb els 

ajuntaments metropolitans, els quals actualment són responsables de la planificació i regulació de 

l’aparcament. En paral·lel seria recomanable la creació d’un ens metropolità que gestioni de manera 

conjunta l’oferta regulada d’aparcament a la via pública.  

sensibles i/o centrals. Incidint en l’aparcament forà (àrea verda i blava). 

 Incidir en els vehicles més contaminants a través de la tarifa: incrementar la tarifa per a 
l’usuari forà, tant de zona blava com de l’àrea verda, excepte en el cas dels vehicles de 
0 emissions i ECO, pels quals la tarifa variable és zero. 

Platges 
Regular i tarifar l’estacionament a les zones de platja. Poden ser estacionals (estiu, cap de 
setmana) o anuals depenent de l’activitat de l’entorn. Aquesta regulació ha de permetre 
estades compatibles amb les necessitats dels usuaris de la platja. 

3. Vehicles a motor de dues rodes 

Zona verda 
Establiment d’una tarifa mínima de zones de residents per a motos. Establir a sectors 
específics com a nuclis antics la preferència de places per a motos de residents. Es planteja 
una regulació tarifària i horària similar a la de la zona verda de turismes, amb tarifes més 
baixes d’acord al vehicle a què va destinat.  
 
Zona blava 
Establiment d’una tarifa mínima de zones a rotació per a motos. Sectors d’alta demanda 
forana, regular places de motos de pagament, per tal d’incentivar les curtes durades i reduir 
el pes de motos vinculades al motiu treball, usuaris que poden ser reconduïts cap a altres 
modes de transport. 
Les possibilitats que generen les actuals aplicacions per telefonia (App o SMS) permet 
implantar aquestes regulacions sense necessitats de tiquet, sistema que ha dificultat fins 
ara la implantació de regulacions temporals d’estacionament a les motos.  

AGENTS RESPONSABLES 

Ajuntaments metropolitans 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 
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MESURES RELACIONADES 

MESRUA 32 Definir i regular els espais destinats a l’estacionament en superfície 

MESURA 71 Coordinar els PMUS d'abast municipal amb el PMMU 

MESURA 73 Coordinar les polítiques de promoció dels Vehicles de Baixes Emissions 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Redacció de recomanacions per a la regulació de l’estacionament 
regulat en superfície             

2. Plataforma metropolitana d'estacionament regulat APP       

Total cost assumit per l’AMB  330.000 € 

Total cost Mesura  480.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Aparcament gratuït del cotxe en els desplaçaments en destinació (anades)  [% sobre el 

total] 
71,9 ↓ 

Aparcament gratuït de la moto en els desplaçaments en destinació (anades) [% sobre 
el total] 

96,3 ↓ 

Usuaris de la plataforma tecnològica metropolitana de pagament 0 ↑ 

Municipis adherits a la gestió uniforme de l’estacionament regulat 0 ↑ 
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34 Homogeneïtzar criteris per a les zones de 
càrrega i descàrrega 

  OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B10. Polítiques d’aparcament i reducció de la congestió viària 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Mitjançant una gestió eficient i una rotació adequada de les places de càrrega i descàrrega (CiD) es vol 
aconseguir oferir un servei que pugui beneficiar el màxim d’activitats econòmiques i transportistes. Per 
establir unes bases de funcionament, evitar la indisciplina en l’estacionament i resoldre tensions que es 
generen diàriament a l’espai públic metropolità es preveu regular la gestió de l’espai públic reservat a la 
distribució urbana de mercaderies des d’una òptica metropolitana, és a dir, apostant per 
l’homogeneïtzació d’alguns aspectes bàsics del funcionament de les places de CiD com els horaris, la 
senyalització, l’operativa i la tipologia de reserves. 

En aquest sentit, l’objectiu també és aconseguir que les ordenances municipals que regulen la distribució 
urbana de mercaderies acabin convergint cap a uns criteris comuns, reforçant aquesta lògica 
metropolitana i esdevenint un element facilitador de cara al sector. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Analitzar les necessitats d’estacionament per a la CiD a cadascun dels municipis metropolitans 

Per una correcta planificació de l’estacionament de CiD, caldrà analitzar les necessitats existents a cada 
municipi metropolità. La informació recollida als PMUS municipals pot ser un bon punt de partida, ja que 
normalment ja consten d’una bona anàlisi de la demanda municipal de CiD, però també serà encertat 
analitzar la demanda a partir de la realització d’enquestes estàndard als comerciants dels municipis, per 
exemple.  

Al moment de disposar de les dades de demanda de la plataforma digital ÀreaDUM metropolitana es 
podrà identificar amb major precisió les necessitats d’aparcament.  

2. Harmonitzar les ordenances municipals pel que fa a la CiD  

L’AMB impulsarà un procés participatiu amb els municipis metropolitans per harmonitzar les ordenances 
municipals que regulen les activitats de càrrega i descàrrega mitjançant sessions de treball amb els equips 
tècnics municipals. 

Es desenvoluparan diferents sessions de treball per debatre i arribar a consensos en aspectes clau que 
defineixen l’operativa municipal de la CiD, com per exemple la dispersió actual d’horaris de funcionament 
de les places de CiD i la senyalització heterogènia, incorporar l’operativa mitjançant dispositius mòbils, 
els criteris de dimensió i d’ubicació de les places, la distribució urbana de mercaderies nocturna i en hores 
vall, etc. 

A B D C E F 
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En aquest sentit, l’objectiu és la redacció d’un document final (Recomanacions per coordinar les 
ordenances municipals sobre la distribució urbana de mercaderies) que reculli els consensos del procés 
participatiu.  
 

Proposta de criteris generals d’homogeneïtzació horària (pendent de consens amb els municipis) 

DUM diürna Criteris Excepcions 

Horari general de càrrega i descàrrega 8h a 20h - 

Temps màxim d’estacionament 30 min o l’establert en els 
panells 

Vehicles 0 emissions o amb etiqueta 
ECO 30 min addicionals. Permisos 

especials sol·licitud alcaldia. 

DUM Nocturna Criteris Excepcions 

Horari CiD 20h a 6h - 

Temps màxim d’estacionament 2 hores 
Vehicles 0 emissions o amb etiqueta 

ECO 30 min addicionals. 
Permisos especials sol·licitud alcaldia. 

Límit de decibels 50-60 dB o el valor que els 
municipis considerin adequat - 

3. Harmonitzar la senyalització de les zones de CiD. 

Com a conseqüència de l’establiment d’una mateixa regulació per a totes les zones de CiD de l’AMB, es 
proposa una senyalització comuna a tots els municipis metropolitans, que estarà vinculada amb la 
plataforma digital per la gestió de la DUM (vegeu MESURA 80) 

  

 

4. Establir ajudes fiscals als locals que comptin amb un moll propi de descàrrega 

Per tal de promoure l’adequació dels espais comercials privats per a la CiD de les mercaderies, es proposa 
establir ajudes fiscals per aquells locals que habilitin espais de CiD al seu interior sense interferir en 
l’ocupació de places o la circulació en la via pública. El decret 344/2006 de regulació dels estudis de 
mobilitat generada estableix quins establiments comercials han de disposar d’un moll o d’un espai mínim 
de càrrega integrat a la instal·lació, en funció de la superfície de venda. A més, en alguns municipis 
metropolitans també existeix l’obligació de disposar d’una zona de CiD a l’interior dels locals. A la 
pràctica, però, sovint aquestes normatives no es compleixen. 
 

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments metropolitans 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Representants dels sector 
ATM 
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MESURES RELACIONADES 
MESURA 70. Dissenyar nous canals de diàleg amb els actors implicats en el transport de mercaderies 
MESURA 79 Desenvolupar una plataforma digital metropolitana per la gestió de la distribució urbana de 
mercaderies 
MESURA 84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies 
MESURA 85 Incentivar i regular la distribució urbana de mercaderies nocturna i hores vall 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Sistema de control de l’ocupació de les places de CiD a La Corunya. 

Des de l’ajuntament de la Coruña s’ha establert un sistema de control de l’ocupació de les zones de CiD 
que permet detectar les places lliures, les places ocupades, les places indegudament ocupades i les places 
reservades mitjançant un codi de llums.  

 Carrils multi ús a Bilbao 

Són carrils localitzats en vies amb 3 o més carrils per un mateix sentit que reconverteixen el seu ús en 
funció del moment del dia: 

- de 8:00 a 13:00 el carril es destina a càrrega i descàrrega 

- de 13:00 a 20:00 el carril es destina a circulació 

- de 20:00 a 8:00 el carril es destina a aparcament. 

 Imatge i durada comuna a l’àmbit de London Councils 

Des de London Councils, que representa els 32 ajuntaments de Londres i la ciutat de Londres, es dona 
una imatge comuna per les zones de càrrega i descàrrega. A tota la regió la càrrega es permet durant un 
màxim de 40 minuts.  

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Analitzar les necessitats d’estacionament per a la CiD             

2. Harmonitzar les ordenances municipals pel que fa a la CiD              

3. Harmonitzar la senyalització de les zones de CiD             
4. Establir ajudes fiscals als locals que comptin amb un moll propi de 
descàrrega             

Total cost assumit per l’AMB  55.000 € 

Total cost Mesura  200.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Municipis que han modificat l'ordenança segons recomanacions d'harmonització 0 ↑ 
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35 
Definir una política metropolitana de 
tarifació viària per ús, congestió i 
contaminació 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B10. Aparcament i model de peatges al servei d’una mobilitiat saludable 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’àrea metropolitana s’enfronta a un escenari d’anàlisi i de debat entorn un sistema de peatges d’àmbit 
metropolità que respongui a criteris de mobilitat i de salut pública. Amb una ZBE-Rondes que estarà 
plenament operativa en el 2020 i un horitzó temporal d’inici de l’acabament de les concessions en vies 
d’alta capacitat, l’esquema de peatge metropolità (de congestió, de toxicitat) es revela com un mecanisme 
rellevant per avançar cap a la sostenibilitat. En aquest sentit, l’AMB té voluntat d’esdevenir un agent 
facilitador d’aquesta anàlisi i el seu conseqüent debat. 

A la xarxa viària de l’àrea metropolitana de Barcelona només hi ha un tram amb peatge: el túnel de 
Vallvidrera. Això no obstant, les principals vies d’alta capacitat d’accés a aquest territori són de pagament: 
C-32 (Nord i Sud), AP-7, C-33 i C-16. Es tracta d’una barrera econòmica d’entrada a l’àrea metropolitana, 
que respon a criteris de finançament de les infraestructures viàries i no a una política de gestió de la 
mobilitat d’acord amb l’interès públic. Tanmateix, entrem en una fase en què es preveu un aixecament 
progressiu dels peatges a les vies d’alta capacitat com a resposta de la finalització de les respectives 
concessions (vegeu taula). Si aquest aixecament es fa efectiu, cal suposar un augment de la mobilitat 
privada, una part induïda i l’altre provinent del transport públic. D’altra banda, cal seguir quina és  
l’evolució de l’esquema “vinyeta” proposat per la Generalitat de Catalunya, inspirat en els models d’Àustria 
o Suïssa, i que preveu una taxa anual fixa per als turismes, amb tarifes també per a transportistes i turistes. 

Concessió Fi de concessió Via 
Invicat 2021 C-32 Montgat-Palafolls 
Invicat 2021 C-33 Barcelona-Montmeló  
Abertis 2021 AP-7 La Jonquera-Tarragona  
Autema 2036 C-16 Sant Cugat-Terrassa-Manresa 
Abertis 2037 C-16 Barcelona-Sant Cugat (Túnel de Vallvidrera) 
Abertis 2039 C-32 Autopista Pau Casals (Túnels del Garraf) 

Per tot plegat, cal iniciar ja una profunda reflexió i dotar d’un espai per establir el diàleg amb les diferents 
administracions implicades per definir una estratègia compartida. I en aquest procés, l’AMB en dos eixos 
de treball: la dotació d’elements tècnics que aportin coneixement al debat i la participació i creació 
d’espais de treball i de concertació interadministrativa. 
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ACTUACIONS PREVISTES 

1. Creació d’una taula de treball de gestió metropolitana de peatges 

Inicialment, l’AMB en tant que administració implicada, participa en el Grup de treball sobre la gestió i el 
finançament del sistema de vies de transport per carretera d’altes prestacions (Resolució 137/XII del 
Parlament de Catalunya, sobre la constitució d’un grup de treball sobre la gestió i el finançament del 
sistema de vies de transport per carretera d’altes prestacions). 

Addicionalment, des de l’AMB es vol promoure la creació d’una taula que ha de permetre assegurar el 
consens entre les administracions implicades. Des de l’AMB en una fase inicial, s’apostaria per un sistema 
que no anés en contra del model de mobilitat futur desitjat a l’àrea metropolitana, és a dir, una mobilitat 
saludable, sostenible i eficient. Particularment, que garantís el compliment dels requeriments quant a 
millora de la qualitat de l’aire i canvi climàtic, establerts per la UE i per l’incompliment dels quals alguns 
municipis metropolitans es troben dins de la Zona de Protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

2. Redacció d’estudis previs per a la implantació d’un esquema de peatge de mobilitat (de congestió, 
toxicitat o contaminació) 

Durant l’escenari temporal del Pla, l’AMB i en el marc de la taula de treball, elaborarà els estudis necessaris 
que plantegin alternatives viables a la situació actual i immediata respecte del venciment de les 
concessions en determinades vies d’alta capacitat que afecten  la mobilitat metropolitana, amb l’objectiu 
de dibuixar aquelles que s’apropin al model de mobilitat i objectius plantejats al PMMU. Particularment, 
s’analitzarà la viabilitat d’implementar un peatge de toxicitat i de congestió a l’àrea metropolitana. Aquests 
estudis haurien de determinar aspectes com: l’àmbit d’aplicació, les tarifes i horari de funcionament, 
possibles bonificacions i el mètode de control i de pagament. Per descomptat, s’haurien d’avaluar els seus 
efectes sobre la mobilitat diària i sobre la qualitat de l’aire i el canvi climàtic, com s’ha dit. S’avaluarien al 
mateix temps, possibles problemes d’equitat entre diferents grups socioeconòmics. 

AGENTS RESPONSABLES 

DTES-Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Fomento 
AMB  

AGENTS IMPLICATS 

Ajuntaments metropolitans  
Empreses concessionàries d’autopistes 
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

LLEI 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Disposició Addicional Onzena 

En el termini d'un any a partir de l'aprovació d'aquesta Llei, el Govern, consultant prèviament el Consell Català de la 
Mobilitat, ha de presentar un pla d'ordenació del sistema de peatges a les infraestructures viàries, perquè aquests 
esdevinguin, progressivament, instruments reguladors i de gestió de la mobilitat, especialment a les àrees de congestió, 
i complementaris del transport públic. Aquest pla ha d'establir els mecanismes necessaris perquè el transport públic 
col·lectiu de superfície, tant si és de gestió pública com de gestió privada, estigui exempt de peatges. 

LLEI 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya 

Article 18 

Tributs propis per al finançament del sistema de transport públic 

1. Amb la finalitat de dotar de més recursos el finançament del transport públic, el Govern, en l’àmbit de les seves 
competències, ha de presentar al Parlament els projectes legislatius pertinents per a l’establiment progressiu de nous 
tributs, tenint en consideració els beneficis i els efectes externs derivats del transport públic. 

2. L’Administració de la Generalitat i els ens locals poden establir recàrrecs, o augmentar els tipus impositius o les 
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quotes, sobre els tributs ja existents la recaptació dels quals s’ha de destinar al finançament del transport públic, en el 
marc de la legislació general tributària i la legislació sobre finances públiques. 

3. Entre les figures tributàries específiques a què es refereixen els apartats 1 i 2, es poden establir progressivament: 

a) ... 

c) Tributs sobre la congestió i la contaminació derivades de la utilització del vehicle privat, amb les modalitats següents: 

1r. Impostos o taxes que gravin la utilització de les vies d’alta capacitat, amb la finalitat de contribuir al finançament 
del sistema de transport públic. 

A continuació es mostren alguns exemples de funcionament de peatges de congestió:  

 Peatge congestió Londres 

El 1999 que la Gretaer Lonton Authority (ACT) va establir el procediment per la implantació dels peatges 
urbans a la ciutat per frenar la congestió. El 2001 es va presentar el projecte i el 2002 es va aprovar, però 
no es va inaugurar fins a l’any 2003. El peatge urbà abasta una superfície de 22 km2, el qual s’ampliava el 
2007 a l’oest de la ciutat en els barris de Chelsea, Nottingh Hill i Kensington.  

L’horari de funcionament és de 7:00 a 18:30 els dies laborables. Els residents tenen un descompte de 10% 
respecte a la quota base. Hi ha vehicles exempts del pagament com els taxis, els vehicles amb 9 o més 
seients, discapacitats, serveis d’emergència, motos i forces armades. Amb un pagament anual de 10 lliures 
estan exempts les grues i els vehicles per avaries, així com vehicles amb combustibles alternatius.  

La seva implementació va comportar una reducció d’un 30% del trànsit dins de la zona de peatge i una 
reducció de la congestió en les vies d’entrada i sortida (20%). Per la seva banda, els autobusos s’han 
beneficiat de l’augment de la velocitat comercial i de l’augment de la demanda sobretot a les zones 
centrals per l’augment de la regularitat. Els ingressos generats s’inverteixen en la millora del transport 
públic. Addicionalment, es va observar una reducció de l’accidentalitat i en les  emissions d’òxids de 
nitrogen i de partícules en suspensió a la zona central van disminuir un 12%. 

 

 Peatge congestió a Estocolm 

La ciutat d’Estocolm va iniciar l’any 2006 una prova pilot de gener a juliol, un referèndum sobre la seva 
continuïtat al mes de setembre. Es va posar en marxa l’any 2007. La superfície de l’àmbit és de 50 km2 i té 
18 punts de control. L’horari de funcionament és els dies laborables de 6:30 a 18:30 h. Les quotes són 
variables segons les hores. Les excepcions són els busos, taxis, motos i vehicles amb combustibles 
alternatius. No hi ha quotes especials pels residents.   Els resultats aplicables han estat  els següents:  

• Reducció del trànsit entrant a la zona en  22% 
• Reducció de cues en un 50%  
• Augment d’usuaris de transport públic 8% 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Creació d’una taula de treball de gestió metropolitana de peatges             
2. Redacció d’estudis previs per a la implantació d’un peatge de 
toxicitat i congestió             
Total cost assumit per l’AMB  260.000 € 
Total cost Mesura  770.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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36 Ampliar la xarxa metropolitana de punts de 
recàrrega per a VBE  

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B11. Vehicles de Baixes Emissions (VBE) 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’existència d’una xarxa de punts de recàrrega per a vehicle elèctric d’accés públic és necessària per al 
desplegament d’aquests vehicles en el territori. Tal com indica la directiva europea 2014/94/EU Clean 
Power for Transport (Alternative Fuels for Sustainable Mobility in Europe), s’ha de vetllar per assegurar 
que els punts de recàrrega siguin accessibles al major públic possible, construint així una cobertura 
adequada i aconseguir que els vehicles elèctrics circulin, com a mínim, en aglomeracions urbanes, 
suburbanes i altres zones densament poblades. 

Dins l’objectiu d’ampliar la infraestructura de recàrrega, l’AMB ja ha desplegat una xarxa de 10 
electrolineres (amb un punt de recàrrega ràpida i un punt de recàrrega normal cadascuna) en ubicacions 
que segueixen una sèrie de criteris:  

• Fàcil accessibilitat des de la xarxa principal i des dels grans nuclis urbans. 
• Fàcil localització i accés, en zones de referències (centres comercials, parcs empresarials, etc.). 
• Disponibilitat de serveis al seu entorn immediat (cafeteries, botigues, etc.). 
• Visibilitat (avingudes, al costat d’equipaments municipals, al costat de serveis 24h, etc.). 
• Escomesa elèctrica viable i amb un cost assequible.  

A més, s’han desplegat algunes fotolineres laborals en municipis de l’àrea metropolitana.  

En aquesta actuació, es planteja ampliar el nombre de punts de recàrrega o electrolineres de l’AMB en 
el territori fins a tenir almenys un punt de recàrrega a cada municipi de l’àrea metropolitana. S’estudiaran 
ubicacions per garantir els criteris esmentats i incidir en la importància de fomentar serveis de VBE 
compartits en punts d’intercanvi modal, com parades de taxis, ferrocarrils, autobusos així com ubicacions 
apropiades per la distribució urbana de mercaderies i serveis. Addicionalment, es tindran en compte 
criteris a l’hora de decidir el tipus de punts (fases), des de la perspectiva de la demanda potencial:  

• Municipis a partir de 18.000 habitants: punts de recàrrega semi-ràpida (fins a 22kW). 
• Grans nusos de la xarxa metropolitana: punts de recàrrega ràpida (69kW). 
• Municipis d’entre 10.000 i 30.000 habitants: punt de recàrrega semi-ràpida (22kW). 
• Municipis de menys de 10.000 habitants: almenys un punt de recàrrega semi-ràpida (3-22 kW). 

És important assegurar la interoperabilitat dels serveis de recàrrega elèctrica als municipis metropolitans 
(i particularment amb Barcelona) per facilitar l’ús entre els usuaris dels VBE. S’ha d’assegurar la 
compartició de la base de dades a més de possibilitar l’activació, operació i pagament dels punts per part 
dels usuaris, a través d’un mitjà que doni accés a la totalitat del servei de recàrrega a la via pública de la 
xarxa. Permetre la interoperabilitat accelerarà l'adopció de VBE i millorarà l'experiència del conductor. 
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A més a més, es vol promoure que l’electricitat provingui de fonts renovables, i amb la mesura que sigui 
possible procurar que la producció sigui local. Es preveu poder informar els usuaris d’aquesta 
procedència i del compromís que es té a llarg termini. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Ampliar la xarxa d’electrolineres de l’AMB amb la instal·lació de 48 punts d’infraestructura pròpia: 

• 3 punts de recàrrega ràpida tri-estàndard (2020-2021, Actuació 1) 
• 10 punts de recàrrega semi-ràpida amb corrent continu (2019-2020, Actuació 2) 
• 13 punts de recàrrega semi-ràpida  amb corrent altern (2020-2021, Actuació 3) 
• 13 punts de recàrrega semi-ràpida amb corrent altern (2021-2022, Actuació 4) 
• 9 punts de recàrrega semi-ràpida amb corrent continu (2022-2023, Actuació 5) 

 

 
Xarxa metropolitana de punts de recàrrega per al vehicle elèctric  

(Mapa 26 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 
                       

2. Garantir la interoperabilitat de la infraestructura de recàrrega 

Per tal de crear una xarxa connectada i coherent, l’AMB tindrà en compte els següents aspectes per 
assegurar la interoperabilitat amb els PdR existents i els futurs.   

• Acord per assegurar la interoperabilitat de la infraestructura de recàrrega pública de tot el 
territori de l’AMB (compartició de base/s de dades).  

• Seguir actuant dins de la creada “Aliança de Municipis per a la Interoperabilitat” per treballar i 
assegurar la interoperabilitat en l’àmbit català.  

• Promoure l’adopció de protocols (Open Charge Point Protocol*, Open Charge Point Interface**) 
per tots els sistemes de recàrrega de l’AMB i assegurar així també la interoperabilitat 
internacional.  

• Estudiar possible interoperabilitat del servei de recàrrega amb altres serveis de mobilitat com 
sistemes car-sharing/moto-sharing elèctric, transport públic, etc.  
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• Creació d’un servei que permeti l’activació, operació i pagament dels punts per part dels usuaris. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
Empreses/coperatives d’energia elèctrica  

MESURES RELACIONADES 
MESURA 38 Impulsar la instal·lació de punts de recàrrega vinculada en edificis d'habitatge 
MESURA 73 Coordinar les polítiques de promoció dels VBE  
MESURA 101 Promoure l'ús dels VBE des de l'AMB a la ciutadania, centres públics i empreses 
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 Fotolineres laborals metropolitanes (AMB), com la instal·lada a l’Ajuntament d’Esplugues del 

Llobregat.  
 

 
 
 
 
 L’Ajuntament de Barcelona ha instal·lat més de 20 punts de recàrrega ràpida en col·laboració 

amb entitats públiques i privades. 
 La recentment creada “Aliança de Municipis per a la Interoperabilitat” de les xarxes públiques 

de recàrrega de vehicles elèctrics permet que qualsevol usuari pugui accedir a qualsevol punt 
de recàrrega municipal de Catalunya fent servir qualsevol targeta emesa pels ajuntaments de  
l’Aliança. També s’està desenvolupant i testejant una app mòbil que permetrà accedir als punts 
de càrrega mitjançant codis QR, sense necessitat de disposar físicament de cap targeta.  

 OCPP* (Open Charge Point Protocol) és el protocol global de comunicació oberta entre l'estació 
de càrrega i el sistema central de l'operador de l'estació de càrrega. Aquest protocol gestiona la 
transacció de càrrega i, a més, pot intercanviar informació entre el vehicle i la xarxa elèctrica.  

 OCPI** (Open Charge Point Interface) és un protocol obert entre operadors i proveïdors de 
serveis. Aquesta interfície independent compatible internacionalment admet l'accessibilitat i la 
disponibilitat de la infraestructura de càrrega. 

 A la regió italiana d'Emília-Romanya, el projecte "Mi Muovo Elettrico" està treballant en 
l'educació, la divulgació, la interoperabilitat i la integració dels serveis de mobilitat per beneficiar 
els ciutadans de tota la regió. Els usuaris poden accedir a diversos serveis de mobilitat a tota la 
regió amb la targeta de mobilitat "Mi Muovo". Proporciona una solució integrada única per a 
autobusos, trens, compartiments per a bicicletes, cotxes compartits i punts de càrrega per a VE 
a tot l'Emília-Romanya. (EV City Casebook, 50 big ideas shaping the future of electric mobility). 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ampliar la xarxa d’electrolineres de l’AMB amb la instal·lació de 
48 punts d’infraestructura pròpia             

2. Garantir la interoperabilitat de la infraestructura de recàrrega             

Total cost assumit per l’AMB  1.815.000 € 

Total cost Mesura  1.815.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA  

 2017 Objectiu 

Punts de recàrrega elèctrica (PdR) 20  42 

Punts de recàrrega de GNC 8 9 

Punts de recàrrega de GLP 30 33 
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37 Col·laborar en la creació d’una xarxa de punts 
de subministrament de GNV i GLP 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B11. Vehicles de Baixes Emissions (VBE) 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Els vehicles propulsats per GNV i GLP són una alternativa real que està permetent millorar la qualitat de 
l'aire de les nostres ciutats. En el cas dels motors de gas natural, per exemple, aquests produeixen menys 
emissions sonores i vibracions que els motors de combustió dièsel o gasolina. També, més enllà dels 
avantatges mediambientals, el gas natural és un combustible molt competitiu des del punt de vista 
econòmic. 

Segons la directiva europea 2014/94/EU Clean Power for Transport (Alternative Fuels for Sustainable 
Mobility in Europe), de cara el 2020, els Estats membres hauran de vetllar per disposar d’un nombre 
suficient de punts de recàrrega públicament accessibles. Aquests punts hauran d’estar disponibles amb 
distàncies màximes de 150 km, per permetre la circulació de vehicles de GNV a escala de la Unió Europea. 

Actualment hi ha 9 estacions de recàrrega de GNV dins de l’àrea metropolitana de Barcelona i 
aproximadament 30 de GLP, però convindria millorar la cobertura d’alguns eixos. Tot i que la inversió en 
estacions de gas liquat i/o comprimit sol ser de caràcter privat, es fa necessària la col·laboració de les 
administracions públiques a l’hora de facilitar l’espai i els permisos necessaris.  

L’AMB vol col·laborar en la instal·lació de punts per subministrar gas natural vehicular (GNV) o gas liquat 
de petroli (GLP) als vehicles propulsats amb aquesta font, prestant especial atenció als vehicles pesants, 
autobusos i camions. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Acord marc amb les empreses energètiques del sector per ampliar la xarxa d’estacions de recàrrega 
per vehicles de GNV (3 estacions de GLP i, 1 de GNL-GNC) 

L’AMB col·laborarà amb les empreses energètiques per ampliar la xarxa d’estacions de recàrrega de gas 
de l’àrea metropolitana de tots els usuaris. Es prestarà especial atenció en:  

• L’estudi d’ubicacions per cobrir les necessitats del transport de mercaderies i els autobusos 
• Facilitar la tramitació de permisos amb els Ajuntaments implicats 

AGENTS RESPONSABLES 
Empreses energètiques  

AGENTS IMPLICATS 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

A B D C E F 
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MESURES RELACIONADES 
MESURA 73 Coordinar les polítiques de promoció dels Vehicles de Baixes Emissions  

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Municipis amb estacions de Gas Natural Vehicular a l’AMB:  
GNC - Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat (2) 
GNC i GNL - Barcelona (Zona Franca i Port de Barcelona)   
http://gasnam.es/estaciones-gas-natural-vehicular/ 

 Municipis amb estacions d’autogas o GLP a l’AMB:  
Castelldefels (3), Viladecans (1), El Prat de Llobregat (3), Barcelona (9), L’Hospitalet de Llobregat 
(2), Cornellà de Llobregat (4), Esplugues de Llobregat (2), Sant Adrià del Besòs (2), Badalona (2), 
Montcada i Reixac (1), Barberà del Vallès (1) i Sant Cugat del Vallès (1).  
http://www.aoglp.com/que-es-autogas/donde-repostar/ 

 Dins la UE, destaquen Alemanya, Itàlia i Suïssa, les quals disposen d’una àmplia xarxa d’estacions 
de GNV: n’hi ha 883 a Alemanya, 1100 a Itàlia i 163 a Suïssa, on fomenten totes les iniciatives al 
respecte. (http://www.eafo.eu/infrastructure-statistics/natural-gas) 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudi d’ubicacions              

2. Tramitació de permisos amb els Ajuntaments metropolitans             

3. Acord marc amb les empreses energètiques del sector. Instal·lació de 
noves estacions (3 GLP, i 1 GNL-GNC).             

Total cost assumit per l’AMB  18.000 € 

Total cost Mesura  852.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2017 Objectiu 

Punts de recàrrega de GNC 8 9 

Punts de recàrrega de GLP 30 33 
 

 

http://gasnam.es/estaciones-gas-natural-vehicular/
http://www.aoglp.com/que-es-autogas/donde-repostar/
http://www.eafo.eu/infrastructure-statistics/natural-gas
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38 Impulsar la instal·lació de punts de recàrrega 

vinculada en edificis d’habitatges 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B11. Vehicles de baixes emissions (VBE) 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu principal és simplificar i coordinar el programa d’ajudes a la instal·lació de punts de recàrrega 

vinculada, gestionat pel Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), per tal d’augmentar la dotació als 

habitatges a l’àmbit de l’AMB.  

Es fomentarà la instal·lació de punts de recàrrega en aparcaments existents d’habitatges o règim de 

propietat horitzontal mitjançant mecanismes d’informació de les diferents opcions i els passos necessaris 

als diferents agents involucrats (ciutadans, administradors de finques, instal·ladors i comercialitzadora   

elèctrica). Es promourà la simplificació de tràmits i d’ajuts. 

Per tal d’homogeneïtzar la mesura territorialment i assegurar que estarà disponible a qualsevol municipi, 

es creu necessari crear un portal únic i comú amb tots els municipis de l’AMB que presenten ajudes en la 

instal·lació de punts de recàrregues en els habitatges.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Coordinar les subvencions per a la instal·lació de PdR vinculada en edificis d’habitatges per 

popularitzar la instal·lació 

Fer més atractives les subvencions per a la instal·lació de PdR vinculada en edificis i fer que 

l’adquisició d’una subvenció no exclogui la possibilitat d’adquirir-ne una altra.  

2. Crear un portal web informatiu comú d’ajudes per a tots els municipis de l’AMB 

Aquest portal ha d’ajudar a recopilar tota la informació que els diferents agents implicats necessiten 

conèixer per realitzar amb èxit la instal·lació de punts de recàrrega en els seus habitatges. 

Es farà necessària la coordinació amb el programa de subvencions existent i marc de gestió del Consorci 

Metropolità de l’Habitatge. 

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB  

AGENTS IMPLICATS 

Consorci Metropolità de l’Habitatge 

A B D C E F 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 2 Modificar i reforçar la normativa per incrementar les instal·lacions de PdR 

MESURES 73 Coordinar les polítiques de promoció dels Vehicles de Baixes Emissions 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Hi ha hagut diferents convocatòries d’ajuts per a la instal·lació de punts de recàrrega amb diversitat de 

criteris: 

 A escala estatal, diferents plans de promoció del vehicle elèctric (Pla Movalt el 2017) han 

destinat fins a 1.000 € per la instal·lació de punts de recàrrega a la persona que es comprava un 

vehicle. 

 A Catalunya, l’ICAEN va treure subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega per al 

vehicle elèctric amb ajuts de fins al 50% del cost de la instal·lació associada a l’existència d’un 

vehicle elèctric.  

 Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a 

Catalunya (PIRVEC 2016-2019). Dóna ajuts a la instal·lació de punts de recàrrega vinculada a 

l’àmbit privat com famílies, consorcis, fundacions, etc. 

 El Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH) incloïa un programa d’ajuda de fins a un 40% del 

cost d'instal·lació del punt de recàrrega vinculat, amb un màxim de 500 € per punt en projectes 

de rehabilitació d’edificis residencials antics. 

 El Consorci de l’Habitatge de Barcelona també incloïa en passades convocatòries d’ajuts a la 

rehabilitació d’habitatges les ajudes a la preinstal·lació troncal comunitària per la recàrrega 

elèctrica en edificis residencials antics.  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Coordinar les subvencions per la instal·lació de PdR vinculada en 
edificis d'habitatges. 

            

2. Crear un portal informatiu comú d’ajudes per a tots els municipis de 
l’AMB.  

            

Total cost assumit per l’AMB  3.000 € 

Total cost Mesura  256.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA  

 2016 Objectiu 

Posada en servei del portal informatiu d’ajudes per a la instal·lació de punts de 

recàrrega vinculada 
-  
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39 Adaptar la fiscalitat dels vehicles a 

l’etiqueta ambiental  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B11. Vehicles de baixes emissions (VBE) 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

El PMMU proposa reduir la despesa de l’usuari que compti amb un VBE, o d’una altra manera, minorar els 

costos associats al seu ús, almenys en un escenari a curt termini. Cal pensar que aquests vehicles ajuden a 

fer possible una transició cap a una mobilitat més sostenible i una millor qualitat de l’aire, però actualment 

el seu preu és molt més elevat que el dels vehicles convencionals de gasolina o dièsel. 

Incentivar fiscalment i econòmicament els conductors dels VBE es considera, avui en dia, fonamental en 

el procés de canvi i introducció de vehicles de nova combustió. En un futur a mig/llarg termini, la necessitat 

d’incentius econòmics oferts per catalitzar la transició cap al VBE s’acabarà, ja que la producció a gran 

escala derivarà a una caiguda del preu de les bateries i, per tant, dels vehicles. I les bonificacions en l’ús ja 

no estaran justificades. 

Cal remarcar que, segons la “Guia Metropolitana per la promoció del Vehicle Elèctric” de l’AMB, si un 10% 

del parc fos elèctric, l’eliminació de l’impost municipal vinculat al vehicle elèctric suposaria una reducció 

del pressupost municipal que no arribaria a l’1% del total d’ingressos municipals. A més, si s’adapta o 

incrementa la fiscalitat als vehicles més contaminants es preveu que s’arribaria a un bon equilibri, sense 

pèrdues.  

En referència, als peatges de gestió autonòmica, la competència recau en mans de la Generalitat de 

Catalunya. L’AMB defensarà i donarà suport a la importància d’aquesta actuació durant el procés de 

transició. 

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Aplicar bonificacions/penalitzacions homogènies al IVTM pels municipis de l’AMB, segons el nivell 

de contaminació del vehicle i distintiu ambiental (etiqueta DGT).  

Per tal de promoure la transició, el PMMU proposa que les ordenances municipals dels ajuntaments de 

l’àmbit metropolità segueixin les següents bonificacions sobre l’IVTM: 
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Etiqueta ambiental DGT 
Bonificacions actuals 
sobre IVTM (variable 

segons municipi) 

Proposta AMB sobre 
IVTM (homogènia) 

Zero emissions 
Vehicle elèctric pur (BEV)  
Vehicle elèctric d’autonomia extensa 
(REEV) 
Vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) 
amb una autonomia mínima de 40km o 
vehicles de pila de combustible 

  
 

25-75% 

 
 

75% 

ECO 
Vehicle híbrid endollable amb autonomia 
<40km 
Híbrids no endollables (HEV) 
Vehicles de gas natural i gas liquat de 
petroli 

 

 
25-75% 

 
50% 

 

2. Impulsar la reducció del cost de la potència elèctrica contractada per l’ús de la recàrrega de vehicles 

elèctrics.  

Acord amb les empreses elèctriques per la reducció de la potència elèctrica contractada per la recàrrega 

de VE.  

3. Ampliar al conjunt de vies d’alta capacitat la gratuïtat de peatges pels vehicles de baixes emissions 

En el marc de definició del nou model de peatges a les vies d’alta capacitat de Catalunya, l’AMB a més de 

promoure el manteniment de la gratuïtat pels VBE com actualment ho aplica a les vies de la Generalitat 

de Catalunya, promourà l’extensió a la resta de vies d’alta capacitat a on actualment no tenen descompte. 

4. Promoure bonificacions sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques i/o reducció de l'IBI a empreses 

amb flotes sostenibles (DGQA) 

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB  

Ajuntaments metropolitans 

 

AGENTS IMPLICATS 

Generalitat de Catalunya 

Ministerio de Fomento 

Empreses elèctriques 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 40 Atorgar subvencions i avantatges per la compra de Vehicles de Baixes Emissions a col·lectius 

prioritaris 

MESURA 41 Establir mesures per incentivar l'ús de vehicles de baixes emissions 

MESURA 73 Coordinar les polítiques de promoció dels Vehicles de Baixes Emissions 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha abordat en diferents fases un Pla 

d’homogeneïtzació del sistema de descomptes a les vies de peatge amb l’objectiu de millorar la 

gestió de la mobilitat i racionalitzar l’ús de les vies d’alta capacitat i el seu impacte pressupostari. 

Els descomptes generals actuals són: Vehicles elèctrics, GLP o d’hidrogen, o vehicles amb 

emissions inferiors a 120 grams de CO2/km (benzina o bioetanol) i 108 grams de CO2/km 

(biodièsel o gasoil): 30% de descompte per a vehicles de baixa emissió (ECO) i enregistrats 
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prèviament a la web ecoviaT (www.ecoviat.com).  

 A partir del 15 de setembre de 2015, el descompte per a vehicles de baixa emissió (ECO) s’amplia 

fins al 100% per als vehicles elèctrics. 

 32 dels 36 municipis metropolitans apliquen descomptes al IVTM. En el 66% dels casos, la 

reducció és del 75%, però aquesta bonificació és variable (permanent només el 1r any o durant 

un període de 5 anys).  

 A Londres s’aplica un impost als vehicles més contaminants, T-Charge  

https://tfl.gov.uk/modes/driving/emissions-surcharge 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Bonificacions/penalitzacions al IVTM, adaptant-lo al nivell de 
contaminació 

            

2. Reduir el cost de la potència elèctrica contractada per l'ús de la 
recàrrega de VE. 

            

3. Manteniment de reducció de peatges per VE a les autopistes 
autonòmiques 

            

4. Promoure bonificacions sobre l'Impost d'Activitats Econòmiques i/o 
reducció de l'IBI a empreses amb flotes sostenibles (DGQA) 

            

Total cost assumit per l’AMB  - 

Total cost Mesura  24.191.909 € 

*El cost d’aquesta actuació l’han d’assumir altres administracions o agents diferents a l’AMB. 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA  

 2016 Objectiu 

Ajuntaments metropolitans que adapten l’IVTM segons recomanacions AMB - ↑ 

Vies de pagament amb avantatges pels VBE (utilització o tarifació) 1 ↑ 

 

 

 

  

http://www.ecoviat.com/
https://tfl.gov.uk/modes/driving/emissions-surcharge
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40 Atorgar subvencions per a nous vehicles nets 

i bicicletes elèctriques 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B11. Vehicles de baixes emissions (VBE) 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta mesura proposa tres línies de subvenció a col·lectius prioritaris: Flotes de vehicles municipals, 

bicicletes elèctriques per a particulars, vehicles de distribució urbana d’última milla de baixes emissions 

i flotes de mobilitat compartida. 

En primer lloc, es mantindran els ajuts destinats a les flotes dels ajuntaments metropolitans, ja que a més 

de considerar-se una mesura respectuosa amb el medi ambient és una oportunitat per a l’administració 

pública de predicar l’exemple davant els ciutadans. 

A més, gràcies a l’èxit de les campanyes que des del 2014 es realitzen a la compra de bicicletes elèctriques 

i havent-se esgotat en tots els casos els fons disponibles, es mantindran aquestes subvencions. Fins a 

l’actualitat la quantitat atorgada per bicicleta ha estat de 250€, vàlida per a bicicletes amb un preu màxim 

de venda al públic d'una bicicleta elèctrica que es defineix en cada convocatòria.  

Finalment, es seguirà en la línia de subvencions iniciada el 2019 per a la compra de bicicletes i tricicles 

de càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques amb cofre per a mercaderies o furgonetes elèctriques per 

impulsar els projectes d’eco-logística en l’àmbit local.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Mantenir la convocatòria de subvencions de l’AMB a la compra de VBE per a flotes municipals dels 

ajuntaments metropolitans. 

L’AMB té com a objectiu electrificar el 100% de les flotes corporatives, municipals i metropolitanes 

l’any 2024, i per tant, seguirà atorgant una subvenció del 50% a la compra de vehicles elèctrics als 

ajuntaments metropolitans que ho sol·licitin.  

2. Mantenir la convocatòria de subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques per a particulars.  

Aquestes subvencions van dirigides a particulars residents a l’àrea metropolitana. Les subvencions es 

concedeixen d’acord amb les Bases reguladores de la subvenció de l'AMB a la compra de bicicletes 

elèctriques aprovades cada any. 

Les persones físiques només podran accedir a una sola compra subvencionada d'una bicicleta 

elèctrica, mentre que les persones jurídiques podran accedir a una compra subvencionada màxima 

de 5 bicicletes elèctriques, amb independència del nombre de centres de treball que s’hi localitzen 

en l’àmbit de l'AMB.  
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Es proposa ajustar els preus màxims i/o l’import de la subvenció en cada convocatòria en funció de 

l’evolució del mercat. 

Les bicicletes subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i 

un equipament estàndard, que compleixen amb les següents condicions: motor elèctric de potència 

no superior a 250 W, autonomia d'aproximadament 50 km, bateria de liti, ajustades a la directiva 

europea 2002/24/CE del 18 de març de 2002 i a la norma UNE EN 15194:2009+A1 i amb una garantia 

mínima de dos anys. A més a més, les bicicletes s’identificaran amb el seu número de bastidor, els 

números de sèrie de la bateria i del motor i el logotip de l'AMB.  

3. Mantenir la convocatòria de subvencions per la compra de bicicletes de càrrega (elèctriques o no), 

tricicles de càrrega (elèctrics o no), motos elèctriques (de dues o tres rodes) amb cofre per a 

mercaderies o furgonetes elèctriques per part d’empresaris individuals (autònoms) o per empreses 

que es dediquin a la distribució urbana de mercaderies.  

Es proposa mantenir aquesta línia de subvencions, iniciada l’any 2019, per tal d’afavorir la distribució 

urbana de mercaderies en vehicles nets i promoure els projectes d’eco-logística local o de darrera 

milla. D’entrada es proposa una subvenció fins a un màxim del 50% del pressupost de compra del 

material mòbil d’emissions zero (IVA no inclòs) necessari, i fins a una quantitat màxima per projecte. 

4. Obrir un programa de subvenció per a l’adquisició de baixes emissions i elèctrics a flotes de 

mobilitat compartida.  

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

Ajuntaments metropolitans 

Establiments comercials de bicicletes elèctriques 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans 

MESURA 41 Establir mesures per incentivar l’ús de Vehicles de Baixes Emissions 

MESURA 65 Ambientalitzar i adaptar a PMRs la flota metropolitana de taxis 

MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Altres subvencions a VBE 

 Pla MOVALT. Ajuda a l’adquisició de vehicles d’energies alternatives (elèctrics, de gas natural o 

GLP) amb caràcter no retroactiu (pendent d’assignació de nous fons a data de gener 2019). 

 Subvencions a la compra de vehicles de baixes emissions (taxi i altres serveis). Subvencions 

destinades a la compra de vehicles de baixes emissions per al servei de taxi i per a vehicles d’ús 

comercial i de serveis, que operen en zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric amb 

l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire a aquells municipis on hi ha una elevada densitat de 

trànsit. (Convocatòria tancada a data de gener 2019) 

 Inventius a la compra de vehicles GNV en la Zona ZEPA. Ajuda a la compra de vehicles de gas 

natural matriculat en la Zona Especials de Protecció Atmosfèrica de Catalunya.  

 Subvencions de bicicletes elèctriques en altres ciutats europees: 

 Graz / Styria: Subvenció del 50% fins a 500€ per a particulars i 1.000€ per a comunitats de veïns 

o empreses. 

 Viena: Subvenció de 800€ per cargo normal i 1.000€ per elèctrica, tant per a particulars com per 
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a empreses. 

 Munich: Subvenció de 2.000€ per bicicletes de càrrega si dones de baixa un cotxe. 

 Oslo: Subvenció del 25% de la compra fins a 1.125€/bici per a particulars, organitzacions i 

empreses. El programa preveu finançar entre 500 i 1.000 bicicletes.  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Mantenir les subvencions a la compra de VBE per ajuntaments 
metropolitans.             

2. Mantenir subvencions a la compra de bicicletes elèctriques       

3. Mantenir subvencions per projectes eco-logística             

4. Programa de subvencions  a flotes de mobilitat compartida       

Total cost assumit per l’AMB  5.050.000 € 

Total cost Mesura  5.050.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA  

 2016 Objectiu 

* Penetració de vehicles de baixes emissions (VBE) al parc censat (%) 0,3 2,5 

*  Bicicletes elèctriques subvencionades - ↑ 
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41 Establir mesures per incentivar l’ús de 
vehicles de baixes emissions 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ B11. Vehicles de baixes emissions (VBE) 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’AMB és conscient que la promoció dels vehicles de baixes emissions (VBE) s’ha de fer de manera 
coherent amb el model de mobilitat desitjat per l’entorn metropolità. Per tant, és clau definir polítiques 
i portar a terme mesures per promoure l’ús dels vehicles de baixes emissions i donar impuls al vehicle 
elèctric, sempre que es mantingui la prioritat i promoció dels modes de transport més sostenibles. 
D’aquesta manera s’alinea amb la millora de la qualitat de l’aire i el combat de la congestió dels municipis 
de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

El PMMU vol promoure l’ús dels vehicles de baixes emissions entre la ciutadania, a través de la 
discriminació positiva d’aquests i en forma d’actuacions pràctiques (no tan sols incentius fiscals o 
econòmics), com ara facilitar-los aparcament o permetre la circulació dels usuaris de VBE per zones 
restringides/Zones de Baixes Emissions (ZBE) o en carrils VAO, independentment de la seva ocupació. Així 
mateix, per tal de potenciar la intermodalitat entre el vehicle privat elèctric i el transport públic el PMMU 
reservarà aparcament per VBE en punts d’intercanvi modal de transport. Per altra banda, actualment 
existeix tota una xarxa d’electrolineres gratuïtes distribuïda per l’àrea metropolitana de Barcelona. En un 
futur, caldrà establir una política de tarifes per la recàrrega general. 

Es preveuen negociacions amb els ajuntaments, gestors dels aparcaments i altres organismes implicats. 
Es tindrà present l’impacte d’aquestes bonificacions en els ingressos municipals.  

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Reserva d’un 5% de places d’aparcament per a VBE 

Es proposa la reserva d’un 5% de places d’aparcament per a VBE en aparcaments públics existents i 
futurs i en aparcaments d’intercanvi modal de transport, (valorar el % final segons la capacitat, 
espai). 

2. Tarifa bonificada als aparcaments públics 

S’ha de garantir la bonificació als aparcaments públics al VBE dels municipis de l’AMB. Les 
bonificacions en la tarifa s’aniran revisant periòdicament (cada any) i s’aniran modificant segons el 
seu impacte en els ingressos municipals i l’augment de la quantitat de VBE de cada municipi. Es 
preveu la coordinació i el diàleg entre municipis limítrofs.  

3. Mantenir l’autorització als VBE per circular en els carrils VAO 
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Continuar amb els acords per mantenir l’autorització als VBE per circular en els carrils VAO sense 
necessitat de complir amb mínims d’ocupació.   

4. Avaluar zones de baixes emissions (ZBE) on només puguin accedir els vehicles elèctrics  

(Vegeu MESURA 22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans i 
MESURA 23 Desplegar i monitoratge de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) – Àmbit Rondes). 

5. Proposar regulacions que afavoreixin les flotes de vehicles comercials i de Distribució Urbana de 
Mercaderies (DUM) amb VBE en les normatives de Zones de Baixes Emissions a l’AMB i dins els 
municipis, en general.  

6. Impulsar directrius o regulacions d’incentiu per l’accés i estacionament per càrrega i descàrrega 
(CiD) i accés a les ZBE a flotes de vehicles comercials amb VBE. 

L’actuació va orientada a donar avantatges d’accés i estacionament els vehicles de baixes emissions 
de distribució de mercaderies (última milla) com a mesura perquè les empreses transformin la seva 
flota de vehicles cap a VBE. Aquests avantatges podrien ser, per exemple: 

• Horari més ampli per la càrrega i descarrega. 

• Estacionament reservat exclusivament per VBE.  

• Accés a zones de baixes emissions quan aquestes es facin més estrictes. 

7. Establir una política de tarifes per la recàrrega a nivell general en un horitzó de temps definit 

A mesura que augmenti el parc de vehicles de baixes emissions l’AMB establirà una política tarifària 
per a la recàrrega.  

8. Bonificacions a la recàrrega pública a col·lectius professionals: taxistes, serveis de distribució 
urbana de mercaderies, plataformes de car-sharing i serveis públics de la xarxa de l'AMB i els 
Ajuntaments.  

Degut a que els col·lectius professionals són els primers que se’ls hi demana l’adaptació dels seus 
vehicles, es pretén destinar bonificacions a la recàrrega pública per aquests col·lectius.  

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
ICAEN 
Gestors d’aparcaments 
Servei Català del Trànsit 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans 
MESURA 23 Desplegar i monitoratge de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) – Àmbit Rondes  
MESURA 40 Atorgar subvencions i avantatges per la compra de Vehicles de Baixes Emissions a col·lectius 
prioritaris 
MESURA 73 Coordinar les polítiques de promoció dels Vehicles de Baixes Emissions 
MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Actualment, la ciutat de Barcelona disposa d’uns 300 punts de recàrrega públics i gratuïts 
repartits per estacions en tots els seus districtes.  

 La Generalitat de Catalunya va crear un sistema d’incentius per vehicles ECO, que a més de 
descomptes en peatges, inclou l’accés al carril Bus-VAO-ECO de la C-58.  

 El municipi metropolità de Sant Just Desvern només permet l’accés a veïns i vehicles Zero 
emissions a una Zona Urbana d’Atmosfera Protegida. 

 Noruega: els incentius locals han estat un factor important en la creixent popularitat d'EV en 
aquest país. Hi ha més incentius, però en aquest cas mencionar que tenen places d’aparcaments 
de forma gratuïta tant al carrer com en pàrquings pels Vehicles Elèctrics. (EV City CaseBook, 50 
big ideas shaping the future of electric mobility).  

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Reserva places VBE aparcaments públics/intercanviadors             

2. Mantenir l'autorització als VBE per circular pels carrils VAO en els 
accessos a ciutats.             

3. Creació de zones de baixes emissions (ZBE) on només puguin accedir 
els VE.             

4. Impulsar directius o regulacions d’incentiu per l’accés i 
estacionament per càrrega i descàrrega (CiD) i accés a les ZBE a flotes 
de vehicles comercials amb VBE 

            

5. Proposar regulacions que afavoreixin les flotes de vehicles 
comercials i DUM amb VBE en les normatives de ZBE a l'AMB i dins els 
municipis, en general. 

            

6. Establir una política de tarifes per la recàrrega a nivell general en un 
horitzó de temps definit.             

7. Donar bonificacions a la recàrrega pública a col·lectius professionals 
(taxistes, serveis DUM, plataformes car-sharing i serveis públics de 
l'AMB i Ajuntaments). 

            

Total cost assumit per l’AMB  3.639.560 € 
Total cost Mesura  3.693.560 €  

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA  

 2016 Objectiu 

*  Penetració de vehicles de baixes emissions (VBE) al parc censat (%) 0,3  2,5 
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EIX ESTRATÈGIC C. 

Transport públic integrador, eficient i de qualitat  
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42 Xarxa de bus metropolità d’altes prestacions 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’AMB preveu impulsar una nova xarxa de bus metropolità d’altes prestacions com a part fonamental de 
les mesures de foment i millora del servei de transport públic en superfície. La nova xarxa té per objectius 
(1) millorar l’oferta de transport públic actual; (2) donar resposta als corredors de mobilitat amb més 
demanda; (3) expedicions més directes i amb més freqüència i (4) generar punts d’intercanvi i 
transbordament. 

La nova xarxa de bus metropolità no substituirà la xarxa actual sinó que s’incorporarà com una oferta 
addicional. Pretén complementar i perllongar l’abast de la Nova Xarxa de Bus (NXB) de Barcelona 
implementada dins la ciutat de Barcelona, amb la creació d’una nova xarxa que defineix dues tipologies 
de servei: línies Exprés i línies de Metrobús. Al mateix temps, també es connecta amb la xarxa 
d'autobusos d’alta capacitat que presta la Generalitat de Catalunya i que inclou les línies d’autobusos 
interurbans amb més demanda de cada demarcació, sota la denominació d’Exprés.cat. 

ACTUACIONS PREVISTES  

Aquesta xarxa la formen dos tipus de línies:  

• Serveis directes (AMB Exprés): Tenen com a objectiu crear línies directes en els corredors de 
major demanda de l’àrea metropolitana, que permetin una bona oferta a les hores punta i, 
sobretot, una elevada velocitat comercial. 

• Línies d’alta freqüència (AMB Metrobús): Tenen com a objectiu dotar d’un servei de molta 
capacitat en corredors amb elevada demanda. En aquesta xarxa es prioritzarà donar una bona 
freqüència a l’usuari i facilitar molts punts d’intercanvi, tant amb altres línies de bus AMB 
(facilitant efecte xarxa ortogonal i connexions amb els serveis exprés cap a Barcelona) com amb 
nodes ferroviaris de diferents tipus (metro, rodalies, tramvia i FGC). 

En total hi ha 25 línies, de les quals 10 són AMB Exprés i 15 AMB Metrobús. Més endavant s’estudiarà la 
millora dels serveis d’autobús a l’àmbit de la C-31 sud, lligat al projecte d’integració urbana de la via 
(MESURA 11) i a la proposta de plataforma per a bus (MESURA 6). 

Aquesta mesura es complementarà amb dues propostes per a optimitzar el seu funcionament: 

• Xarxa viària prioritària per a l’autobús (MESURA 6) 
• Pla d’intercanviadors d’autobús metropolità (MESURA 15). 

A més, el procés d’implantació de la nova xarxa de bus anirà acompanyat d’una campanya de 
comunicació on es detallin les noves línies d’autobús que es posaran en servei, els objectius que se’n 
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volen obtenir i els beneficis per a la població derivats d’aquesta. 
 

 

Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions (Mapa 27 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 
                                                                    

Línia Recorregut Tipus 
E33 Hospital Can Ruti-Tiana AMB EXPRÉS 
E43 Sant Joan Despí - Diagonal M. Cristina AMB EXPRÉS 
E44 Hosp. St. Joan Déu - Zona Universitària AMB EXPRÉS 
E70 Sant Boi Ciutat Cooperativa - Pl. Espanya AMB EXPRÉS 
E79 Sant Boi Parc Hospitalari - Diagonal M. Cristina AMB EXPRÉS 
E81 Gavà - Pl. Espanya AMB EXPRÉS 
E86 Viladecans - Pl. Espanya AMB EXPRÉS 
E95 Castelldefels Centre- Pl. Catalunya AMB EXPRÉS 
E97 Castelldefels Centre- Diagonal M. Cristina AMB EXPRÉS 
E98 Gavà Salvador Allende - Diagonal M. Cristina AMB EXPRÉS 
M8 Cornellà Centre - Castelldefels AMB METROBUS 

M10 Sant Joan Despi H. M. Broggi - l’Hospitalet Bellvitge AMB METROBUS 
M12 Almeda - Diagonal M. Cristina AMB METROBUS 
M14 L'Hospitalet (Bellvitge) - Diagonal  M. Cristina AMB METROBUS 
M1 Metro Fondo - <M> Badalona Pompeu Fabra AMB METROBUS 
M6 Hospital Can Ruti - <M> Badalona Pombpeu Fabra AMB METROBUS 

M19 Vall d’Hebron - Hospital Can Ruti AMB METROBUS 
M23 Fòrum - Montigalà <M> Fondo AMB METROBUS 
M24 El Clot - Hospital Can Ruti AMB METROBUS 
M25 Metro Urquinaona-Pomar AMB METROBUS 
M26 Sant Adrià Estació-Rodalies – Hospital Can Ruti AMB METROBUS 
M27 Can Franquesa – Badalona <M> Pompeu Fabra AMB METROBUS 
M28 Sant Andreu- Hospital Can Ruti AMB METROBUS 
M29 Montigalà <M> Fondo - Tiana AMB METROBUS 
M30 Can Franquesa -Montgat AMB METROBUS 
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AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 6 Xarxa viària prioritària per a l’autobús 
MESURA 11. Implantar projectes d’integració urbana, de permeabilitat i de connectivitat pel vianant 
MESURA 15 Pla d’intercanviadors d’autobús metropolità 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 El “Bus Service Enhancement Programme” (BSEP) és un programa per millorar les prestacions de 
bus a Singapur. Aquest tracte diferents temes entre els quals es troben noves línies de bus i 
reforços per millorar la connectivitat, evitar grans aglomeracions de gent en el mateix bus i 
reduir els temps d’espera. Actualment es poden trobar diferents serveis de busos d’entre els 
quals es troben els busos Premium i els busos directes. Ambdós tenen com a finalitat oferir 
viatges fins al “Central Business District area” durant les hores puntes per disminuir 
l’aglomeració en els autobusos. 

 Intercanviadors de bus amb la xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions. La nova xarxa de 
Bus Metropolità d’Altes Prestacions generarà nous intercanviadors amb les línies de la xarxa 
d’autobusos exprés.cat i la Nova Xarxa de Bus de Barcelona (NXB), a Barcelona, l’Hospitalet de 
Llobregat i Badalona. A continuació es mostra en un plànol els principals punts d’intercanvi entre 
xarxes, però per tenir major nivell d’informació (en particular, de les línies de cada xarxa que 
conflueixen en cada intercanviador), es pot consultar a les taules de la MESURA 15 (Pla 
d’intercanviadors d’autobús metropolità).  

 

Intercanviadors de bus amb la xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Xarxa AMB Exprés i AMB MetroBus             

Total cost assumit per l’AMB  - 
Total cost Mesura  70.000.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Viatges anuals dels serveis integrats d'autobús de gestió indirecta de l'AMB (servei diürn) 
(milions) 70,2  ↑ 

Serveis directes (AMB Exprés) en funcionament 10 (any 2018) ↑ 

Línies d’alta freqüència (AMB Metrobús) en funcionament 15 (any 2018) ↑ 

Oferta dels serveis integrats en autobús AMB (milions de veh-km) 26,6  ↑ 
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43 Pla de millora de la velocitat comercial de 

l’autobús 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu de la mesura és augmentar l’eficiència dels serveis d’autobús en l’àmbit metropolità, a fi de 

millorar el temps de viatge dels usuaris, incrementar la puntualitat i la fiabilitat del servei, reduir els costos 

d’operació derivats de la congestió a la xarxa i, en definitiva, millorar la mobilitat de tots els residents. Per 

fer-ho es defineix un programa de mesures que permetin una millora general de la velocitat comercial del 

sistema d’autobusos gestionats per l’AMB. 

ACTUACIONS  

Es defineixen un conjunt d’actuacions que s’estructuren en funció de les 5 causes principals que afecten 

la velocitat comercial d’una línia d’autobús.  

1.  Afectacions del trànsit: 

 Implementar la Xarxa viària prioritària per a l’autobús (MESURA 6). 

 Ampliar l’horari de servei d’alguns carrils bus de Barcelona on es permet aparcar en horaris de 

cap de setmana i nocturns, impedint que els vehicles hi estacionin. Principalment la mesura va 

orientada a estudiar en detall els trams on es permet aparcar i tenen major incidència sobre la 

velocitat comercial del bus. D’entrada, es proposa actuar a curt termini sobre els carrils bus de 

determinats carrers de l’Eixample de Barcelona, on actualment ja es detecten problemes. Però 

s’identificaran necessitats a tot l’àmbit metropolità. 

 Incorporar càmeres als autobusos que permetin fotografiar vehicles estacionats sobre el carril 

bus i en doble fila, per a la corresponent sanció (vehicles foto-multes). 

2.      Pèrdua de temps en semàfors 

 Establir un programa integral de priorització semafòrica per a l’autobús a la Xarxa viària prioritària 

per a l’autobús (MESURA 6), que unifiqui la gestió centralitzada dels semàfors de prioritat i en 

col·loqui de nous al llarg dels diferents eixos (ja sigui per mitjà d’un comandament únic o bucles 

soterrats de detecció automàtica). Actualment hi ha sistemes a El Prat, Sant Feliu, Molins de Rei 

i d’altres, però no són sistemes compatibles els uns amb els altres. 

3.       Recorreguts sinuosos en malla urbana i elevada densitat de parades servides per línia 

 Implementar la Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions (MESURA 42), amb menor nombre 

de parades i recorreguts més directes. 

A B D C E F 
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4.      Temps de pujada i baixada dels usuaris a les parades (inclou compra de bitllet al conductor) 

Estudi de diferents propostes per a reduir el temps en les parades, on s’inclourà la possibilitat de permetre 

l’accés integral als serveis i del sistema de pre-embarcament de compra i validació dels títols de transport 

a les parades. Amb el mateix objectiu s’estudiarà també la possibilitat d’ incorporar punts de parada doble 

com els actuals a Gran Via o Diagonal (Barcelona) i l’impuls d’una prova pilot sobre el corredor de la c-245, 

actualment en fase de planificació. 

 Incorporar dobles punts de parada en aquelles on conflueixin moltes línies i un elevat nombre 

d’expedicions, per tal de reduir les interferències entre autobusos en el procés de la parada. 

 Endarreriment de la posició de les màquines de validació per agilitzar l’entrada i disposició d’una 

màquina de validacions a menys altura a la porta d’accés amb rampa per a les persones amb 

mobilitat reduïda. 

 Accés des de totes les portes i incorporar màquines validadores prop de les portes d’accés. La 

mesura podria implementar-se per fases: 

I. 2 portes davanteres dels autobusos articulats de 4 portes 

II. 2 portes davanteres dels autobusos articulats de 3 portes 

III. 2 portes davanteres de la resta de vehicles 

IV. Totes les portes 

 Implementació de màquines expenedores en parades, especialment a les parades amb elevada 

demanda (turistes, allunyades d’estacions ferroviàries) 

 Estudiar les màquines de validacions en parades d’estacions de pre-embarcament, de manera 

que els usuaris puguin validar el bitllet a la mateixa parada abans d’accedir al bus.  

5.      Redacció d’estudis operatius per a la millora de cada línia i corredor 

Els estudis consistiran en una anàlisi in situ amb personal especialitzat a bord de l’autobús que permetrà 

identificar elements singulars que afecten la velocitat comercial dels corredors i línies. Entre d’altres, 

identificar, esvorancs, elements reductors de velocitat, orelles o aparcaments particulars que dificulten la 

circulació, girs massa tancats, entre d’altres. Es realitzarà un assaig o prova pilot per identificar aquests 

elements singulars. 

AGENTS RESPONSABLES 

Ajuntaments metropolitans 

DTES-Generalitat de Catalunya 

Ministerio de Fomento 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 4 Definir, jerarquitzar i gestionar la xarxa viària bàsica metropolitana (XVBM) 

MESURA 6 Xarxa viària prioritària per a l’autobús 

MESURA 42 Xarxa de Bus Metropolità d’Altes Prestacions 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Experiències internacionals: 

 Rede Integrada de Transporte, Curitiba (Brasil) 

 Transantiago, Santiago de Chile (Chile) 
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 Transmilenio, Bogotá (Colombia) 

 Masivo integrado de Occidente, Cali (Colombia) 

 Ecovía, Quito (Ecuador) 

 All-door Bus Boarding Program, San Francisco (USA) 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST APROXIMAT (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ampliar horaris de servei carrils bus             
2. Incorporar càmeres als busos per detectar infraccions de trànsit 
(foto-multes)             

3. Priorització semafòrica             

4. Duplicar punts de parada             

5. Posició màquines validació i accés des de totes les portes             

6. Màquines expenedores en parada             

7. Estacions de pre-embarcament             

8. Prova pilot       

Total cost assumit per l’AMB  906.500 € 

Total cost Mesura  906.500 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

*  Velocitat comercial de la xarxa d'autobús urbà (TMB) (km/h) 12,0  13,3  

*  Velocitat comercial de la xarxa d'autobús de gestió indirecta de l'AMB (servei integrat 

nocturn) (km/h) 
16,9 18,6  

*  Velocitat comercial de la xarxa d'autobús de gestió indirecta de l'AMB (servei integrat 

diürn) (km/h) 
13,9 15,4 
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44 Pla de millora de l’oferta de bus en període 
estival 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora  dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità  

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

L’AMB actualment adapta l’oferta de les seves línies al període estival, ja que la demanda és clarament 
diferent respecte la resta de l’any. En termes generals, les línies diürnes la demanda és més reduïda durant 
l’estiu, exceptuant alguns casos puntuals que serveixen zones d’oci (per exemple, a la zona de platges). 

L’actuació preveu la millora de les línies d’autobús durant l’estiu a partir de la detecció i correcció de 
descoordinacions entre oferta i demanda que puguin existir en aquest període provocant així, sobre oferta 
o aglomeracions en algunes línies. L’objectiu és no malbaratar recursos o, al contrari, dedicar-ne a altres 
llocs on aquests siguin més necessaris. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Estudi de detall de les línies susceptibles de millorar l’oferta 

Inicialment, s’ha detectat la necessitat d’actuar en 9 línies que superen les 100 validacions per expedició 
durant l’estiu, sis de les quals presenten ocupacions mitjanes superiors a la resta de l’any. En concret a les 
línies L94, L95/E95, L96, PR3, N2 i N6. També s’han detectat les línies que pel contrari, no tenen una 
demanda suficient i, per tant, es poden corregir els serveis. Amb estudis de detall s’avaluarà la idoneïtat 
de modificar l’oferta en període estival en aquestes o altres línies. 

Línia 
Demanda 

Estiu 
(Val/Mes) 

Demanda 
Any Regular 
(Val/Mes) 

Oferta Estiu 
(Exp/Mes) 

Oferta Any 
Regular 

(Exp/Mes) 

Validacions/
Expedició 

Estiu 

Validacions/
Expedició 

Any Regular 

Millora 
Estiu 

L94 193.102 94.645 832 790 232 120 Proposta de 
millora 

L95 212.398 171.677 1.422 1.364 149 126 Proposta de 
millora 

B30 232.802 267.183 1.572 1.498 148 179  

N6 80.407 59.406 620 590 130 102 Proposta de 
millora 

L85 129.521 159.963 1.012 971 128 165  

L96 228.383 206.415 1.824 1.745 125 118 Proposta de 
millora 

N2 67.976 54.706 620 592 110 93 Proposta de 
millora 

B19 164.744 216.636 1.607 1.516 103 144  

PR3 47.262 17.684 465 444 102 40 Proposta de 
millora 

A B D C E F 
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Proposta de millora de l’oferta d’autobús en període estival (Mapa 28 de l’Annex 3. Documentació 
gràfica) 

2. Implantació de les millores en els anteriors estudis de detall 

A priori, es proposa dotar d’un vehicle de reforç les sis línies que requereixen una millora en període estival 
(juliol i agost).  

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 

- 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pla de millora de sis línies en període estival             
Total cost assumit per l’AMB  700.000 € 

Total cost Mesura  700.000 € 
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45 Pla de millora de l’oferta d’autobús en dies 

festius i caps de setmana 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

L’AMB adapta l’oferta de les seves línies a l’àmbit de la primera corona metropolitana en dissabtes, 

diumenges i festius com que en aquests períodes la demanda és clarament diferent respecte dels dies 

laborables. En general, en les línies diürnes, tant l’oferta com la demanda són més reduïdes en dissabtes i 

festius, exceptuant alguns casos puntuals de línies que serveixen les zones de platja. 

L’actuació preveu la millora de les línies d’autobús en dissabtes i festius a partir de la detecció i correcció 

de descoordinacions entre oferta i demanda que puguin existir en aquests períodes provocant, així, 

sobreoferta o aglomeracions en algunes línies. L’objectiu és no malbaratar recursos o, per contra, dedicar-

ne a altres llocs on aquests siguin més necessaris. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Estudi de detall de les línies susceptibles de millorar l’oferta 

Inicialment, s’han detectat 11 línies que superen les 100 validacions per expedició en dissabte, sis de les 

quals presenten ocupacions mitjanes superiors als dies feiners. En concret a les línies  B19, L95, L12, B27, 

B23 i B24 s’avaluarà la idoneïtat de millora de l’oferta en dissabte. També s’han detectat les línies que pel 

contrari, no tenen una demanda suficient i, per tant, es poden corregir els serveis.  

Línia Operador 
Demanda 

Feiner 
(val/any) 

Demanda 
Diss. 

(val/any) 

Oferta 
feiner 

(Exp/dia) 

Oferta 
Diss. 

(Exp/dia) 

Validacions
/exp. Fei. 

Validacions/
exp. Diss. 

Millora en 
dissabte 

B19 
Diürn 
Barcelonès 
Nord 

2.024.742 260.610 62 32 134 160 
Proposta 

de millora 

L95 
 Servei 
Castelldefels 

1.651.395 235.415 50 32 133 144 
Proposta 

de millora 

L12 
Servei 
l'Hospitalet 

3.483.437 338.147 129 51 109 130 
Proposta 

de millora 

B27 
Diürn 
Barcelonès 
Nord 

2.695.558 418.854 100 68 110 121 
Proposta 

de millora 

B24 
Diürn 
Barcelonès 
Nord 

1.659.014 140.420 67 26 102 106 
Proposta 

de millora 

B23 
Diürn 
Barcelonès 
Nord 

1.089.493 188.765 52 36 86 103 
Proposta 

de millora 

A B D C E F 
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Pel que fa als diumenges i festius, s’han detectat 5 línies que superen les 100 validacions per expedició, 

dues de les quals presenten ocupacions mitjanes en diumenges i festius superiors als dies feiners amb un 

important descens de l’oferta. En concret a les línies L96 i B27 s’avaluarà la idoneïtat de millora de l’oferta 

en aquests dies. També s’han detectat les línies que, pel contrari, no tenen una demanda suficient i, per 

tant, es poden corregir els serveis. 

Amb estudis de detall s’avaluarà la idoneïtat de modificar l’oferta els caps de setmana en aquestes o altres 

línies. 

Línia Operador 
Demanda 

Feiner 
(val/any) 

Demanda 
Dg i fes. 

(val/any) 

Oferta 
feiner 

(Exp/dia) 

Oferta 
Dg. I fes. 
(Exp/dia) 

Validacions/
exp Fei. 

Validacion
s/exp Dg i 

Fes. 

Millora en 
dg i fes. 

L96 
 Servei 
Castelldefels 2.006.470 257.251 68 31 119 126 

Proposta 
de millora 

B27 

Diürn 
Barcelonès 
Nord 2.695.558 407.427 100 49 110 122 

Proposta 
de millora 

 
Proposta de millora de l’oferta d’autobús en dies festius i caps de setmana 

(Mapa 29 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

2. Implantació de les millores decidides en els anteriors estudis de detall 

D’acord amb els estudis de detall realitzats, es modificarà l’oferta en caps de setmana de les línies. A priori, 

es contemplen actuacions sobre vuit línies (sis en dissabte i dues en diumenge), amb un reforç d’un vehicle. 

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

Operadors de transport públic 
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MESURES RELACIONADES 

- 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORINETATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudi de detall de les línies susceptibles de millorar l’oferta             

Total cost assumit per l’AMB  1.000.000 € 

Total cost Mesura  1.000.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Expedicions mensuals en dies festius i caps de setmana (línies determinades) - ↑ 
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46 Pla de millora de l’oferta d’autobús nocturn 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA ESTRATÈGICA C12. Millora dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La xarxa d’autobusos nocturns de la primera corona metropolitana té unes sol·licitacions de demanda 

clarament diferenciada a la de les línies diürnes i, per tant, requereixen un tractament específic.  

L’actuació preveu una millora de les línies d’autobús nocturn analitzant-ho des de tres punts de vista per 

tal de tenir-ne una visió global. El primer correspon a una anàlisi sobre l’oferta i demanda d’aquestes línies 

i la seva correcta correlació; un segon, relacionat amb la cobertura territorial que la xarxa de bus nocturn 

proporciona; i un tercer amb actuacions encarades a la millora de períodes especials, parades sota 

demanda i altres actuacions en aquest sentit. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.  Estudi de detall de les línies susceptibles de millorar l’oferta i implementació de solucions 

Inicialment s’ha detectat la necessitat d’actuar en 3 línies nocturnes que superen les 100 expedicions per 

validació en dissabte. Es tracta de les línies N2, N6 i N8 en què la demanda està molt per sobre de la mitjana 

dels altres serveis nocturns (50-60 validacions per expedició). Es proposa realitzar un estudi detallat per 

avaluar la idoneïtat de millora de l’oferta en dissabte i, d’acord amb el mateix, aplicar els canvis en el servei 

necessaris (es preveu, inicialment, el reforç amb un vehicle en cadascuna d’aquestes tres línies). 

 

Línia Operador 
Demand
a Feiner 

(val/any) 

Demand
a Diss. 

(val/any) 

Oferta 
feiner 

(Exp/dia) 

Oferta 
Diss. 

(Exp/dia) 

Validacion
s/exp. Fei. 

Validacions/
exp. Diss. 

Millora en 
dissabte 

N6 Nocturn Barcelona 493.364 130.756 20 20 101 128 
Proposta de 

millora 

N2 Nocturn Barcelona 476.209 110.258 20 20 97 108 
Proposta de 

millora 

N8 Nocturn Barcelona 378.617 106.925 20 20 77 105 
Proposta de 

millora 

 

2. Anàlisi de la cobertura territorial per identificar punts no coberts  

Amb els serveis nocturns d’autobús s’observa una bona cobertura a la majoria de les zones d’alta densitat 

de població. Així i tot, queden algunes zones densament poblades per cobrir, com poden ser zones de 

l’Hospitalet de Llobregat, Sants-Montjuïc i part del districte de Nou Barris, així com la zona costanera de 

Badalona. Es proposa un estudi detallat per tal de veure els requeriments de demanda i observar si aquests 

estan insuficientment servits. 

A B D C E F 
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3.  Altres millores d’oferta  

S’avaluen possibles actuacions per a millorar l’oferta en períodes puntuals on la demanda variï fora de 

marges normals, sigui per esdeveniments puntuals o altres factor que la puguin afectar. Aquest seria el cas 

de reforços de línies durant les Festes de la Mercè, el festival musical Primavera Sound i altres 

esdeveniments que generen una demanda elevada de viatges de manera puntual. El tractament de la 

mobilitat generada en grans esdeveniments es tracta també en la MESURA 92. 

Complementàriament, es vol aprofundir en la introducció progressiva de parades sota demanda en els 

serveis nocturns, actuació que es troba detallada en la MESURA 56. 

 

 
Proposta de millora de l’oferta d’autobús nocturn (Mapa 30 de l’Annex 3. Documentació gràfica)                                                              

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 56 Impulsar les parades a demanda per a dones o d’altres col·lectius vulnerables 

MESURA 92 Definir nous plans de mobilitat sostenible per a grans esdeveniments 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 L’any 2015 a Londres es va dur a terme una consulta participativa sobre millores, actuacions i 

canvis en el servei de transport públic nocturn de la ciutat. Això va donar lloc a la modificació de 

10 línies d’autobús nocturn de l’àmbit d’operació de Transport for London. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pla de millora dels serveis nocturns actuals             

2. Estudi detallat de cobertura i requeriments de nova demanda       

Total cost assumit per l’AMB  1.214.000 € 

Total cost Mesura  1.214.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Viatges anuals dels serveis integrats d'autobús de gestió indirecta de l'AMB (servei 

integrat nocturn) (milions)  
7,4 ↑ 

Quilòmetres anuals dels  serveis integrats en autobús AMB (milions de veh-km) 5,5 ↑ 
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47 Programa de millores del servei d’autobús a 
la segona corona metropolitana 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Actualment l’AMB es troba en fase de desplegar la competència del transport urbà en autobús existent als 
municipis de la segona corona metropolitana, en els termes que defineix i estableix la Llei 3/2010 de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona.  

L’AMB ha realitzat contactes amb representants dels ajuntaments de cadascun dels 18 municipis de la 
segona corona per a conèixer les millores d’oferta del transport públic que es consideren prioritàries. 
L’objectiu és poder augmentar l’eficiència i fiabilitat del transport públic per carretera, amb una millora de 
l’oferta de serveis d’autobús i un augment de la freqüència. Com a resultat, inicialment s’han identificat 
aquelles propostes considerades prioritàries pels municipis de la segona corona de l’àrea metropolitana.   

Aquest programa encara no s’ha incorporat a la gestió que es realitza des de la Direcció de Mobilitat de 
l’AMB. Es farà en el moment que aquesta assumpció de competències sigui efectiva, que molt 
probablement es realitzarà progressivament segons el tipus de serveis i data de venciment de contractes 
o concessions (de titularitat municipal o de la Generalitat de Catalunya).  

ACTUACIONS PREVISTES 

Fruit d’aquestes reunions, s’ha elaborat un Pla de xoc de millora de l’oferta a curt termini format per 32 
propostes resumides en 4 eixos: 

1. Augmentar la flota de vehicles (que serveix determinades línies regulars de transport públic per 
tal de millorar-ne la freqüència) 

2. Implementar serveis de transport a la demanda (TAD) en àrees de molt baixa densitat 

3. Estudiar la viabilitat de noves línies d’autobús 

4. Incrementar freqüències a les hores punta en línies al límit de la capacitat 

A continuació, s’exposen les millores d’oferta proposades pels municipis de la segona corona. Algunes 
d’elles poden afectar positivament a més d’un municipi. 

 

Municipi Descripció 

Badia del Vallès 1. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la línia B1 al Parc Taulí. 

Barberà del Vallès 
1. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la línia B2 al Parc Taulí. 

2. Afegir un vehicle al servei urbà per millorar l’oferta als polígons. 

A B D C E F 
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Begues 

1. Reduir recorregut de la 902 fins a un temps de 1h i afegir un vehicle per oferir 
freqüències de 30 minuts a les hores punta. Incrementar també en dissabtes 2 
expedicions aprofitant el vehicle ja actual. 

2. Implantar TAD a les urbanitzacions de Begues. 

3. Retallar línia actual en cap de setmana (que connecti amb Renfe i no arribi a 
Barcelona), aprofitant el mateix vehicle i a igual cost. 

Castellbisbal 

1. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la C7 per accedir a 
l’hospital de referència (Terrassa). 

2. Afegir un reforç de connexió amb Renfe a les hores punta. 

3. Reforç d’un vehicle extra en caps de setmana per millorar el servei urbà. 

4. Incrementar un vehicle al llarg de tot el dia a l’L67 millorant freqüència i fent 
que la línia penetri a Barcelona com abans. 

5. Estudiar la millorar de la línia L2A: Castellbisbal – Costa Blanca – Can Santeugini, 
per tal de millorar la connexió de l’estació de FGC Martorell Vila | Castellbisbal a 
aquests sectors residencials. 
6. Estudiar la implantació del TAD durant els caps de setmana als sectors 
residencials o incrementar el nombre d’expedicions. 

Cerdanyola del Vallès 

1. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la B2 al Parc Taulí. 

2. Adquirir 3 nous vehicles per a la renovació de la flota. 

3. Reconvertir la línia urbana SU2 (Bellaterra-Ajuntament-Can Cerdà) en TAD. 

4. Reforç d’un vehicle extra en caps de setmana per millorar el servei urbà. 

5. Estudiar la millora de la línia PA FGC Bellaterra – Renfe UAB – Parc de l’Alba, per 
tal de millorar la connexió amb el municipi de Cerdanyola (estació Renfe). 

Cervelló 
1. Incrementar la freqüència de l’e17 a les hores punta. 

2. Restaurar el servei de transport urbà però fer-lo a la demanda. 

Corbera de Llobregat 

1. Autobús urbà: Incrementar un vehicle per a dotar de més freqüència el servei 
de bus urbà. Recuperar el servei en dissabte. Normalitzar el servei a l'agost. Posar 
servei els diumenges. 

2. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la línia exprés E8 al llarg 
de tot el dia i també en dissabtes, diumenges i festius. 

3. Servei Nocturn: Incrementar un vehicle arribant a 4 sortides/nit 

El Papiol 

1. Renovació del material mòbil de l’autobús urbà  

2. Incrementar un vehicle al llarg de tot el dia a l'L67 millorant freqüència i fent 
que la línia penetri a Barcelona com abans.  

3. Reorganitzar les línies al pas per Molins per facilitar un punt d'intercanvi clar. 

4. Reorganitzar concessions per a permetre més flexibilitat de moviments sense 
alteració en el cost. 

La Palma de Cervelló 

1. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la línia exprés E8 al llarg 
de tot el dia i també en dissabtes, diumenges i festius. 

2. Servei Nocturn: Incrementar un vehicle arribant a 4 sortides/nit. 

Molins de Rei 

1. Millores ja recollides a la nova licitació que està en curs per part de l'AMB. 

2. Incrementar un vehicle al llarg de tot el dia a l'L67 millorant freqüència i fent  
que la línia penetri a Barcelona com abans.  

3. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la línia exprés e8 al llarg 
de tot el dia i, també, en dissabtes, diumenges i festius. 

4. Implementar 1 servei llançadora de reforç a la L62 que connecti Torrelles amb 
Sant Vicenç dels Horts (FGC) i Molins de Rei (Renfe). 
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Pallejà 1. Reforçar el servei llançadora de connexió amb Molins a les hores punta. 

Ripollet 

1. Afegir un vehicle a la 685 per doblar la freqüència (millorant també 
l'accessibilitat al barri de Tiana). 

2. Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la B2 al Parc Taulí. 

Sant Andreu de la Barca 1. Augmentar l'oferta de la línia L66, passant de 5 a 10 expedicions. 

Sant Cugat del Vallès 1. Implementar un TAD a Can Barata. 

Sant Vicenç dels Horts 
1. Implementar TAD als barris de la Font del Llargarut i Sant Roc. 

2. Implementar 1 servei llançadora de reforç a la L62 que connecti Torrelles amb 
Sant Vicenç dels Horts (FGC) i Molins de Rei (Renfe). 

Sant Climent de Llobregat 
1. Posar un vehicle a les hores punta facilitant una freqüència de 30 minuts. 

2. Estudiar viabilitat d'una nova línia que connecti directament amb Sant Boi de 
Llobregat. 

Santa Coloma de Cervelló 
1. Posar un vehicle extra a l'L76 facilitant una freqüència de 30 min a les hores 
punta i allargar recorreguts per Cesalpina fins al centre de Torrelles. (Les dues 
accions requereixen de 2 vehicles extres). 

Torrelles de Llobregat 

1. Implementar 1 servei llançadora de reforç a la L62 que connecti Torrelles de 
Llobregat amb Sant Vicenç dels Horts (FGC) i Molins de Rei (Renfe). 

2. Posar un vehicle extra a l'L76 facilitant una freqüència de 30 min a les hores 
punta i allargar recorreguts per Cesalpina fins al centre de Torrelles. (Les dues 
accions requereixen de 2 vehicles extres). 

3. Implementar TAD a les urbanitzacions. 
 

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments metropolitans 
AMB 
DTES-Generalitat de Catalunya 

AGENTS IMPLICATS 
Operadors de transport públic 
 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 43 Pla de millora de la velocitat comercial de l’autobús 
MESURA 44 Pla de millora de l’oferta de bus en període estival 
MESURA 45 Pla de millora de l’oferta d’autobús en dies festius i caps de setmana 
MESURA 46 Pla de millora de l’oferta d’autobús nocturn 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Augmentar la flota de vehicles             
2. Implementar serveis de TAD en àrees de molt baixa densitat             
3. Estudiar la viabilitat de noves línies             
4. Incrementar freqüències a les hores punta             
Total cost assumit per l’AMB  26.400.000 € 
Total cost Mesura  26.400.000 € 
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INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Execució d'actuacions de millora (26 actuacions) - ↑ 
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48 Programa de millores en els serveis de 
transport a ubicacions singulars 

OBJECTIU  

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora del servei d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Es defineix un programa de millores per facilitar la connexió des d’aquelles zones o municipis de 
metropolitans que actualment no disposen d’una connexió eficient amb les següents ubicacions 
singulars: a l’alta velocitat (Sants Estació), a l’Aeroport Barcelona-El Prat Josep Tarradellas i a l’Hospital 
de referència.  

En alguns casos es tracta de millorar els serveis (augment de la freqüència) i, en d’altres, la posada en 
marxa de nous serveis d’autobús que permetin la connexió a l’estació de Rodalies Renfe més propera per 
facilitar l’accés amb l’Aeroport Barcelona-El Prat Josep Tarradellas i l’Alta velocitat a l’estació de Sants. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Millora de les connexions amb l’Aeroport Barcelona-El Prat Josep Tarradellas i l’estació de Sants 
(serveis d’alta velocitat), d’aquells municipis que actualment tenen menys connexions (ni tan sols 
mitjançant un transbordament assumible en temps), particularment d’alguns situats a la zona de 
l’Ordal (Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló, Cervelló, entre altres) i del Vallès Occidental 
(Badia del Vallès i Ripollet). Preferentment, s’actuaria amb la millora dels serveis d’autobús per 
connectar-los als serveis ferroviaris de rodalia. 

2. Nous serveis de connexió amb l’hospital referència per a les principals especialitats mèdiques des 
dels municipis de Begues, Gavà, Viladecans, Castelldefels, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de 
Llobregat i Pallejà. 

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Operadors de transport públic 
AENA 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 47 Programa de millores del servei d’autobús a la segona corona metropolitana 

A B D C E F 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 En diversos llocs arreu del món els aeroports es troben ben connectats amb diferents punts del 
país o de la regió. Aquest és el cas de l’aeroport de Heathrow (Londres), on autobusos exprés 
connecten des de les diferents terminals amb més de 500 destinacions d’entre les quals es 
troben diversos punts de la ciutat de Londres. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Reforç del servei per a millorar: la connexió amb l’aeroport, 
l’hospital de referència, amb les estacions d’alta velocitat             

Total cost assumit per l’AMB  960.000 € 
Total cost Mesura  960.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Execució de millores en la connexió amb l’Alta velocitat i l’Aeroport de Barcelona - El 
Prat Josep Tarradellas -  

Posada en servei de nous serveis de connexió amb l'hospital de referència - ↑ 
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49 Xarxa de transport a la demanda 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  C12. Millora dels serveis d’autobús en metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

A l’entorn metropolità, les zones de baixa densitat de població -com a conseqüència dels processos de dispersió 
urbana des del centre cap a la perifèria- es localitzen principalment en municipis de la segona corona 
metropolitana (Badia del Vallès i Ripollet en serien excepcions) i, també, en alguns teixits perifèrics de la primera 
corona. En aquests teixits residencials de baixa densitat es penalitza clarament l’ús dels modes sostenibles, ja que 
les distàncies dificulten els desplaçaments en modes actius així com la capacitat d’oferir serveis de transport 
públic col·lectiu que puguin competir en temps amb el vehicle privat. 

El PMMU, en aquest context, estableix línies de transport a la demanda (TAD) per a cobrir àmbits amb majors 
necessitats, com són les zones residencials de baixa densitat. És a dir, en els àmbits on la dèbil demanda en 
transport públic suposa l’existència de serveis molt deficitaris per a establir serveis regulars. En alguns municipis, 
de fet, ja s’han implementat: a Can Barata (Sant Cugat del Vallès), el servei de transport a la demanda es presta 
des de l’estació de Volpelleres amb la plataforma Shotl. 

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Estudis per a definir el sistema de transport a la demanda i els àmbits prioritaris d’actuació 

2. Implementació dels serveis TAD resultants 

Es proposa aprofitar línies d’autobús existents i basar el transport a 
la demanda en un sistema de filloles de les primeres que servirien 
zones a demanda en el cas que l’usuari sol·liciti el servei.  

S’han realitzat uns estudis previs que definien les línies i filloles que 
circulaven per zones de baixa densitat de població. En total s’han 
analitzat 69 nuclis dispersos, que queden coberts per 45 línies i 6 
filloles. S’ha estudiat el recorregut de les línies així com la demanda de viatgers.  

Segons aquest estudi previ, a priori es recomana actuar si la demanda és molt baixa i hi ha la possibilitat per reduir 
el recorregut de la línia, centrant-se en la zona de major densitat d’usuaris.  

 

 

 

A B D C E F 
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L’esquema plantejat és el següent: 

Tipus Descripció 

Tipus 1: Origen i destinació a 
nuclis centrals 

Augmentar els recursos per millorar la freqüència de la línia exprés E8 al llarg de tot el dia 
i també en dissabtes, diumenges i festius. 
Servei Nocturn: Incrementar un vehicle arribant a 4 sortides/nit. 

Tipus 2: Extrem de la línia 
Si la demanda total de les parades a la zona de baixa densitat és inferior a 100, es proposa 
transport a la demanda. Si la demanda total de les parades a la zona de baixa densitat és 
superior a 100, no es proposa actuar. 

Tipus 3: Desviament de la 
línia per servir la zona de 
baixa densitat 

Si la demanda total de les parades a la zona de baixa densitat és inferior a 100, es proposa 
transport a la demanda. Si la demanda total de les parades a la zona de baixa densitat és 
superior a 100, no es proposa actuar. 

Tipus 4: Línia que serveix 
exclusivament a una zona de 
baixa densitat 

Si la línia té menys de 5 validacions per expedició es proposa que sigui a demanda; si no 
es disposa de dades, es proposa estudiar. 

De tots els trams de línia analitzats, es proposa actuar en 6 trams de línia i es proposa convertir la fillola en 
transport a la demanda. Per la manca de dades de la demanda de viatgers, es proposa redactar estudis específics 
en 45 trams. 

Addicionalment, s’afegeixen diverses zones en les quals els ajuntaments ja hi tenen prevista la posada el servei 
TAD. Es tracta de les línies de Sant Vicenç dels Horts (Font del Llargarut i Sant Roc), Torrelles de Llobregat i Cervelló. 

També s’inclouran els barris de baixa densitat de Sant Boi de Llobregat que no disposen d’un servei de transport 
públic adequat. 

A més d’elaborar els estudis corresponents dels àmbits, per tal de posar en servei els nous serveis TAD, caldrà 
definir en detall les característiques del sistema a implementar: canals de comunicació per sol·licitar el servei 
(sistema de polsadors, demanda per aplicatiu mòbil, via telefònica) o qui centralitzarà la informació (via operadors 
o via un gestor central tipus AMB Informació). Es proposa definir un sistema que sigui reproduïble a les diferents 
línies potencials de tota l’àrea metropolitana. 
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Zones residencial de baixa densitat amb proposta TAD (Mapa 31 de l’Annex 3. Documentació gràfica)        
                                               

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 47. Programa de millores del servei d’autobús de la segona corona metropolitana 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
Experiències nacionals: 

• Servei de transport a la demanda de TEISA a la Garrotxa (Girona) 
• Servei de transport a la demanda a l’Alt Urgell (Lleida) 
• Servei de Transporte a la Demanda amb central a Valladolid (Castella i Lleó) 
• Landabus a Guipúscua (Pais Vasc) 

Experiències internacionals: 
• Anruf Sammel Taxi (AST) a Miesbach (Alemanya) 
• Connect2Wiltshire a la regió de Wiltshire (Anglaterra) 
• RegioTaxi de Gelderland per a gent gran (Anglaterra) 
• Servei Ruralwheels de Cumbria (Anglaterra) 
• Servei TAD Lignes à la Demande de Tisséo a Toulouse (França) 
• Movibus per a persones amb mobilitat reduïda a Toulousse (França) 
• Serveu TaxuTub a Douai (França) 
• Servei Drinbus a Gènova (Itàlia) 
• Servei nocturn de Raidobus a Milà (Itàlia) 
• Servei Tele-bus a Krakow (Polònia) 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudi per a definir el model i termes de referència del sistema de 
transport a la demanda             

2. Implementació del sistema             

Total cost assumit per l’AMB  3.615.000 € 
Total cost Mesura  3.615.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Serveis de transport a demanda - ↑ 
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50 Pla de millora de l’oferta del servei de metro i 

d’autobús de gestió directa 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Respecte dels serveis de metro i autobús operats per TMB, el PMMU contempla, per un costat, l’impuls de les 

actuacions contemplades en l’instrument de planificació de la xarxa de metro i, de l’altra, el seguiment i impuls 

de la Nova Xarxa de Bus barcelonina i actuacions derivades.  

Quant als serveis de metro, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Transports 

Metropolitans de Barcelona (TMB) van programar l’octubre de 2017 un conjunt d’actuacions de modernització i 

millora del servei de metro, que permetran mantenir la fiabilitat del sistema i atendre el creixement de la 

demanda. Aquestes actuacions estan incloses en l‘anomenat “Pla Fènix” i en el Pla de millora de l’oferta de Metro 

2017-2021 de TMB. El PMMU recull el conjunt de mesures que inclouen aquests dos instruments de planificació 

de TMB, que entre d’altres, permetrà l’establiment d’una freqüència de pas de 2,5 minuts a tota la xarxa (que 

implica, entre altres, una ampliació de la flota molt notable). Aquest increment suposarà l’augment del 40% de la 

capacitat en hora punta dels dies laborables respecte a l’any 2018. 

Així mateix, pel que fa a la xarxa d’autobusos de TMB, es farà el seguiment i l’impuls de la Nova Xarxa de Bus 

(NXB) barcelonina i actuacions derivades.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Impuls i seguiment de les millores a la xarxa de metro incloses en l’anomenat Pla Fènix 

TMB pretén impulsar l’anomenat “Pla Fènix” per fer front als problemes principals de la xarxa. Entre d’altres, 

l’envelliment del material rodant i la sobrecàrrega d’algunes línies.  Aquest Pla de millora de l’oferta de metro es 

divideix en un total de 12 accions: 

 

Actuació Descripció 

1. Renovar i ampliació la 
flota de trens 

1. Renovació de la flota amb 42 nous trens. Entre el 2021 i el 2024 es proposa renovar 
gradualment 18 trens de la sèrie 3000 (per a la línia L3) i 24 trens de la sèrie 4000 (per a la 
línia L1). 

2. Fase I de l’ampliació de la flota amb 12 nous trens a les línies convencionals. A partir del 
segon semestre de 2019 es proposa comprar 4 trens de la sèrie 6000 i 5000 (per a les línies 
L1 i L5), 2 trens de la sèrie 5000 i 9000 (per a les línies L3 i L4). 
Addicionalment, en aquesta primera fase es proposa incorporar trens de la reserva a les hores 
punta i passar de 120 trens a 144 en circulació simultània. Aquest increment suposarà 
l’augment del 20% de la capacitat en hora punta dels dies laborables respecte a l’any 2018. 

A B D C E F 
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3. Fase II de l’ampliació de la flota amb 23 nous trens a les línies convencionals. Es proposa 
comprar 23 nous trens per ampliar a 167 trens en circulació simultània en hora punta, 
establint una freqüència de pas de 2,5 minuts a tota la xarxa. Aquest increment suposarà 
l’augment del 40% de la capacitat en hora punta dels dies laborables respecte a l’any 2018. 

2. Automatització de la maniobra L5. Per resoldre el coll d’ampolla que suposa la maniobra i poder assolir les noves 
freqüències del servei. 

3. Renovació senyalització ferroviària del sistema ATP (Automatic Train Protection) basat en Relés a la L4 i L2. Renovar la 
senyalització de les línies L4 i L2 de metro per evitar el risc d’obsolescència del sistema i els problemes de manteniment, 
entre d’altres.  

4. Substitució enclavament triangle ferroviari. En la mateixa línia que l’actuació anterior, es preveu la substitució de 
l’enclavament del triangle ferroviari per evitar, entre d’altres, el risc d’obsolescència i els problemes de manteniment.  

5. Nou sistema de regulació i nou telecomandament. El sistema de regulació actual (RDT) no suporta l’aplicació de nous 
escenaris de servei que optimitzin l’assignació de capacitat: subcarroussels, trens exprés, etc. Es preveu adaptar-los a 
aquests nous escenaris de servei i als nous requeriments operatius per tal d’obtenir les millores de funcionament esperades 
pel que fa a l’aprofitament de la capacitat. D’altra banda, es renovarà també el telecomandament d’instal·lacions fixes per 
adequar-lo a aquests nous requeriments operatius, amb les consegüents modificacions i actualitzacions a l’arquitectura 
per a la integració de les dades de camp i la interfície d’usuari.  

6. Nova cotxera L1. Actualment, l’ocupació de la via de manteniment de la cotxera de Santa Eulàlia és molt alta (96,6%). És 
per això, que una de les actuacions per a la millora de la xarxa de metro, és la creació d’una nova cotxera per a l’ L1 (Hospital 
de Bellvitge – Fondo). És l’actuació que suposa el pressupost més elevat amb una estimació de 50M€. 

7. Ampliació cotxera L3 de Sant Genís. Seguint la línia de l’actuació anterior i amb previsió de totes les modificacions que 
es volen dur a terme en la xarxa de metro, es considera necessària també l’ampliació de la cotxera de Sant Genís (L3). 

8. Increment de potència de l’energia de tracció. L’increment de la capacitat (més trens en hora punta) requereix de més 
potència disponible: SET’s addicionals i escomeses dels proveïdors degudament dimensionades. Per tant, les actuacions en 
el sistema de tracció que incrementin la potència de la xarxa de metro són indispensables per poder assolir l’increment 
d’oferta plantejada per TMB. Es tracta d’una inversió de 10 M€.   

9. Remodelació enllaç L4-L11 Trinitat Nova. Es vol dur a terme la prolongació de l’andana de l’L11, en direcció a l’estació 
Casa de l’Aigua, per tal d’independitzar les operacions de l’L4 i l’L11 atès que limiten la freqüència de pas de l’L4.  

10. Sistemes de ventilació estacions Espanya i Catalunya. Les estacions de metro d’Espanya i Catalunya, són dues estacions 
amb un alt volum d’usuaris, i sovint hi ha aglomeracions. El seu sistema de ventilació actual és inadequat i es planteja la 
seva renovació. 

11. Sistemes d’informació al client. Es tracta d’actualitzar el sistema d’informació de la xarxa de metro, destacant la part 
d’infraestructura, per tal d’informar els clients dels nous nivells de servei que es poden implementar, ja que el sistema 
actual és insuficient 

12. Nou pla de manteniment del Metro. Es proposa crear un nou pla de manteniment per als vehicles de la flota del metro 
que porten més de 30 anys en funcionament i per tant més de 3 milions de quilòmetres recorreguts. Concretament el nou 
pla va dirigit al manteniment de trens en relació als bastidors de la sèrie 2000, 3000 i 4000 i el canvi de bastidors per a cicle 
llarg als 300.000 km. 

 

L’AMB impulsarà i realitzarà el seguiment del desenvolupament d’aquestes actuacions, d’acord amb les 

competències i funcions que té atribuïdes. 

2. Impuls i seguiment de les millores a la xarxa d’autobús de TB 

L’AMB farà també el seguiment de les actuacions de millora de la xarxa d’autobús operada per Transports de 

Barcelona, en tant que titular del servei i amb la finalitat de millorar l’eficiència conjunta dels serveis de gestió 

directa i indirecta.  

Particularment, es farà un seguiment dels resultats de la Nova Xarxa de Bus barcelonina, una vegada ha estat 

completada, tant en termes de demanda com d’operació. Així mateix, també s’analitzarà la intermodalitat 

d’aquesta xarxa amb la Xarxa d’altes prestacions metropolitana. 
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AGENTS RESPONSABLES 

TMB 

AGENTS IMPLICATS 

AMB 

Ajuntaments metropolitans 

DTES-Generalitat de Catalunya 

ATM 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 13 Ampliar i millorar les infraestructures ferroviàries pel transport de passatgers 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Londres: Aprovació de la substitució/ampliació de 250 trens de les línies principals de metro de Londres 

a 2023, en previsió de l’augment de demanda en aquest període i modernització de la flota actual de 

trens, amb vagons de més capacitat i millors prestacions. 

 L’any 2020 s’acaben les tasques d’adaptació de l’actual sistema de senyalització i trens per a la completa 

automatització (amb conductor supervisor) de les principals línies de metro de Londres. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ampliació de la flota de trens             

2. Establiment d’una freqüència de 2,5 minuts a tota la xarxa             

3. Nova cotxera per a la L1 i ampliació de la cotxera de San Genís de la L3             

4. Automatitzar la maniobra de la L5             

5. Ampliació de la potència de tracció             

6. Renovació de la senyalització ATP a l’L3 i L4 i l’enclavament del triangle             

7. Remodelació de l’enllaç L4 i L11 a Trinitat nova             

8. Establiment d’un nou sistema de regulació i telecomandament             

9. Nous sistemes de ventilació a Plaça Espanya i Plaça Catalunya             

10. Nou pla de manteniment del Metro, per al material mòbil de més de 30 
anys i 3 milions de km 

            

11. Impuls i seguiment de les millores a la xarxa d’autobús de TB       

Total  (Pla Fènix TMB) 600.000.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Viatges anuals del servei de metro (FMB)  (milions de viatges) 381,5 ↑ 

Quilòmetres anuals del servei de metro (FMB) (milions de veh-km) 85,8 ↑ 

Viatges del servei d'autobús regular de gestió directa (TB) (milions de viatges) 190,1 ↑ 

Quilòmetres anuals útils del servei d’autobús regular de gestió directa (TB) (milions de veh-

km) 
38,9 ↑ 
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51 Seguiment d’actuacions de manteniment d’altres 

xarxes ferroviàries 

 OBJECTIU 

 
EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C12. Millora dels serveis d’autobús i metro en l’àmbit metropolità 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’actuació engloba el seguiment per part de l’AMB de totes aquelles actuacions de manteniment i millora sobre 

la xarxa d’FGC i Rodalies Renfe, dintre del marc institucional establert i, particularment, en el si de l’ATM.  

En les planificacions d’infraestructures se sol donar molta importància als perllongaments o noves línies però 

sovint s’obliden aquestes actuacions de manteniment que són necessàries per al bon funcionament de les 

xarxes de transport. Aquestes millores volen fer front a l’augment d’oferta de servei proposat i complir amb els 

requeriments de seguretat, fiabilitat, confort i sostenibilitat necessaris. Entre elles hi ha actuacions 

d’automatització, senyalització, ventilació, augment de potència, renovació de sistemes i cotxeres, entre 

d’altres. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.    Seguiment de les actuacions de manteniment de la xarxa d’FGC 

Les principals actuacions de manteniment de les línies de FGC són: 

 Aconseguir informació a temps real sobre l’estat dels elements a mantenir.  

 Millores en el manteniment predictiu. 

 Aplicació de tecnologies per detectar, fer seguiment i diagnosticar esquerdes en el material mòbil i a la 

infraestructura ferroviària. 

2.    Seguiment de les actuacions de manteniment de la xarxa de Rodalies Renfe 

El Plan de infraestructures ferroviarias de cercanías de Barcelona 2008-2015 del Ministerio de Fomento preveia 

una sèrie d’actuacions encaminades a la modernització de la infraestructura i instal·lacions (sistemes ERTMS i 

GSM-S, catenària, subestacions elèctriques i senyalització), a més de garantir andanes de 200 metres a totes les 

estacions, implantar noves línies o una nova estructura de la xarxa amb línies costa-costa i interior-interior. 

Davant l’incompliment en l’execució del Pla de Rodalies, el 2013 es van acordar un conjunt d’actuacions 

prioritàries entre la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento, perquè s’executessin en el període 

2014-2016. El grau d’execució d’aquestes 59 actuacions era d’un 10% segons dades del DTES el maig del 2018.    
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Les principals actuacions de manteniment que es consideren prioritàries s’han dividit en tres apartats: 

Actuació Descripció 

2.1 Millora del sistema de 
senyalització, implantació del 
sistema ERTMS 

El Ministerio de Fomento va adjudicar el 2015 la implantació del ERTMS (sistema 
europeu de gestió de trànsit ferroviari) en el tram Hospitalet-Mataró de la xarxa de 
Rodalies amb l’objectiu de millorar la capacitat, seguretat i fiabilitat de la xarxa. Es 
considera prioritari finalitzar-la i ampliar-la a la resta de línies.  

2.2 Millora del sistema de 
gestió del trànsit (CTC). 

En el mateix moment en què es realitzi la instal·lació de tots els elements del sistema de 
protecció de tren que permetran l’explotació en el nivell 2 d’ERTMS i al 
desenvolupament de totes les operacions per a la posada en servei del Bloqueig 
Automàtic Banalitzat amb el nou equipament, s’adequarà el Centre de Control de 
Trànsit ferroviari al nou escenari d’explotació 

2.3 Altres actuacions de 
manteniment de Rodalies per 
a la millora de la seguretat i 
fiabilitat del servei 

S’han considerat el conjunt d’actuacions prioritàries recollides en l’acord del 2013 
(Proposta d’actuacions prioritàries a la xarxa ferroviària de Catalunya per a la millora 
del servei de Rodalies i Regionals) que tenen a veure amb la millora de la seguretat i 
fiabilitat del servei (punts 1.1 i 2.1 de l’acord). Aquesta priorització es va basar en el 
nombre d’incidències produïdes a la xarxa de Rodalies, relacionades amb cada actuació. 

 Actuacions relacionades amb la senyalització 

 Actuacions relacionades amb la catenària 

 Altres actuacions per a la millora del servei de Rodalies i Regionals 
 

AGENTS RESPONSABLES 

Generalitat de Catalunya 

Ministerio de Fomento 

AGENTS IMPLICATS 

ATM 

Ajuntaments metropolitans 

FGC  

Rodalies Renfe 

AMB 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 13 Ampliar i millorar les infraestructures ferroviàries pel transport de passatgers  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Seguiment de les actuacions de manteniment de la xarxa d’FGC             

2. Seguiment de les actuacions de manteniment de la xarxa de Rodalies Renfe             
Total cost assumit per l’AMB  - 

Total cost Mesura  294.300.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Viatges anuals del servei de Rodalies Renfe a l'àmbit  STI (milions de viatges) 108,3 ↑ 

Quilometres anuals del servei de Rodalies Renfe a l'àmbit STI (milions de veh-km) 101,6 ↑ 

Viatges anuals del servei d'FGC dins l’àrea metropolitana (milions de viatges) 69,9 ↑ 

Quilometres anuals del servei d'FGC a l'àmbit STI (cotxes-km) 31,5 ↑ 
 

 



 

 

213 

52 Ambientalitzar flotes i cotxeres d’autobusos 

metropolitans 

OBJECTIU  

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C13. Flotes de transport públic i instal·lacions més sostenibles i eficients 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa definir un marc estratègic per l’adequació i ambientalització de la flota d’autobusos 

metropolitans gestionats directament o indirectament per l’AMB, evolucionant cap a una millora contínua 

dels nivells d’emissió de contaminants. Cal organitzar els intervals temporals a través dels quals la flota 

anirà mutant des de l’estat actual cap a una flota majoritàriament elèctrica a llarg termini. A més, s’ha de 

gestionar d’una manera progressiva les necessitats de recàrrega dels nous vehicles híbrids. En l’horitzó 

2040 el 100% de la xarxa d’autobusos hauria de ser de baixes emissions. 

Paral·lelament, caldrà electrificar i adaptar les cotxeres d’autobusos segons les necessitats de la flota i, 

també, formar als conductors per adaptar-se als canvis que implica la conducció d’un vehicle elèctric. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.    Assolir flotes d’autobusos més netes 

Assolir l’any 2024 un 58% de vehicles híbrids o elèctrics dels serveis de gestió directa i indirecta de l’AMB. 

Considerant també, els autobusos de gas natural comprimit l’objectiu del Pla, és el de superar el 75% de 

vehicles de baixes emissions. 

 
Evolució de les flotes d’autobusos en l’escenari del Pla. Inclou serveis de gestió directa (regular i Barcelona Bus Turístic) i serveis 

de gestió indirecta (diürn, nocturn, Barcelona City Tour i Areobús) 

 Gestió directa (TB i Barcelona Bus turístic): assolir un 60% de vehicles híbrids o elèctrics. Es 

proposa passar dels 4 als 100 autobusos elèctrics purs de gestió directa (TMB) en els propers 

6 anys. Es preveu mantenir la flota d’autobuos de gas natural comprimit. 

 Gestió indirecta (diürn, nocturn, Barcelona City Tour i Areobús): assolir un 55% de vehicles 

híbrids o elèctrics en la flota. Es definirà també un marc estratègic per a l’electrificació de la 
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xarxa d’autobusos amb una visió a llarg termini que plantegi un objectiu més ambiciós, 

mitjançant la programació temporal que tingui en compte l’avanç de la tecnologia en relació 

a la càrrega i els costos d’aquests vehicles. 

 Prohibir la circulació d’autobusos dièsel anteriors a EURO IV l’any 2020 i EURO V l’any 2024 

a l’àrea metropolitana.  

 Anàlisi i seguiment de les possibilitats d’implementació de l’autobús d’hidrogen. 

2.    Pla d’adaptació i d’electrificació de les cotxeres de la flota d’autobusos de gestió indirecta 

Es preveu l’adaptació progressiva de les cotxeres segons l’evolució de les flotes, adaptant-se a les 

necessitats dels nous vehicles elèctrics així, com també, a nous autobusos articulats. En el marc del PMMU 

l’AMB preveu l’adaptació a les cotxeres públiques de Gavà i Badalona i l’impuls d’adaptació de les privades. 

3.    Pla d’adaptació i d’electrificació de les cotxeres de la flota d’autobusos de gestió directa 

D’acord al Pla Director de Sostenibilitat ambiental de TMB, es preveu dotar les cotxeres de punts de 

recàrrega (1) elèctrics, (2) hidrogen, (3) gas natural liquat i (4) gas natural comprimit. El dimensionament 

de la quantitat de punts de recàrrega haurà d’anar d’acord amb la previsió d’ampliació de la flota per a 

cadascun d’aquest tipus de vehicles.  

D’altra banda, el contracte programa ATM-TMB 2018-2021 recull el diagnòstic de les necessitats de 

millores en la xarxa operada per TMB (metro i bus). Entre el recull de mesures es proposa l’ampliació de 

la cotxera de la Zona Franca, en substitució a l’actual cotxera de Ponent. D’acord al Pla director urbanístic 

Gran Via-Llobregat (PDU) es preveu la reforma de la Gran Via de l’Hospitalet de Llobregat el 2020, essent 

la recuperació de l’espai dedicat a la cotxera de Ponent de TMB part de l’actuació. Per tal de dotar un nou 

espai d’allotjament de la flota (141 autobusos) caldrà ampliar l’actual cotxera de la Zona Franca, 

actualment amb una capacitat de 348 autobusos. Un cop ampliada, podrà arribar als 552 autobusos de 

capacitat, incorporant els de la cotxera de Ponent i els nous autobusos previstos en l’augment de l’oferta 

entre 2018-2021. L’ampliació es finançarà parcialment amb l’expropiació de la cotxera de Ponent. 

Aquesta mesura està condicionada a qualsevol demora o canvi relacionat amb el desenvolupament del 

PDU pot influir directament en el trasllat de la cotxera de Ponent a la cotxera de la Zona Franca. 

 

4.    Control anual de les emissions causades per la flota d’autobusos metropolitana 

A escala global es proposa introduir un control sobre el nivell d’emissions de la xarxa metropolitana 

d’autobusos i marcar uns objectius de reducció d’emissions per quilòmetre recorregut. 

5.    Formació contínua als conductors d’autobús, en tècniques de conducció eficient  
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AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

ATM 

DTES-Generalitat de Catalunya 

TMB 

 

AGENTS IMPLICATS 

Operadors de transport públic 

Ajuntament de Barcelona 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

Consorci de la Zona Franca 

Consorci per a la reforma de la Granvia a 

l’Hospitalet 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 37 Col·laborar en la creació d’una xarxa de GNV i GLP de caràcter metropolità 

MESURA 50 Pla de millora de l’oferta del servei de metro i d’autobús de gestió directa 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 A Tokio, en el marc dels Jocs Olímpics de 2020 s’està duent a terme una prova pilot on, dins l’any 

des jocs, s’aniran implementant progressivament 100 vehicles per donar suport a l’actual xarxa 

d’autobusos durant l’esdeveniment. Extreure’n conclusions i veure els resultats d’aquesta 

experiència podria resultar útil de cara a una futura implementació a Barcelona.  

 La ciutat de Colònia incorporarà a inicis de 2019, 40 autobusos d’hidrogen per a operar en la seva 

xarxa. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 58% de la flota de vehicles híbrids i/o elèctrics             

2. Pla d'adaptació i d'electrificació de les cotxeres (gestió directa i 
indirecta)            

3. Anàlisi d’implementació d’autobusos d’hidrogen             

4. Control anual de les emissions causades per la flota d’autobusos             

5. Formació contínua dels conductors de bus en tècniques de conducció 
eficient             

Total cost assumit per l’AMB  15.345.000 € 

Total cost Mesura  15.345.000 € 

*Costos associats a l’actuació de les cotxeres AMB no disponible 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Percentatge de flotes de transport públic de superfície ambientalitzades (%) * 31 75 

*NOTA: Inclou serveis de gestió directa (regular i Barcelona Bus Turístic) i serveis de gestió indirecta (diürn, nocturn, Barcelona City 

Tour i Areobús) 
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53 
Millorar l’entorn i l’accessibilitat a les 
parades i a les estacions de transport 
públic col·lectiu 

 OBJECTIU 

 
EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C14. Transport públic per a tothom 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Actualment existeixen persones amb diversitat funcional que troben certes limitacions a l’hora de 
poder accedir al transport públic, vulnerant-se el seu dret a moure’s. L’objectiu del Pla és el de millorar 
el grau d’accessibilitat de manera progressiva, tant pel que fa a les parades de transport públic com a 
les estacions dels sistemes ferroviaris.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1.    Pla de millora de les parades metropolitanes de transport públic 

La mesura preveu la millora de les parades d’autobús dels serveis de gestió indirecta de l’AMB, 
garantint l’augment de l’accessibilitat i la millora del seu entorn. Actualment 35,6% de les parades de 
la 1a corona metropolitana estan adaptades, un 35% són practicables i un 30% no estan adaptades. 
L’objectiu és assolir que un 61% de les parades estiguin adaptades l’any 2024.  

Municipi Situació actual Situació prevista Parades 
Badalona  28,9%  75,0% 360 
Barcelona  41,4%  57,1% 992 
Castelldefels  30,9%  56,8% 139 
Cornellà de Llobregat  52,5%  60,7% 61 
El Prat de Llobregat  49,2%  81,0% 126 
Esplugues de Llobregat  19,8%  39,5% 81 
Gavà  32,6%  64,0% 86 
L'Hospitalet de Llobregat  46,9%  66,8% 196 
Les Botigues de Sitges (Sitges)  18,2%  72,7% 11 
Montcada i Reixac  46,3%  70,7% 41 
Montgat  38,8%  79,6% 49 
Sant Adrià de Besòs  42,3%  69,2% 52 
Sant Boi de Llobregat  32,3%  51,1% 186 
Sant Climent de Llobregat  7,1%  50,0% 14 
Sant Feliu de Llobregat  30,6%  51,6% 62 
Sant Joan Despí  33,9%  46,8% 62 
Sant Just Desvern  17,1%  34,2% 76 
Santa Coloma de Cervelló  6,7%  50,0% 30 
Santa Coloma de Gramenet  25,1%  73,9% 203 
Tiana  10,5%  57,9% 38 
Viladecans  33,7%  51,1% 92 
 Total  35,6%  61,1% 2.957 
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L’actuació va dirigida a:  

• Incorporar marquesines en alguns punts de parada que actualment disposen només d’un pal 
de parada. 

• Uniformitzar les parades de l’AMB, en termes d’imatge de la mateixa parada i de la informació 
publicada (línies i horaris). Aquesta actuació està vinculada a la MESURA 59 Uniformitzar la 
imatge de marca dels serveis de transport gestionat per l’AMB. 

En la mesura que es facin els canvis a marquesines, també es realitzaran actuacions vinculades a (i) la 
infraestructura de les parades i el seu entorn per tal de garantir-ne l’accés físic de les persones amb 
mobilitat reduïda; així com (ii) la informació accessible, per tal de garantir-ne l’accés universal.  

(i) Accessibilitat universal a les parades i el seu entorn. L’actuació va orientada a adaptar no 
únicament les marquesines sinó l’accés a aquestes, incorporant rampes en els encreuaments 
propers i senyals que facilitin l’accés a la parada a persones en cadira de rodes, persones amb 
discapacitat visual o auditiva. En les parades haurà de garantir-se el pis baix de plataforma 
única. 

(ii) Accessibilitat a la informació dels serveis a les parades lligada a la investigació tecnològica. Es 
proposen actuacions com algunes de les que ja es troben en moltes parades de Barcelona, 
orientades especialment a dos col·lectius: 

• Per a persones amb discapacitat visual: comandaments per activar la informació 
acústica a les parades, màquines validadores amb informació acústica, avís acústic de 
la propera parada, avís acústic de tancament de portes.  

• Per a persones amb discapacitat auditiva: pantalles informatives a les parades, 
pantalles informatives a l’interior dels vehicles, màquines validadores amb informació 
visual, avis lluminós de tancament de portes. 

Altres mesures del pla d’accessibilitat s’associen al desenvolupament d’aplicatius mòbils per a persones 
amb mobilitat reduïda. Addicionalment, es proposa crear un grup de treball amb actors pertanyents 
als diferents col·lectius que agrupen les PMR’s i desenvolupar mesures contínues amb la creació d’un 
feedback mensual o trimestral d’actuacions o incidències que es detectin en la xarxa i poder així 
solucionar-les de manera ràpida i efectiva. 

Es proposa, a més a més, la creació d’itineraris que indiquin els recorreguts més curts i accessibles del 
municipi fins a les parades de transport públic més properes mitjançant la instal·lació de senyals 
indicatives que identifiquin la direcció i el temps de recorregut a peu fins a la parada més propera, així 
com la connexió amb altres línies d’autobús. 

A l’àmbit de la segona corona metropolitana, en la mesura que l’AMB assumeixi de forma efectiva les 
competències sobre els serveis d’autobús, també podrà impulsar l’execució de les actuacions de millora 
de les seves parades. Mentrestant, però, impulsarà junt amb els municipis d’aquest àmbit i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, un estudi que avaluï, 
diagnostiqui les necessitats en aquest sentit, i en proposi les millores necessàries a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

219 

 

 

Pla de millora general i d’accessibilitat a les parades d’autobús  (Mapa 32 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

2.   Completar l’accessibilitat de les estacions ferroviàries de metro i Rodalies Renfe 

Actualment, hi ha diferències notables quant al grau d’accessibilitat a les estacions ferroviàries. Mentre 
que el tramvia i les estacions d’FGC dins l’àmbit de l’àrea metropolitana ja estan totalment adaptades 
i el metro pràcticament ho està (91%), la xarxa d’Adif presenta uns nivells d’adaptació inferiors (78%). 
L’objectiu és el d’assolir un 100% en l’escenari del Pla. Mentre que la Generalitat de Catalunya té previst 
finalitzar les obres d’accessibilitat a totes les estacions de metro el 2021, les perspectives de les 
estacions de Rodalies Renfe són més incertes, i per això l’AMB impulsarà i demanarà l’execució de les 
millores previstes al Ministerio de Fomento, administració competent.  

Cal tenir present que en moltes estacions de Rodalies Renfe on no s’han iniciat les obres de millora de 
l’accessibilitat de l’estació és perquè aquestes estan afectades per una actuació infraestructural 
ferroviària (MESURA 13) que també inclou la millora de l’estació. És el cas de l’estació de Sant Feliu de 
Llobregat (actuació 2 de soterrament de Rodalies a Sant Feliu de Llobregat), estació de Bellvitge 
(actuació 11 d’accés sud Rodalies: soterrament R2 a l’Hospitalet), estació de Montcada i Reixac 
(actuació 3 de soterrament de Rodalies a Montcada i Reixac) i estació de Montcada Ripollet (actuació 
25 de doble via R3 de Rodalies entre Montcada i Reixac i La Garriga). L’estació de Sant Andreu Comtal 
disposa d’ascensors provisionals que a mitjà termini, i en el marc de la remodelació de la Sagrera, caldrà 
fer-los definitius. 
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Pla de millora general i d’accessibilitat a les estacions ferroviàries (Mapa 33 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  
Ajuntaments metropolitans  
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ministerio de Fomento 
Diputació de Barcelona 

AGENTS IMPLICATS 
ATM 
Operadors de transport públic 
Entitats de persones amb discapacitat 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l’accessibilitat universal  
MESURA 57 Uniformitzar la imatge de marca dels serveis de transport gestionat per l’AMB 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€)  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Implementació del Pla de millora de les parades 
metropolitanes de transport públic             
2. Adaptació de les infraestructures de la parada i els punts 
d’accés a la mateixa             
3. Adaptació de les estacions de metro a PMR             
3.1 Plaça de Sants             
3.2 Espanya              
3.3 Urquinaona             
3.4 Clot             
3.5 Vallcarca             
3.6 Maragall              
3.7 Verdaguer              
3.8 Jaume I             
3.9 Ciutadella             
4. Pla d'accessibilitat i modernització de les estacions de 
Rodalies             
Total cost assumit per l’AMB  3.172.119 € 

Total cost Mesura  87.992.119 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE L’ACTUACIÓ 

 2016 Objectiu 

*  Parades d'autobús adaptades (gestió indirecta AMB) (%) 35  
(any 2018)  60 

*  Estacions ferroviàries adaptades (%) 90 98 
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54 Millora dels serveis de transport adaptats a la 
diversitat funcional 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C14. Transport públic per a tothom 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Actualment diferents administracions locals ofereixen serveis de transport especial o adaptat per a 
persones amb barem de mobilitat reconegut per quan no existeix un servei de transport públic adaptat a 
les necessitats del desplaçament. Habitualment, el servei se segmenta segons siguin desplaçaments 
esporàdics o fixes. Els segons, programats amb antelació, tenen un origen i destí repetits, mateixes hores 
i motiu. En l’actualitat, l’AMB participa en el finançament i en la gestió d’alguns d’aquests serveis i, també, 
puntualment dóna suport tècnic per a la prestació dels serveis.  

Amb aquesta mesura, l’AMB promourà la millora de les condicions i la gestió dels serveis existents, 
impulsarà l’ampliació de la cobertura al conjunt de l’AMB i definirà un protocol d’harmonització per a 
fer un seguiment dels serveis que dóna suport, que eviti el màxim les possibles divergències en els tipus 
de serveis que s’ofereixin. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Millora de les condicions dels serveis existents i impuls de l’ampliació de la cobertura del servei 

De manera progressiva, s’aniran ampliant i millorant els acords amb diferents ajuntaments i altres 
administracions locals. Aquests acords, a més de definir les necessitats de millora, es definiran les 
polítiques que caldrà desenvolupar, concretant la participació econòmica i les responsabilitats d’operació 
i gestió dels serveis de cadascuna de les administracions. Aquests acords hauran de permetre millorar els 
serveis existents (particularitzant les necessitats, si cal) i ampliar-ne la cobertura existent. 

2. Protocol d’harmonització dels serveis 

Es definirà un formulari de dades de control dels serveis realitzats que s’haurà de presentar amb la 
periodicitat establerta i que servirà per a justificar el servei realitzat i fer-ne el seguiment. Segons els 
resultats que s’obtinguin es podran proposar mesures d’optimització de serveis i altres formes de gestió.  

Algunes de les dades que se sol·licitaran són les següents:  

• Perfil d’usuari que pot demanar el servei: definir els condicionants que ha de complir un usuari 
que pugui utilitzar aquest servei. 

• Tipus de desplaçament que inclou el servei de transport adaptat 
• Mètode de reserva o sol·licitud del desplaçament 
• Tarifació 
• Estàndards del vehicle 
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• La demanda de serveis actual i la potencial estimada  
• L’oferta del servei (quilòmetres i hores útils, mortes, vehicles, etc.) 
• Costos de transport, costos dels serveis complementaris, ingressos i subvencions.  

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments metropolitans 
Consells comarcals 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Operadors de transport públic 
Entitats representatives de les persones persones 
amb discapacitat 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 55 Programa d’acompanyament a usuaris potencials del transport públic 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 Servei adaptat porta a porta, Hospitalet de Llobregat 
 Servei adaptat porta a porta, Ajuntament de Barcelona 
 Handistar, Rennes Metropole (França) 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Desplegament mesura              
Total cost assumit per l’AMB  - € 
Total cost Mesura*  - € 

*NOTA: Cost no estimable  

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 
 
- 
 
*NOTA: Valors disponibles en tant que es disposi del protocol d’harmonització dels serveis 
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55 Programa d’acompanyament a usuaris 

potencials del transport públic 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C14. Transport públic per a tothom 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’actuació preveu impulsar un sistema d’acompanyament per a nous usuaris no familiaritzats amb el 

transport públic o habituals que, per raons diverses, canvien el tipus d’ús que en fan d’aquest. La proposta 

va dirigida al públic en general, però amb atenció a col·lectius amb necessitats especials com menors 

d’edat, gent gran, població nouvinguda i persones de mobilitat reduïda. 

Es pretén familiaritzar a usuaris que no estan habituats a desplaçar-se en transport públic o desconeixen 

les opcions dels diferents serveis. Un exemple seria per a famílies amb infants que van en cotxet i que no 

coneixen quins són els accessos i itineraris a seguir. En el cas de les persones amb mobilitat reduïda, 

l’objectiu és que guanyin en autonomia personal i puguin utilitzar amb més freqüència el transport públic 

regular. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Es proposen 4 línies d’actuació: 

1.  Desenvolupament d’un planificador de rutes, personalitzat per a nous usuaris comercials 

Desenvolupament d’un planificador de rutes, personalitzat per a nous usuaris comercials. L’eina servirà 

per detallar l’itinerari en transport públic i per a avaluar els costos i els estalvis (monetaris i en temps) de 

l’ús del transport públic vers el mode privat. L’eina facilitarà rutes accessibles per a persones amb 

necessitats especials de mobilitat. 

Aquesta mesura està condicionada a la prèvia recollida d’informació sobre els serveis a les diferents 

parades i vehicles de transport públic: presència d’ascensor, informació adaptada a invidents, rampes 

d’accés als vehicles, etc. La recollida d’aquesta informació s’inclou en la MESURA 58 (Pla de centralització 

i homogeneïtzació de la informació relativa al servei). 

2. Disseny d’un programa de mentoria, d’acompanyament per a nous usuaris potencials o amb 

necessitats especials  

Programa de mentoria, orientat a familiaritzar usuaris no habituals i garantir l’autonomia d’aquests durant 

el desplaçament. Es farà especial èmfasi en mostrar les possibilitats existents per moure’s en metro per a 

les persones amb mobilitat reduïda o amb necessitats específiques (per exemple, amb cotxets per a infants 

o carros de la compra). 

Per al disseny del programa de mentoria o l’organització de tallers participatius per a col·lectius amb 

necessitats especials, caldrà la prèvia formació de personal qualificat i la coordinació amb els centres 
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involucrats. 

En el cas del programa específic per a nens, caldrà la coordinació amb els centres educatius interessats. El 

mateix condicionant existeix si s’organitzen tallers o fòrums per a col·lectius amb necessitats especials, 

que requerirà del contacte previ amb associacions i de la formació de personal qualificat. 

3.  Prova pilot entorn de l’AMB 

El programa comporta una prova pilot, a fi d’estudiar la viabilitat i els beneficis d’implementar un programa 

de mentoria així com acotar i adaptar els canvis pertinents. En la prova se seleccionaran un conjunt 

d’usuaris beneficiaris del programa de mentoria i se’ls demanarà que avaluïn el servei i els resultats. 

4.  Organització de tallers participatius o fòrums de discussió sobre diverses temàtiques relacionades 

amb la mobilitat i l’espai públic 

Organització de tallers o fòrums orientats a augmentar la seguretat dels usuaris no habituals o amb 

necessitats especials a l’hora de moure’s a través de l’espai urbà i dins els vehicles de transport públic. 

S’organitzaran sessions amb diferents activitats: planificar una ruta, indicacions per accedir/baixar del bus, 

seguretat personal, reconeixement de situacions perilloses i com evitar-les, compra de títols de transport 

i validacions, transbordaments, entre d’altres. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

 

AGENTS IMPLICATS 

AMB Informació  

Representats de PMR  

MESURES RELACIONADES 

MESURA 58 Pla de centralització i homogeneïtzació de la informació relativa al servei 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Existeixen diverses experiències europees i internacionals de programes d’acompanyament i altres 

propostes orientades a familiaritzar a nous usuaris amb els diferents serveis de transport públic de la ciutat 

i augmentar l’autonomia de nens i adults amb necessitats especials per a desplaçar-se. Els programes 

existents actualment es poden sintetitzar en 4 tipus:  

 Programes d’acompanyament i mentoria com el “Travel Mentoring” a Londres i el “Travel 

Training in Great Manchester” a Manchester orientat a familiaritzar amb els serveis de metro i 

autobús a joves i adults que necessitin qualsevol suport addicional en el desplaçament. 

 Programes d’acompanyament porta a porta puntuals i de pagament com “Les compagnos du 

voyage” de Paris i el “VBB Bus & Bahn-Begleitservice” de Berlin. 

 Workshops i programes de formació per a col·lectius amb necessitats especials i en escoles, on es 

facilita la pràctica d’entrada i sortida al bus per a persones de mobilitat reduïda així com mantenir-

se segur durant el trajecte. 

 Centres d’entrenament per a ajudar a tota classe d’usuari a moure’s a través de l’espai públic i a 

utilitzar els serveis de transport públic de la ciutat, com el “Mobility training Center” de Nevada a 

Estats Units.  
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Desenvolupament d’un planificador de rutes per a nous usuaris 
comercials             

2. Programa de mentoria             

3. Participació en tallers participatius/fòrums de discussió             

4. Prova pilot             

Total cost assumit per l’AMB  275.000 € 

Total cost Mesura  275.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Usuaris del programa o programes d'acompanyament - ↑ 
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56 Impulsar les parades a la demanda per a 

dones i d'altres col·lectius vulnerables 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C14. Transport públic per a tothom 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La percepció d’inseguretat en els serveis de transport públic en determinades franges horàries o línies en 

particular, pot constituir una de les barreres per utilitzar el transport públic. Amb aquesta mesura l’AMB 

pretén potenciar l’ús dels serveis nocturns d’autobús entre les dones i la població jove. De fet, en període 

nocturn baixa la participació de les dones entre els usuaris (66% durant el dia versus 47% a les nits).  

La mesura consisteix en l’establiment de serveis d’autobús nocturn amb parades a la demanda per a dones, 

menors d’edat, gent gran i persones de mobilitat reduïda, amb la finalitat de millorar la seva seguretat i 

reduir el risc d’agressions a dones en període nocturn. Es tracta d’una mesura complementària als sistemes 

de vigilància que contribueixen a fer que el nombre d’incidents sigui actualment molt baix. De fet, tota la 

flota de NitBus disposa actualment de càmeres de videovigilància, i prop de 300 marquesines gestionades 

per AMB tenen ja sistemes d’il·luminació nocturna implementats. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.   Anàlisi de la prova pilot ja en funcionament des del febrer del 2018 a les línies N1 (Zona Franca) i N9        

(Montgat) 

L’AMB ha llançat una prova pilot que permet a dones i menors d’edat baixar prop de la seva destinació a 

dues línies del servei de Nitbus (línia N1 que connecta la Zona Franca i Mercabarna amb Trinitat Nova i la 

línia N9 entre Montgat i Tiana per plaça Catalunya). El sistema de funcionament requereix avisar al 

conductor del lloc aproximat on es vol fer la parada encara que no sigui una parada programada a la línia. 

A continuació, el conductor decideix el lloc més segur per aturar-se, i l’usuari que ho sol·liciti podrà baixar 

del vehicle només per la porta davantera. El monitoratge d’aquesta mesura permetrà avaluar-ne els 

resultats.  

2.   Determinació de zones potencials per implementar el servei de parades a demanda 

Es preveu impulsar un estudi de zones potencials per a implementar aquest servei a línies nocturnes 

d’autobús. Es consideren àrees amb potencial per a servei de parades a la demanda aquelles que 

compleixen els següents supòsits: (1) zones no residencials, o bé amb (2) baixa densitat de població, (3) 

polígons/indústries que desenvolupen activitats nocturnes i requereixen accessibilitat per al desplaçament 

de treballadors nocturns i (4) línies amb notables distàncies entre parades. 

La proposta afecta tots els serveis nocturns que operen dins de l’àrea metropolitana, tant els ja gestionats 

per l’AMB (NitBus) com aquells que encara es troben gestionats per la Generalitat i que estan pendents 

de ser traspassats. 
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3.   Implantació d’accions concretes a les zones potencials identificades 

D’acord amb els resultats de l’anterior estudi, l’AMB iniciarà les accions necessàries per a millorar la 

percepció de seguretat en els serveis nocturns, i fomentar el seu ús entre els anteriors col·lectius. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB  

AGENTS IMPLICATS 

Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 58 Pla de centralització i homogeneïtzació de la informació relativa al servei 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 On demand bus stops in the region of Paris, (França) 

 Parades nocturnes intermèdies al Bilbobus, Bilbao 

 Parades nocturnes a demanda als serveis bus de Vitrasa, Vigo 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Valoració de la prova pilot existent       

2. Estudi de zones potencials per aquest tipus de servei       

3. Aplicació d’accions (en funció de l’estudi)*             

Total cost assumit per l’AMB  147.500 € 

Total cost Mesura  147.500 € 

*Sense valoració econòmica 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Línies d'autobusos amb parades a demanda 2 ↑ 

Participació d’usuàries dones entre els usuaris de Nitbus (%) 47 ↑ 
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57 Uniformitzar la imatge de marca dels serveis 
de gestió indirecta de l’AMB 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C15. Homogeneïtzació de la imatge i la informació dels serveis de mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La mesura preveu establir uns estàndards per tal d’uniformitzar la imatge de marca dels serveis de gestió 
indirecta de l’AMB. Específicament la uniformització va dirigida al material mòbil de totes les línies, les 
parades i la informació publicada als diferents canals de comunicació.  

L’AMB està a càrrec de gestionar els diferents canals de comunicació amb l’usuari i part del material mòbil, 
com algunes marquesines i autobusos. Actualment no existeix una difusió homogènia de la informació als 
diferents canals, i l’usuari es troba amb diferents formats pels plànols i informació d’horaris segons si 
consulta la informació al web, a l’app AMB o als PIUs, o fins i tot en els autobusos. De manera semblant, 
el color del material mòbil gestionat per AMB difereix en el disseny segons la línia i l’àmbit: autobusos 
grocs i verds, marquesines grogues i blaves a Esplugues, estacions de Bicibox blaves, etc. 

La concreció d’una marca clara amb una alta visibilitat dins l’AMB, pot servir per a millorar el 
reconeixement del servei i de la gestió que es fa del mateix a ulls de nous usuaris i dels que ja utilitzen el 
transport públic. Diferents estudis constaten que consolidar una imatge de marca simple i atractiva pot  
atraure nous usuaris, retenir els usuaris actuals i facilitar el suport administratiu i financer de les entitats 
governamentals. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Es preveu com a part de l’actuació que: 

1. El material mòbil dels serveis d’autobús integrats de gestió indirecta de l’AMB vagi tendint cap a un 
color uniforme independentment de quin sigui l’operador.  
 

 
Nova imatge dels autobusos de gestió indirecta de l’AMB 

 
 
 

A B D C E F 



 

 

232 

2. El disseny de les parades d’autobús en superfície i les marquesines sigui homogeni;  
 

3. La informació que es transmet per diferents canals sigui la mateixa i amb el mateix format. La mesura 
s’aplicarà a tots els canals de comunicació actuals: 
• Codi i tira de parades 
• App AMB Mobilitat 
• Web 
• PIUs i pantalles a les estacions i material mòbil 

El principal condicionant d’aquesta mesura és l’existència ja d’autobusos i marquesines amb diferents 
dissenys així com la publicació de plànols, mapes i informació als diferents canals actuals. Aquest fet 
condicionarà el procés d’uniformització de la marca, que haurà de ser progressiu. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
AMB Informació 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 53 Millorar l’entorn i l’accessibilitat a les estacions i a les parades de transport públic col·lectiu 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

  
Exemple de marquesina groga (Sant Just) Exemple de marquesina blava (Esplugues) 

  

 
Pàgina Web de AMB 

 
Aplicatiu “AMB Mobilitat” per a telèfons mòbils  
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Experiències internacionals: 

 Nova marca pel transport públic de Moscú desenvolupada per l’agència de publicitat Saatchi & 
Saatchi, Moscú (Rússia). http://www.brandemia.org/moscu-crea-una-marca-para-unificar-
todos-sus-transportes 

 Bus Karo 2.0, branding the BIG Bus Network, Bangalore (Índia). http://wricitieshub.org/online-
publications/61-branding-public-transport-operations 

 Desing Guidelines for the creation of públic transport information, Transport for Ireland 
(Irlanda).https://www.transportforireland.ie/transitData/Design%20guidelines%20for%20the%
20Creation%20of%20Public%20Transport%20Information_v1.pdf 

 Developing a new public transport brand to move Melbourne, National Express Group (Austràlia). 
http://www.trulydeeply.com.au/work/mtrain-mtram-brand-identity-public-transport-branding/ 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Uniformització del disseny de les parades             

2. Uniformització del material mòbil             

3. Uniformització i aglutinació dels mètodes d’informació electrònics             
Total cost assumit per l’AMB  6.065.000€ 
Total cost Mesura  6.065.000€ 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2019 Objectiu 

Autobusos amb imatge de marca homogènia * 150  

* NOTA: tots els autobusos matriculats o adscrits des de 2019 

 
  

http://www.brandemia.org/moscu-crea-una-marca-para-unificar-todos-sus-transportes
http://www.brandemia.org/moscu-crea-una-marca-para-unificar-todos-sus-transportes
http://wricitieshub.org/online-publications/61-branding-public-transport-operations
http://wricitieshub.org/online-publications/61-branding-public-transport-operations
http://www.trulydeeply.com.au/work/mtrain-mtram-brand-identity-public-transport-branding/
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58 Pla d'homogeneïtzació i centralització de la 

informació relativa al servei 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C15. Homogeneïtzació de la imatge i la informació dels serveis de mobilitat 

AMB   RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Actualment els usuaris del transport públic reben informacions diferents depenent de l’operador i de la 

font a qui consulten (web, aplicatius per a telèfons mòbil, twitter, etc.), tant en matèria d’informació 

regular del servei, com en avisos per incidències. L’increment del volum d’informació a causa de les noves 

tecnologies, fa necessari l’establiment de protocols per tal d’homogeneïtzar el recull i processament 

d’aquestes dades. 

El propòsit de l’AMB és transmetre la informació del servei de transport públic i del seu estat per a facilitar 

la presa de decisions dels usuaris. En conseqüència, s’impulsa un pla d’homogeneïtzació de la informació 

rebuda per part de l’AMB-Informació i les bases per a la seva correcta gestió.  

ACTUACIONS PREVISTES 

El procés proposat té dos objectius:  

 Homogeneïtzar la recepció d’informació per part d’AMB-Informació facilitada pels diferents 

operadors i agents  

 Homogeneïtzar la difusió amb avisos uniformes tant en matèria de missatge, canal de 

comunicació, mode i moment de mostrar-los. 

 

Referent a les dades rebudes per part dels operadors, la informació es pot categoritzar en quatre tipus:  

 Informació relativa al servei regular 

 Modificacions planificades i estables 

 Alteracions puntuals que es poden planificar  

 Incidències, enteses com a canvis no previstos i puntuals 

 

Per tal d’afrontar els reptes amb la màxima qualitat, es redissenyarà el model de gestió de la informació 

relativa al servei (en cadascuna de les 4 categories anteriors), a fi d’oferir informació fiable i estructurada 

en relació al servei. Específicament s’inclourà: 

 Centralització de la informació relativa a les alteracions del transport públic, per tal de crear 

sinergies entre operadors i oferir la informació de forma integrada als ciutadans. D’aquesta 

manera, es consolidarà la figura de la mateixa AMB com a font d’informació principal per a tots 

els modes. 

 Categorització del catàleg de modificacions, alteracions i incidències rebudes dels diferents 

agents (operadors i  usuaris), separant les de tipus temporal, com és el cas d’alteracions de línies 
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en períodes especials (estiu, vagues, curses populars, etc.), i les de tipus definitiu. Es fixarà també 

el format estandarditzat per a la comunicació de cada categoria d'incidències i els canals per a la 

seva difusió en cada cas. 

 Categorització del catàleg de reclamacions rebudes per part dels usuaris, ampliant també els 

canals actuals que es conforma d’un formulari.  

 Establir criteris homogenis de definició de qualitat del servei i d’informació als operadors de 

transport. 

 Establir un sistema de protocols per a la comunicació de cada tipus d’informació (servei regular, 

modificacions, alteracions i incidències), des de la comunicació entre operadors i la mateixa AMB 

com d’actuació vers l’usuari: criteris de publicació i despublicació, canals i temps entre d’altres. 

Així, el pla d’homogeneïtzació es presenta com a una mesura completa per tal de millorar la gestió de la 

informació que rep i emet AMB-Informació de les diferents fonts i tipologies. Permetrà centralitzar la 

informació rebuda i definir el protocol d’actuacions per a cada incidència relativa a les alteracions del 

transport de l’àrea metropolitana. D’altra banda, permetrà uniformitzar la imatge com a gestor de la 

mobilitat i millorar la gestió d’incidències. 

En conclusió, les actuacions seran: 

1. Dissenyar un model de gestió de la informació que optimitzi els processos d’adquisició, tractament 

i publicació. 

2. Elaborar un catàleg que homogeneïtzi i tipifiqui cada tipus d’informació d’acord a (i) oferta de servei 

regular, (ii) modificacions, (iii) alteracions i (iv) incidències. El catàleg haurà d’alinear-se amb la resta 

d’actors implicats i assegurar que les tipologies s’adapten a la realitat del transport. 

3. Categoritzar les reclamacions, d’acord amb el disseny d’un pla de comunicació i atenció a l’usuari. 

4. Definir una política de comunicació que sistematitzi les publicacions, els temps i els canals a utilitzar 

en cada cas. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB - Informació  

AGENTS IMPLICATS 

Operadors de transport públic 

ATM 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 57 Uniformitzar la imatge de marca dels serveis de transport gestionats per l’AMB 

MESURA 77 Garantir un servei d’atenció i informació ciutadana per a la mobilitat activa 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pla d’homogeneïtzació i centralització de la informació             

Total cost assumit per l’AMB  100.000 € 

Total cost Mesura  100.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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59 Millorar l’estructura tarifària i  simplificar el 
sistema de títols de transport 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC  

LÍNIA D’ACTUACIÓ C16. Sistema tarifari sensible al marc socioambiental 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’article 15 de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya, 
defineix la tipologia de títols de transport que ha de contemplar el sistema tarifari integrat. Particularment, 
fa esment a la necessitat de títols destinats a fer efectiu l’accés al transport públic de manera habitual i 
fidelitzar-ne l’ús, a títols que incorporin polítiques de cohesió social i sostenibilitat ambiental i, per últim, 
altres títols per usuaris no habituals.  

En aquest context, l’arribada de la T-Mobilitat que, entre altres, promourà una transició tecnològica de 
l’actual sistema de venda i validació de títols i modificarà la base de càlcul de les tarifes cap a un sistema 
quilomètric (i probablement, permetrà la integració amb altres serveis de mobilitat), s’hauria de 
replantejar tenint en compte les consideracions contemplades a la Llei de finançament.  

Per tant, l’AMB vol participar de la definició de les bases del model tarifari per tal que la T- Mobilitat no 
suposi cap impacte negatiu en l’ambit dels 36 municipis metropolitans. Aquestes bases es fonamenten en 
aconseguir una major integració de les necessitats socials i ambientals del territori, una simplificació de 
la gamma de títols i unes tarifes i bonificacions adaptades al perfil d’usuari o client. La posada en marxa 
l’ampliació de la primera corona tarifària al conjunt dels 36 municipis metropolitans, l’1 de gener de 2019, 
n’és un exemple. 

La consecució d’aquestes millores, tanmateix, ha de ser compatible amb una contínua millora en 
l’eficiència en la gestió i de l’esforç en la contenció de la despesa, tot mantenint els índexs de qualitat i de 
satisfacció al client. Això, però, no treu la necessitat d’haver d’acordar un sistema de finançament del 
transport públic més estable i d’ampliar-ne les fonts pel seu finançament (MESURA 76 Acordar les fonts 
de finançament del transport públic).  

ACTUCIONS PREVISTES 

1.    Millora de l’estructura i sistema tarifari  

Com s’ha dit, des de l’AMB es vol que el projecte de la T-Mobilitat no suposi cap impacte negatiu en l’àmbit 
dels 36 municipis metropolitans. L’objectiu és el d’aconseguir una major integració de les necessitats 
socials i ambientals del territori, una simplificació de la gamma de títols i unes tarifes i bonificacions 
adaptades al perfil d’usuari o client 

En conseqüència, l’AMB participarà de la definició l’estructura i del sistema tarifari que es pot derivar de 
la posada en marxa de la T-Mobiltiat, a partir de l’establiment d’acords amb la resta d’administracions i 
operadors implicats.  
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2.    Simplificació del sistema de títols de transport  

Més a curt termini, mentre no existeixi aquesta transformació, el PMMU contempla promoure la 
reorganització dels títols de transport per afavorir la recurrència i fidelització dels usuaris, com per 
exemple, promovent la T-Mes davant dels abonaments trimestrals o la T-50/30 o impulsant la reconversió 
de la T-10. Es planteja, així mateix, la integració en la T-Mobilitat d’altres serveis de mobilitat, com per 
exemple, els serveis de bicicleta pública, el taxi o serveis de mobilitat compartida, avançant cap a un entorn 
MaaS: 

• Promoure la T-Mes com a títol universal per davant dels trimestrals i per davant de la T-50/30 ja 
que aquesta darrera no fidelitza l’usuari. 

• Impulsar la reconversió de la T-10 per tal de fomentar la utilització de títols mensuals integrats. 
Entre les mesures, es pretenen analitzar diverses de possibilitats: incrementar el seu preu, establir 
un temps màxim d’ús i fer-ne una com a títol unipersonal.  

• Plantejar l’extensió de l’ús de la T-Mobilitat cap a altres mitjans de transport de manera integrada 
(ex: bicing, Taxi, etc.) i amb convenis amb operadors privats (car-sharing, moto-sharing) avançant 
cap a un entorn MaaS. 

AGENTS RESPONSABLES 
ATM 
AMB 
 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
DTES-Generalitat de Catalunya 
AMTU 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 10 Estendre la bicicleta pública metropolitana (e-bicibox) 
MESURA 76 Acordar les fonts de finançament del transport públic 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 El sistema de transport públic actual té una àmplia oferta de títols per cada zona del sistema de 
corones: títols multiviatge integrats, socials integrats i semi-integrats, propis dels operadors i 
bitllet senzill. A causa dels preus fixats per a cada títol, existeix un intens ús en la zona 1 del títol 
T-10 1 zona (62% el 2015), ja que resulta atractiu econòmicament i és flexible en la seva utilització 
(títol integrat, caducitat llarga, multipersonal etc.). Existeix també una penalització excessiva en 
el salt de zones d’aquest títol, especialment de la zona 1 a la 2, on es duplica pràcticament el preu. 
Això impedeix que els usuaris de la segona corona tendeixin cap a títols que impliquin la 
fidelització i recurrència en el sistema de transport públic, com abonaments mensuals o 
trimestrals. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Reformulació de l'estructura i sistema tarifari             
2. Simplificar el sistema de títols de transport              
   2.1 Promoure la T-Mes              
   2.2 Impulsar la reconversió de la T-10             
   2.3 Plantejar l'extensió de l'ús de la T-mobilitat cap a altres mitjans de 
transport              

Total cost assumit per l’AMB  102.000.000 € 

Total cost Mesura  138.000.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2017 Objectiu 

Població de 16 i més anys  amb títol de transport públic (%) 16,1 ↑ 
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60 Millora i reestructuració de la tarifació social 
metropolitana 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C16. Sistema tarifari sensible al marc socioambiental 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’anàlisi de les tarifes i bonificacions destinades a col·lectius vulnerables és especialment sensible i s’han 
d’anar revisant periòdicament per veure si continuen satisfent les necessitats dels col·lectius als quals 
pretenen ajudar. Per això, es proposa la millora i l’homogeneïtzació del sistema de bonificacions per títols 
socials a tot l’entorn de l’àrea metropolitana. Actualment existeixen diversos títols socials integrats dins 
el sistema tarifari de l’ATM i altres de semi-integrats, vàlids exclusivament dins l’àmbit de l’AMB. 

ACTUACIONS PREVISTES  

Per tal d’adequar les subvencions a col·lectius vulnerables, es presenten les següents propostes: 

1. Estendre la gestió que fa l’AMB de la Targeta Rosa i homogeneïtzar-ne els criteris d’obtenció per al 
conjunt dels 36 municipis metropolitans, en coordinació amb l’ampliació de la primera zona tarifaria 
al conjunt de l’àrea metropolitana.  

2. Ampliar els beneficiaris de la tarifació social metropolitana (Targeta Rosa) als col·lectius vulnerables 
i en risc d'exclusió social. Quant als criteris, es proposa l’atorgament de la T-Rosa tenint en compte el 
nivell d’ingressos, tant als majors de 60 anys com a les persones de totes les edats amb discapacitats 
o associades a situacions d’exclusió, pobresa o renda mínima garantida.  

3. Augment de l’edat de T-Jove fins als 30 anys per a joves que acreditin que no treballen i que estan 
estudiant. La concessió del títol hauria d’anar vinculat al nivell de renda. 

4. Vincular la concessió dels títols de tarifació social de l'ATM (T16 i altres) al nivell de renda. 
5. Incorporació d’ajuts a famílies que requereixin del transport discrecional per a desplaçaments 

obligats, com per exemple el d’infants que utilitzen aquest servei per anar a l’escola a causa de la 
manca de transport públic, en funció de les seves característiques socioeconòmiques (renda) i de 
residència. 

AGENTS RESPONSABLES 
ATM  
AMB 
 

AGENTS IMPLICATS 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ajuntaments metropolitans 
AMTU 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 59. Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport 

A B D C E F 



 

 

242 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Estendre la gestió de la T-Rosa i homogeneïtzar els criteris 
d’obtenció             

3. Augment de l’edat de T-Jove fins als 30 anys             

5. Ajuts a famílies que requereixin del transport discrecional             
Total cost assumit per l’AMB  60.000.000 € 
Total cost Mesura  60.000.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Cobertura de la T-Rosa entre gent gran (%) *  44,7  
(any 2015) ↑ 

Viatges amb títols socials en metro i autobús (T-16, T-Jove, T-4, T-70/90 FN/FM i T-Rosa) 
(%) 27,5 ↑ 

* Dades de la primera corona 
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61 Noves propostes de tarifació ambiental del 

transport públic 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C16. Sistema tarifari sensible al marc socioambiental 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Al llarg dels últims anys diverses ciutats europees han adoptat mesures d’impuls de l’ús del transport públic 

per tal de combatre els alts nivells de contaminació de l’aire. Entre d’altres, a partir de la introducció de 

canvis puntuals o estructurals en les tarifes del transport públic. Des de l’AMB es volen promoure 

actuacions en aquesta direcció.  

ACTUACIONS PREVISTES 

Per donar alternativa a les mesures restrictives de circulació dels vehicles privats (en particular, les zones 

de baixes emissions) i atraure nous viatgers en transport públic, s’impulsaran actuacions i títols de 

transport vinculats a la millora ambiental. La T-Aire i la T-Verda es mantindran i s’impulsaran millores 

tarifàries per a promoure l’ús del transport públic entre els treballadors. També s’estudiarà la reducció de 

les tarifes dels títols de transport en horari previ a l’hora punta de matí per aplanar les puntes de demanda 

i reduir la sobrecàrrega de la xarxa de transport públic i aconseguir un traspàs d’usuaris del vehicle privat. 

1. T-Aire: mantenir la T-Aire, exclusiva per als dies d’episodi ambiental, que inclou 2 viatges integrats 

disponibles a les 6 corones. El títol té la mateixa tarifa que el d’un viatge amb una T-10 amb una rebaixa 

del 10%.  

2. T-Verda: mantenir aquest títol per a usuaris que es desfacin d’un vehicle altament contaminant. 

Disponible pels residents a l’AMB que en els darrers 6 mesos a sol·licitar la targeta hagin donat de 

baixa un vehicle i no haver-ne comprat cap de nou. L’estalvi anual estimat és de 3.750 € en cas de 

cotxe dièsel, 4.000 de benzina i 1.300 en el cas d’un motocicle. 

3. Avaluar i proposar actuacions per a potenciar l’ús del transport públic entre els treballadors: 

 Promoure la creació de títols anuals a tarifa reduïda per a promocionar l’ús del transport públic 

entre usuaris recurrents, com són els treballadors.  

 Promoció de l’ús del ”tiquet transport” per part de les empreses: des de l’any 2011 a Espanya 

existeix l’anomenat ‘tiquet transport’, que funciona de manera molt similar al ‘tiquet guarderia’ 

o ‘tiquet restaurant’. En aquest cas, el treballador pot utilitzar part del seu sou a pagar el 

transport, però ho fa a través de la seva nòmina, de forma que estalvia a l’hora de fer la declaració 

de l’IRPF.  

 Promoure el cofinançament dels títols de transport per part de les empreses als seus empleats. 
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4. Analitzar noves mesures de gestionar la tarifació: estudiar la reducció de la tarifa en horari previ a 

l’hora punta del matí per aplanar les puntes de demanda i reduir la congestió tant al transport públic 

com a la carretera. 

AGENTS RESPONSABLES 

ATM  

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

DTES-Generalitat de Catalunya 

Ajuntaments metropolitans 

AMTU 

Operadors de transport púbilic 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 59 Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 A França i Holanda els empresaris assumeixin part del cost del títol de transport públic dels 

desplaçament dels treballadors. A Holanda, abonen un cost quilomètric del desplaçaments en 

transport públic, en vehicle compartit o en bicicleta. A França, tots els  empresaris han de cobrir 

la meitat del cost de l’abonament en transport públic o el cost de la subscripció a un sistema 

públic de lloguer de bicicletes dels seus empleats. De forma complementària, des de gener de 

2015 a partir de la Llei de transició energètica, es paguen 0,25€ per quilòmetre recorregut en els 

desplaçaments laborals en bicicleta. 

 A París, durant períodes d’elevada contaminació es pot adquirir un abonament d’un dia amb tarifa 

fixa de 3,80 €. No obstant això, el 2014 s’inicià amb la total gratuïtat del transport públic en 

aquests dies, però des de gener de 2017, l’autoritat de transport de la regió de Paris va acordar 

finalitzar aquesta mesura, atès els resultats poc encoratjadors.  

 A Singapur el MRT és gratuït per als viatges que acabin els desplaçaments en transport públic 

abans de les 7:45 AM. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Actuacions i títols de transport vinculats a la millora ambiental             

Total cost assumit per l’AMB  3.000.000 € 

Total cost Mesura  15.600.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2017 Objectiu 

Viatges anuals  T-Aire i T-Verda (metro i autobús regular de gestió directa) * 2000  

*  NOTA: De la T-Aire no s'han donat episodis de contaminació ambiental 
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62 Noves tipologies de títol de transport per a 
visitants 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C.14 Sistema tarifari sensible al marc socioambiental 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es pretén fomentar un mode de visita sostenible del turisme a l’àrea metropolitana, compatible amb la 
dinàmica dels residents, que garanteixi l’ús racional i coherent del sistema i títols de transport. La 
implantació de la T-Mobilitat facilitarà el canvi de model tarifari i la discriminació entre usuaris recurrents 
i no recurrents però es mantindrà la venda de títols de transport per a usuaris no habituals i, per tant, cal 
plantejar noves polítiques de transport per tal que els turistes no es vegin incentivats a utilitzar la T-10. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Es pretén impulsar el replantejament de títols vigents per a visitants (com Hola BCN!) fent-los més atractius 
perquè els usuaris no recurrents abonin íntegrament la tarifa no subvencionada desincentivant, així, l’ús 
dels títols integrats. Concretament, es proposa: 
1. Reconversió de la T-10: per tal de fomentar l’ús de la T-10 entre usuaris esporàdics o per tal que es 

redueixi l’ús entre turistes o visitants es plantegen algunes alternatives  
• T-10 unipersonal: molts turistes compren una T-10 i la utilitzen en grup. Si es limita el seu ús a 

una validació per viatge, es forçarà a cada visitant a haver d’adquirir una targeta. El preu es 
mantindria com la T-10 actual. En molts casos seguiria sent més econòmica que la targeta Hola 
BCN! però augmentaria la recaptació associada a aquests usuaris. 

• Targeta T-10 multi-personal més cara: equivaldria a la T-10 actual en termes de funcionament 
però amb un cost més elevat.  

• Altres: establir un límit temporal màxim d’ús i estudiar la possibilitat de  vendre el títol com a no 
integrat. 

2. Incentivar noves targetes de fidelització que s’adaptin a la demanda real dels usuaris actuals i 
desincentivin l’ús de la targeta T-10 per a residents: per exemple, promovent la T-Mes per davant 
dels títols trimestrals o la T-50/30, incentivant l’usuari habitual a utilitzar aquesta targeta mensual en 
detriment de la T-10. Al mateix temps, permet incrementar el preu de la T-10 que s’ajustaria millor a 
usuaris esporàdics.  

3. Extensió de la Targeta Hola Barcelona Travel Card a altres serveis de transport públic. 
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4. Associar descomptes en activitats turístiques a targetes de transport per a visitants, incentivant 
d’aquesta manera que el visitant opti per aquesta opció, ja que preveu treure’n un rendiment. Ex: 
associar la HolaBCN! a descomptes en activitats turístiques. 
La mesura va vinculada a la MESURA 74 (Millorar la gestió de la mobilitat turística metropolitana) que 
pretén definir actuacions que garanteixin la sostenibilitat ambiental, el repartiment responsable dels 
recursos públics i la integració de la demanda turística en la gestió i planificació de la mobilitat. 

AGENTS RESPONSABLES 
ATM 
AMB 
 

AGENTS IMPLICATS 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ajunaments metropolitans 
AMTU 
Operadors de transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 59. Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport 
MESURA 74 Millorar la gestió de la mobilitat turística metropolitana 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Anualment la ciutat de Barcelona rep prop de 10 milions de turistes, essent els mesos de juliol, agost i 
setembre els de temporada alta. L’ús turístic del territori genera reptes per a la gestió de la mobilitat i la 
convivència entre residents i visitants en determinats espais, principalment al centre de Barcelona i als 
llocs d’especial interès cultural. 

Entre les principals problemàtiques es troba la massificació de línies d’autobús i metro que donen servei 
als principals centres d’atracció turística com platges, Plaça Catalunya, Sagrada Família, Parc Güell o 
Montjuïc, on es registren queixes i conflictes entre usuaris per l’entrada de grups nombrosos i guies 
turístics. La saturació de la xarxa es veu agreujada en períodes de caps de setmana i en els mesos d’estiu. 
D’altra banda, malgrat l’existència d’abonaments pensats per turistes Hola BCN!, la T-10 d’1 zona es manté 
com a títol més utilitzat pels visitants, fet agreuja el dèficit del transport públic en tractar-se d’una tarifa 
altament subvencionada.  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. T-10 unipersonal / Augment de preu de la T-10             

2. Incentivar noves targetes de fidelització             
3. Associar descomptes en activitats turístiques a targetes de 
transport per a visitants             

Total cost assumit per l’AMB  - 

Total cost Mesura  - 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Viatges anuals de l’Hola Barcelona (metro i autobús regular de gestió directa) (milions 
de viatges) 10,48 ↑ 

Pes dels viatges anuals en T-10 en els serveis d'autobús de gestió directa (TB) 39,6 ↓ 

Pes dels viatges anuals en T-10 en serveis d'autobús de gestió indirecta AMB 39,6 ↓ 

Pes dels viatges anuals en T-10 en serveis de metro (FMB) 48,5 ↓ 
 



 

 

247 

 
  



 

 

248 

 



 

 

249 

63 Pla de parades de taxi 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA ESTRATÈGICA C17 Taxi metropolità atractiu i competitiu 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La mesura preveu una ampliació dels punts de parada de taxi amb la finalitat de reduir els quilòmetres en 

buit del sistema i les emissions contaminants que se’n deriven. Es preveu, doncs, augmentar la cobertura 

territorial existent i facilitar un espai d’espera fins que un usuari sol·liciti el servei per via telemàtica o 

similar (MESURA 64). En l’escenari objectiu, els taxis que no estiguin realitzant un servei s’haurien de trobar  

aturats a les parades. L’usuari, per la seva banda, s’hauria d’acostar a la parada per a demanar el servei o 

bé demanar el servei per via telemàtica per tal que el taxista de parada surti a recollir-lo. 

Inicialment es planteja que el Pla de parades s’apliqui dins la Zona de Baixes Emissions (ZBE-Rondes). Com 

a idea general, es planteja aprofitar els xamfrans de l’Eixample de Barcelona, on actualment hi ha places 

d’aparcament, per habilitar petites parades de 2-3 places cadascuna.  

Actualment l’AMB disposa de 368 parades de taxi, 283 de les quals es troben dins la ZBE. La població 

servida dins la ZBE és de 400.000 habitants a 150 metres d’una parada de taxi (22% de cobertura). Una 

primera aproximació permet estimar que un increment de 250 noves parades de taxi a la ZBE (gairebé el 

doble de les actuals) permetrien incrementar la cobertura territorial de 400.000 habitants a 1.000.000 

habitants (d’un 22% a un 55% del total). La major part de la població no coberta es troba dins les zones 30 

i altres àrees de trànsit pacificat, que requeririen estudis específics, ja que contenen carrers amb restricció 

de pas per al vehicle privat. 

 

És necessari redactar un estudi detallat de cobertura territorial i demogràfica del sistema de parades, 

mitjançant l’anàlisi dels punts d’interès existents a les ciutats, activitats socioeconòmiques principals, 

entre d’altres. També es proposa estudiar mecanismes que permetin optimitzar la distribució d’oferta i 

demanda entre els diferents punts de parada per tal que no se saturin algunes parades mentre que altres 

quedin sense servei. El repte és el d’aconseguir una distribució equilibrada dels taxis al llarg de la proposta 

de parades (actuals i futures) per evitar parades amb sobre-oferta (i congestió de taxis que alterin la 
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fluïdesa del trànsit) i parades amb un ús ínfim. Es proposa estudiar mecanismes que permetin optimitzar 

la distribució d’oferta i demanda entre els diferents punts de parada per tal que no es saturin algunes 

parades mentre que altres quedin sense servei. 

A més, es proposa que a les parades més concorregudes s’incorpori senyalització addicional sobre l’estat 

del servei, així com punts de recàrrega elèctrica, marquesines i d’altres elements que atreguin tant a 

taxistes com a usuaris per tal d’incentivar-ne l’ús. 

Ateses les dificultats que sovint comporta un canvi d’usos de l’espai públic per la a forta pressió que existeix 

(zones de càrrega i descarrega de mercaderies, zones d’estacionament, escombraries, etc.), serà 

necessària la col·laboració entre els diferents actors implicats (ajuntaments, AMB/IMET, taxistes) per tal 

de coordinar l’ampliació de la xarxa de parades existent.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Estudi en detall de la millora de la localització de les actuals parades de taxi per a la seva optimització 

i incentivació. 

2. Implantació de les millores decidides en els anteriors estudis de detall. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB-IMET 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

Taxistes 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 64 Digitalitzar la flota i crear un hub on hi participin les APPs que donen servei de taxi 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

L’Ajuntament de Barcelona juntament amb l’IMET estan desenvolupant un pla de micro-parades de taxi 

que defineix criteris  per a dimensionaments, capacitats i altres característiques de les parades, adequats 

a cada localització. Es compta amb un pla pilot de micro-parades a l’Eixample, així com el projecte 

Growsmarter, de gestió de parades intel·ligents. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Millora de la localització de les actuals parades de taxi per a la 
seva optimització i incentivació             

Total cost assumit per l’AMB  125.000€ 

Total cost Mesura  125.000€ 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2018 Objectiu 

Població que viu a ≤ 150 m d'una parada de taxi a l'àmbit ZBE Rondes (%) 22 55 
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64 Digitalitzar la flota i crear un hub on hi 

participin les APPs que donen servei de taxi  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C17. Taxi metropolità atractiu i competitiu 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La mesura preveu una millora en la gestió global del servei de taxis de la ciutat de Barcelona, a través de 

la incorporació i adequació del servei a les noves tecnologies amb l’objectiu de fomentar la crida de taxis 

mitjançant reserves telemàtiques i reduir els quilòmetres “en buit” dels vehicles. L’objectiu és que 

Barcelona tendeixi a un repartiment equilibrat entre accés a parades i sol·licitud amb reserva i reduint al 

màxim l’aturada en carrer o a mà alçada. 

A l'àrea metropolitana de Barcelona, el 24% dels taxis es troben englobats dins una APP com a forma de 

treball i el 33,5% es troben associades a una radioemissora que ofereixen al taxista la possibilitat de trobar 

passatge d'una manera més còmoda i a l'usuari posar-se en contacte amb el taxista per contractar un 

servei. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Digitalitzar la flota, aconseguint que l’any 2024 el 100% de les llicències comptin amb un servei de 

concertació de serveis per via telemàtica o APP. Aquesta mesura permetria que els usuaris 

demanessin el servei a través d’una APP, amb llibertat d’elecció de la plataforma on s’adhereixi el 

taxista, reduint així els quilometres en buit i augmentant la sostenibilitat del conjunt del sector. 

2. Implantació d’un aplicatiu per a mòbils tipus “hub” on participin les plataformes privades que donen 

servei de taxi. 

 

Com a actuació a mitjà termini dins de l’escenari  temporal del PMMU es proposa, crear un aplicatiu per 

a telèfons mòbils de gestió pública on s’integrin, a nivell informatiu, totes les plataformes privades que 

donen servei de taxi. Per raons de lliure competència no és possible que AMB desenvolupi un aplicatiu de 

titularitat pública de sol·licitud de servei de taxis que competeixi amb els aplicatius privats existents de 

gestió de reserves de taxi.  

Aquest aplicatiu podria recollir les dades subministrades per les diferents APPs que hi participin, recollint 

quin és el vehicle i emissora més proper a la localització de l’usuari, permetent el link amb l’APP 

corresponent de l’empresa mediadora.  

La gestió de la informació proporcionada per les diferents plataformes privades centralitzaria per part 

d’AMB Informació en col·laboració amb l’IMET, en la línia d’experiències d’èxit l’APP AMB Mobilitat. 

L’objectiu de la plataforma és minimitzar el temps de resposta i d’arribada del servei, ja que l’usuari veu 

multiplicada l’oferta, ja que es combinen tots els operadors. 

A llarg termini (posterior a l’escenari d’aquest PMMU) es planteja la implementació d’un sistema que 
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permeti conèixer en temps real l’estat de servei del taxi (lliure/ocupat). Es proposa avançar 

tecnològicament cap a un sistema que vinculi l’APP amb el taxímetre i permeti publicar en els diferents 

aplicatius, l’oferta real de taxis lliures de l’entorn. 

Aquest sistema d’informació permetrà recopilar un big data específic d’oferta i demanda del servei de taxi 

per la seva posterior anàlisi amb l’objectiu de: (a) optimitzar la comunicació usuari-taxi millorant temps de 

resposta i d’espera (b) realitzar seguiment de les distàncies recorregudes “en ple” i “en buit”, (c) 

determinar àrees de major demanda segons interval horari per dimensionar el pla de parades, (d) conèixer 

la matriu OD dels usuaris del Taxi i creuar-la amb l’oferta de transport públic, (e) fer previsions de temps 

d’espera i temps de viatge coneixent com afecta la congestió als recorreguts en taxi segons recorreguts i 

hores del dia, etc. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB-IMET 

Taxistes 

AGENTS IMPLICATS 

 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 63 Pla de parades de taxi 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

El mode d’accés al sistema de taxis de les grans ciutats es pot caracteritzar segons tres mètodes: els 

tradicionals Hail o accés a mà alçada en carrer, Taxi Rank/Cab Stand o ús de la parada de taxis i Dispatch 

o preordre (reserva telemàtica o similar). Nombrosos estudis han avaluat els comportaments dels sistemes 

de taxi en diferents ciutats com a combinacions d’aquests tres sistemes.  

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Creació d’una plataforma APP que integri totes les aplicacions 
disponibles 

            

2. Informació en temps real de l’estat (ocupat/lliure) de tots els 
taxis dins la APP 

            

Total cost assumit per l’AMB   110.000 € 

Total cost Mesura   110.000 € 
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INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2018 Objectiu 

Taxis amb servei de concertació de serveis per via telemàtica o APP (%) 24 100 
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65 Ambientalització i adaptació a PMRs de la 

flota metropolitana de taxis  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C17. Taxi metropolità atractiu i competitiu 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’objectiu d’aquesta actuació és doble: per un costat, potenciar una renovació del parc de taxis cap a 

vehicles ambientalment eficients i aconseguir un parc lliure de dièsels l’any 2024; per altra, complir amb la 

normativa sobre percentatge de flota adaptada a PMRs. Per aconseguir-ho, es preveu el desenvolupament 

d’actuacions en relació a l’homologació i a la normativa del parc de taxis. 

En el període entre 2007 i 2017, la flota de taxis ambientalment eficients (híbrids, gas i elèctric) ha passat 

de l'1% al 35%. L’any 2016 el 65% de la flota de taxis són dièsels. La nova normativa vigent comporta els 

següents condicionants a l’hora de renovar els vehicles del servei de taxi:  

 Prohibir la circulació de taxis amb una antiguitat superior a 10 anys, a excepció dels vehicles 

elèctrics i adaptats al transport de persones de mobilitat reduïda (PMR), que no podran tenir una 

antiguitat major a 14 anys. 

 Es deixaran d'autoritzar i permetre aplicar vehicles de combustible dièsel a partir del 2019, a 

excepció dels vehicles susceptibles de ser adaptats per PMR, fins que el mercat disposi 

d’alternatives de combustibles de baixes emissions per aquest tipus de vehicles. 

Actualment, la ràtio de renovació de vehicles és d’aproximadament 1.500 veh/any i hi ha unes 10.500 

llicències operatives distribuïdes de la següent manera respecte a el combustible que utilitzen:  

 
Parc de vehicles 2017 del servei de Taxi de l'àrea metropolitana 

A partir d’aquests condicionants de limitació de la compra de dièsels i el ritme de renovació tendencial de 

la flota es fa una estimació de l’evolució del parc per al període 2019-2024. La renovació tendencial 

adaptada a la normativa donaria un parc de taxis dièsel del 16% l’any 2024. 
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Evolució i prospectiva tendencial del parc de vehicles taxi a l'àrea metropolitana. Font: IMET 

 

El PMMU proposa incentivar una acceleració en la renovació del parc per tal d’eliminar el 100% de taxis 

dièsel dins el període 2018-2024. Per accelerar aquesta renovació es proposa una línia de subvencions i/o 

incentius fiscals (uniformes al llarg dels municipis de l’àrea metropolitana) subjecte a uns requisits i unes 

condicions específiques del beneficiari, on es prioritzaran en el següent ordre: 

• Vehicles elèctrics purs. 

• Vehicles elèctrics d’autonomia estesa (amb dipòsit auxiliar de combustible). 

• Híbrids endollables: les limitacions d’autonomia actuals del vehicle elèctric fa que s’aposti 

principalment per aquest tipus de vehicles, que permeten realitzar serveis dins la ciutat a zero 

emissions sense perdre la possibilitat d’oferir, en qualsevol moment, serveis de llarga distància (ex: 

Barcelona-Sitges). 

• Híbrids no endollables. 

• Vehicles que utilitzin GLP i gas natural o biofuel amb motor benzina. 

Les quanties no esgotades per als vehicles elèctrics en aquesta línia de subvenció es destinaran a la resta 

de vehicles. 

Complementàriament, per millorar l'eficiència ambiental i econòmica del sistema, es limitaran directa però 

progressivament, els desplaçaments en buit en la circulació de taxis (vegeu altres mesures relacionades 

amb el sector del taxi). 

A banda d’aquestes accions dirigides a la millora ambiental dels vehicles destinats a realitzar el servei de 

taxi, es contempla aconseguir que un 5% de la flota estigui adaptada a PMRs, mitjançant una línia de 

subvencions específica. Així s’acomplirà amb la normativa estatal.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Prohibició de taxis amb antiguitat superior a 10 anys. 

2. No  autorització de vehicles dièsel a partir de 2019, a excepció dels vehicles susceptibles de ser 

adaptats al transport de PMR. 

3. Promoure un escenari on l’any 2024 tots els nous vehicles no siguin dièsel. 

4. Subvenció/Incentius fiscals per l’adquisició de vehicles híbrids endollables, elèctrics, híbrids i de 

biofuel 

5. Subvenció per l’adaptació de vehicles destinats al transport de persones de mobilitat reduïda (PMR). 
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AGENTS RESPONSABLES 

AMB-IMET 

AGENTS IMPLICATS 

Taxistes 

MESURES RELACIONADES 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 TFL (Transport for London) s’ha compromès a reduir les emissions de la seva flota de taxis 

mitjançant l’eliminació de taxis que utilitzen dièsel i augmentant el nombre de ZEC (Zero Emission 

Capable) taxis a Londres. La nova llicència (des de l’1 de gener del 2018) obliga als nous taxis a ser 

ZEC, el que significa que les emissions de CO2 no poden superar els 50g/km. A més a més, no es 

permetrà cap taxi nou que sigui dièsel. 

 Birmingham City Council ha aprovat una llei que regula els estàndards d’emissions dels taxis: els 

de dièsel hauran de ser EURO 6 i els de gasolina EURO 4 a 31 de desembre de 2019. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Deixar d’homologar vehicles dièsel             

2. Subvencions per l’adquisició de vehicles híbrids/elèctrics             

3. Subvencions per a l’adaptació de vehicles a PMRs       

Total cost assumit per l’AMB  14.000.000 € 

Total cost Mesura  14.000.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2017 Objectiu 

Taxis de baixes emissions (%) 35 100 
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66 Control de les emissions del sector del taxi  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C17. Taxi metropolità atractiu i competitiu 

AMB           RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

L’actuació consisteix en un seguiment anual de les emissions generades pel sector del taxi, discretitzant 

aquelles vinculades al transport de viatgers de les vinculades a quilòmetres realitzats “en buit”. No es 

planteja com una mesura individual (taxi a taxi) sinó en el conjunt de la flota.  

La proposta té un doble objectiu. Per una banda, conèixer les emissions reals generades pel servei de taxi 

(actualment només es disposa d’estimacions poc fiables) i, per l’altra fixar els objectius a llarg termini.  

ACTUACIONS PREVISTES 

D’acord amb els objectius plantejats, es defineixen tres actuacions amb enfocaments diferents:  

1. Control directe de les emissions augmentant la mostra de taxis de l’estudi de seguiment que 

actualment ja fa l’IMET i recollint major quantitat d’informació per tal d’assolir resultats més fiables 

estadísticament. 

2. Aprofitar les dades generades per la MESURA 64, per augmentar les dades disponibles per tal 

d’avaluar les emissions del sector. 

3. De manera complementària, es proposa l’obligatorietat de realitzar cursos de mobilitat sostenible 

per als nous titulars de llicències i fomentar que les llicències vigents també els realitzin. El cost del 

curs aniria a càrrec de l’AMB. 

La mesura permetrà exercir un control de seguiment d’altres mesures proposades pel sector del taxi i 

orientades a disminuir les emissions com són el Pla de parades, la digitalització del sector (que permetran 

reduir els quilòmetres recorreguts “en buit”), així com la mesura d’ambientalització de la flota per a reduir 

l’emissió mitjana unitària del parc.  

AGENTS RESPONSABLES 

AMB- IMET 

AGENTS IMPLICATS 

ATM 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 64 Digitalitzar la flota i crear un hub on hi participin les APPs que donen servei de taxi 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Seguiment anual dels consums i emissions del servei de taxis             

Total cost assumit per l’AMB  75.000 € 

Total cost Mesura  75.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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67 Establir criteris comuns per al transport de 
bicicletes al transport públic metropolità 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ C18. La bicicleta al transport públic 

AMB      RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La importància de la intermodalitat és reconeguda per part de la Unió Europea, i així ho demostren les 
seves mencions al Llibre Blanc del Transport (2011). La intermodalitat aplicada a la bicicleta representa 
l’assoliment d’una fàcil i còmoda combinació d’aquest mode de transport i el transport públic. Sota aquest 
escenari, els operadors de transport públic juguen un paper molt important en la promoció i la facilitació 
de la bicicleta com a mode de transport abans i després dels serveis de transport públic.  

Malgrat tot, existeix una tensió entre el transport de passatgers i la permissió de bicicletes com a equipatge 
en el transport públic donat el suposat impacte negatiu en la capacitat de passatgers o en el temps de 
parada (a causa de la càrrega i la descàrrega de bicicletes). Es donen dues estratègies ben diferenciades 
en la gestió de les bicicletes al transport públic, d’una banda les solucions mitjançant suports físics per 
adaptar espais per la bicicleta, i d’altra banda, les solucions que aborden l’autorització del transport de 
bicicletes al transport públic. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Homogeneïtzar les condicions per al transport de bicicletes al transport públic metropolità  

L’AMB defensa una normativa homogènia del transport de bicicletes a l’interior dels vehicles de transport 
públic, però a la vegada, proposa adaptar les estacions ferroviàries per a poder transportar bicicletes fins 
a l’andana mitjançant guies per a bicicletes en escales i accessos (MESURA 28 i MESURA 53). 

2. Realitzar una prova pilot de transport de bicicletes en autobusos 

L’AMB estudiarà realitzar proves pilot en línies d’autobús interurbanes que connectin el conurbat urbà 
metropolità amb els municipis perifèrics on no arriba la xarxa ferroviària (com per exemple, Torrelles de 
Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Begues, Tiana, Cervelló o la Palma de Cervelló), o bé, en aquells on 
l’estació ferroviària queda lluny del nucli urbà (Santa Coloma de Cervelló, El Papiol o Castellbisbal). Els 
usuaris d’aquests municipis podrien realitzar, o bé el primer tram del desplaçament (abans de pujar a 
l’autobús) o bé el darrer tram (d’ençà que baixen de l’autobús fins que arriben a la seva destinació) en 
bicicleta, fomentant la intermodalitat bus+bicicleta. 

3. Promoure els canvis en la reglamentació per a fer possible el transport de bicicletes no plegables o 
sense plegar a l’interior dels autobusos 

La realitat del transport metropolità mostra la diversitat pel que fa als criteris d’autorització de les 
bicicletes en els diferents operadors. L’objectiu és simplificar, uniformitzar i difondre la informació de les 
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regulacions sobre les condicions per al transport de bicicletes a l’interior dels autobusos. 

4. Crear un espai de treball per consensuar les accions d’implementació de la bicicleta al transport públic. 

Per tal d’evitar la confrontació de diferents perfils de persones usuàries en el transport públic (persones 
amb diferents tipus de discapacitat, famílies amb cotxets d’infants, carrets de compra/maletes, bicicletes, 
patinets, etc.) a l’hora de repartir l’espai de l’interior dels vehicles, l’AMB crearà un espai de treball amb 
representants de les persones usuàries per garantir la convivència. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
ATM 
Operadors de transport públic 
 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
Associacions en defensa del transport públic 
Associacions en defensa de la bicicleta 
Entitats de persones amb discapacitat 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 9 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox 
MESURA 14 Completar i millorar la xarxa d’intercanviadors de transport públic 
MESURA 17 Pla d’aparcaments de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries 
MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 
MESURA 53 Millorar l’entorn i l’accessibilitat a les estacions i a les parades de transport públic col·lectiu 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 Estudi Bicycles on Board. En aquest document es mostra un ampli ventall d’opcions per a fomentar la 

intermodalitat entre el transport públic i la bicicleta. S’hi pot trobar un recull de solucions tècniques, 
aspectes sobre regulació, gestió i informació, així com diversos exemples de tot Europa. 

 Diferents opcions per transportar la bicicleta al transport públic a Stuttgart. La sisena ciutat més gran 
d’Alemanya, amb gairebé 600.000 habitants, permet transportar la bicicleta als trens de rodalies S-
Bahn i als trens urbans lleugers U-Bahn, excepte a les hores punta, i està introduint fórmules per 
permetre la bicicleta en els serveis d’autobusos urbans. 

 Condicions actuals del transport de la bicicleta a l’interior dels vehicles de transport públic 
 

Mitjà Condicions del transport de la bicicleta als vehicles de transport públic 

Rodalies 

 S'admet el transport de bicicletes de dilluns a divendres de 10.00 h a 15.00 h i durant tot el 
dia el cap de setmana. 

 Les bicicletes plegables es poden portar sempre, ja que es consideren equipatge de mà, 
sempre que no ocasionin molèsties a la resta de passatgers. 

Mitja 
distància 

 En trajectes de més de 100 km caldrà pagar 3 € per bici i cal que no molesti. Si és un tren 
amb reserva de plaça, el nombre de bicis estarà limitat.  No cal funda a les bicis plegables. 

AVE i llarga 
distància 

 Que la bicicleta es trobi plegada o desmuntada dins d'una funda d'unes dimensions 
màximes de 120 x 90 x 40 cm. Els pedals han d'estar desmuntats i el manillar girat 90º. 

 Servei gratuït, però cal treure bitllet. 

Metro 

 Es permet l'accés de bicicletes els dissabtes, els diumenges i els dies festius, com també tots 
els dies durant els mesos de juliol i agost.  

 Els dies feiners de la resta de l'any, se'n permet l'accés de 5.00 h a 7.00 h, de 9.30 h a 17.00 
h i des de les 20.30 h fins al tancament de les instal·lacions. 

Autobusos 
TMB i EMT 

 D’acord amb el Reglament de Viatgers dels Serveis de Transport Públic de Superfície de 
competència de l’AMB, els autobusos permeten únicament les bicicletes plegables, encara 
que l'empresa prestatària dels serveis de transport, per a determinats objectes d'ús comú i 
de mides superiors, podrà autoritzar el seu transport i fixar-ne les condicions específiques 
que fa a l'ús dels serveis per als seus portadors. 
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Autobusos 
interurbans 
Generalitat 

 Les bicicletes hauran d’anar a la bodega del vehicle (màxim 5 bicis), excepte quan es tracti 
de bicis plegables, que es podran transportar al mateix bus (si aquest admet viatgers de peu, 
i un màxim de 2). 

 Transport gratuït. 

FGC i Tram 
 S'admet el transport de bicicletes sempre que l’ocupació dels trens o la capacitat del tramvia 

en aquell moment ho permeti. 
 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Canvis en reglamentació             
2. Prova pilot de transport a bord             
Total cost assumit per l’AMB  40.000 €  
Total cost Mesura  40.000 €  

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Aprovació de normativa homogènia per a tots els modes de transport -  

Intermodalitat entre el vehicle privat i el transport públic (%) 0,1 ↑ 
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EIX ESTRATÈGIC D. 

Governança eficient i flexible de la mobilitat  

metropolitana  
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68 Assumir per part de l'AMB la gestió de tot el 
transport urbà de superfície 

 OBJECTIU  

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D19. Governança i concertació interadministrativa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Segons l’article 14, apartat B, de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010 (LAMB), aquesta institució té competències en el transport 
públic urbà col·lectiu de viatgers en superfície, llevat del sistema tramviari que integra el sistema ferroviari 
de Catalunya. El CAPÍTOL VIII de la memòria del Pla (Consideracions jurídiques i Reglament) recull 
informació al respecte. 

Aquesta mesura vol identificar les fórmules jurídiques i administratives apropiades i posar en marxa els 
tràmits necessaris per traspassar la gestió dels serveis de transport públic urbà col·lectiu de viatgers que 
circulen dins l’àrea metropolitana de Barcelona, d’una manera coordinada amb les administracions que 
actualment els gestionen.  

ACTUACIONS PREVISTES 

Entre els serveis titularitat de l’AMB que actualment són gestionats per altres administracions es troben 
diferents línies que formen part de concessions administratives gestionades per la Generalitat de 
Catalunya. Atenent la disposició de les seves línies, les concessions es poden dividir en els tres blocs 
següents: 

Tipus de concessions Descripció 

Bloc 1: Concessions on totes 
les línies tenen el recorregut 
íntegre dins l’abast de l’AMB 
 

Es quantifiquen 6 codis de concessió dins aquest primer bloc V-2070, V-2701, V-
6446 V-1848, V-6466 i V-GC-66.  Són línies que operen en els següents entorns: 

• Serveis Barcelona-Ripollet-Montcada (operador: Autocares Font) 
• Serveis Barcelona-Corbera de Llobregat (operador: Autocorb) 
• Serveis Barcelona-Sant Cugat i Cerdanyola (operador: Marfina Bus) 
• Serveis Badalona-UAB (operador: Autocares Font) 
• Serveis Cerdanyola-Ripollet-Montcada i Nocturn Barcelona-Sant Cugat 

(Autocares Font / Martí Renom)  

Bloc 2: Concessions on hi ha 
alguna línia que serveix algun 
municipi extern a l’AMB però 
majoritàriament tenen 
recorregut intern 

Es quantifiquen 5 codis de concessió dins aquest primer bloc V-2164, V-3259, V-
748, B-26, V-6438. Es tracta de línies que operen en els següents entorns: 

• Serveis Barcelona-Castellbisbal, on s’inclou el servei urbà de Castellbisbal. 
(operador: Autos Castellbisbal). On alguna expedició arriba a Rubí 

• Serveis Barcelona-Avinyonet del Penedès (operador: Soler i Sauret). On 7 
expedicions diàries arriben a Subirats i 2 a Avinyonet 

• Serveis Barcelona-Martorell incloent els que arriben a Sant Andreu de la 
Barca. (operador: Soler i Sauret). 

• Serveis entre Barcelona-Gavà, Begues. (operador: Mohn). On 2 expedicions 
diàries arriben a Olesa de Bonesvalls.  
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Bloc 3: Concessions on només 
part de les línies tenen el 
recorregut íntegre dins l’AMB 

Existeix una única concessió amb aquesta particularitat formada per la concessió 
de Marfina Bus amb Codi V-6446; GC-46 que dóna servei al Vallès on 
aproximadament la meitat de les línies serveixen de connexió en l’entorn de Sant 
Cugat-Cerdanyola-Barberà-Ripollet i Barcelona.  

Així mateix són titularitat de l’AMB i, per tant, susceptibles d’incorporació a la seva gestió els serveis 
d’autobús urbà actualment gestionats pels municipis de la segona corona que es troben dins l’àmbit de 
gestió de l’AMB. En aquesta situació es troben per exemple els serveis urbans de Sant Vicenç dels Horts, 
Sant Cugat del Vallès, Valldoreix, Cerdanyola del Vallès, El Papiol, Pallejà o Cervelló. 

En aquest context, es preveu:  

1. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per tal de fer efectiu el traspàs a la gestió 
de l’AMB d’aquelles concessions on totes les línies tenen el recorregut íntegre dins l’abast de l’AMB 
(Bloc 1) 

2. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els municipis  

Per tal d’identificar les fórmules jurídiques i administratives apropiades i posar en marxa els tràmits 
necessaris per traspassar a la gestió de l’AMB els serveis d’aquelles concessions on majoritàriament el 
recorregut es troba dins l’àmbit AMB però donen servei també a algun municipi extern (Bloc 2) i els 
serveis de la concessió on només part de les línies tenen el recorregut íntegre dins l’AMB (Bloc 3).  

3. Signar convenis amb els Ajuntaments que actualment gestionen serveis de transport urbà de 
titularitat de l’AMB per tal de fer efectiu el seu traspàs a la gestió de l’AMB 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
DTES-Generalitat de Catalunya 
Ajuntaments metropolitans 
Operadors del transport públic 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 47. Programa de millores del servei d’autobús de la segona corona metropolitana 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Treball conjunt amb altres administracions              
Total cost assumit per l’AMB  n/a 
Total cost Mesura  n/a 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Línies d'autobús de la segona corona metropolitana de titularitat AMB 0 ↑ 
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 69 Desplegar el marc regulador de les condicions 

d’explotació dels serveis urbans de les VTC 

OBJECTIU  

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D19. Governança i concentració interadministrativa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa desplegar el Reglament que estableix les condicions d’explotació de les autoritzacions de 

transport de viatgers en vehicles de turisme de lloguer amb conductor de fins a nou places (VTC), quan 

presten els serveis urbans a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

L’atorgament en els darrers temps de nombroses noves llicències de VTC que operen a l’àmbit de l’AMB, 

va provocar un problema de mobilitat, així com de regulació de les mateixes atès que aquestes realitzen 

serveis similars al del taxi i no comptaven amb una normativa específica que distingís ambdós serveis, taxi 

i VTC. 

L'AMB va iniciar un procés participatiu per regular i desplegar normativament la iniciativa recollida al Reial 

Decret Llei 13/2018 del 28 de setembre, pel qual s'habilita les comunitats autònomes i els ens locals 

establir les condicions d'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor VTC 

en els serveis amb origen i destinació dins d'un mateix àmbit territorial, així com el Decret Llei 4/2019, de 

29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb 

conductor. 

Finalment, l’AMB va acabar aprovant el Reglament d’ordenació de l’activitat de transport urbà discrecional 

de viatgers amb conductor en vehicles de fins a nou places que circula íntegrament a l’àmbit de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (DOGC 14/06/2019), si bé s’han suspès cautelarment alguns dels articles 

d’aquest reglament (DOGC 19/07/2019).  

La seva vigència és de quatre anys, que coincideix amb els períodes de validesa de les autoritzacions 

d'arrendament de vehicles amb conductor que constaven en el moment d'entrada en vigor del Reial Decret 

Llei 13/2018 o, si és el cas, amb els períodes d'ampliació de l'habilitació temporal referida. Durant aquests 

temps, els titulars de les autoritzacions VTC que vulguin treballar en serveis urbans a l'àrea metropolitana 

de Barcelona hauran de complir els requisits del reglament. 

En aquest marc reglamentari s'estableixen les funcions de l'organisme de gestió i de control de les VTC, 

que corresponen a l'Institut Metropolità del Taxi com a ens autònom de l'AMB, i el qual s'encarrega de 

regular els registres de vehicles i de serveis, les condicions d'explotació de l'autorització, la definició de la 

precontractació, l'establiment de les condicions referents a la seguretat viària i la lluita contra la 

contaminació mitjançant la fixació de l'antiguitat dels vehicles i la tipologia de combustibles, el compliment 

de les obligacions en matèria de contractació laboral i seguretat viària dels conductors assalariats, etc. 

Aquesta norma reguladora estableix també els dies de descans setmanal, els horaris, el registre de serveis, 

la transparència en les tarifes aplicades, el servei d'inspecció, el règim sancionador, partint de la tipificació 
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d'infraccions i sancions continguda en la legislació sectorial, etc. 

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Estudi de detall de la viabilitat de la inclusió de totes les llicencies en sistemes de gestió telemàtica 

i desenvolupament normatiu i tècnic de la iniciativa. 

2. Implantació del reglament d’ordenació de l’activitat de transport urbà discrecional de viatgers amb 

conductor en vehicles de fins a nou places que circula íntegrament a l’àmbit de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona 

AGENTS RESPONSABLES 

DTES-Generalitat de Catalunya 

Ajuntaments metropolitans 

Ministerio de Fomento  

AMB-IMET 

AGENTS IMPLICATS 

Taxistes 

MESURES RELACIONADES 

- 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

▪ Especial referència a les competències en matèria d’ordenació del transport en vehicles 

turismes amb conductor de menys de nou places. 

Cal recordar aquí que els serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places s’han ordenat 

tradicionalment al voltant de tres anomenades modalitats: Classe A Taxi, Classe B auto turismes i Classe C  

serveis especials d’abonament (les actuals VTC).  La primera i segona modalitat resten subjectes a 

intervenció administrativa, per tal de garantir els principis d’universalitat, d’accessibilitat i de continuïtat, 

que en definitiva garanteixen la igualtat dels ciutadans en l’ús del servei i que es manifesten bàsicament 

en la limitació del nombre d’autoritzacions i la fixació de tarifes obligatòries.  

En aquest sentit, la modalitat autotaxi constitueix el criteri general en la prestació del servei. Per contra, 

la tercera modalitat ha de ser entesa com una excepció, entre altres coses, per exemple, en tant els seus 

orígens són les llicències de classe C, corresponents al lloguer per abonament de vehicles anomenats “de 

luxe” i adreçats a certs serveis especials que difereixen essencialment dels serveis ordinaris de la mobilitat 

urbana. 

Des d’aquesta visió, les regulacions d’una modalitat i l’altra només es poden abordar si s’entén que el 

lloguer de vehicles amb conductor (VTC) és quelcom diferent de la contractació d’un servei de transport 

basat en els principis esmentats d’universalitat, accessibilitat i igualtat. En aquest sentit, les 

característiques especials de la tercera modalitat de transport han de ser útils per a justificar les accions 

concretes que defineixen la seva prestació, com per exemple pel que fa al concepte de precontractació. 

En aquest sentit, els serveis que es presten per “abonament”  serien, segons la definició d’aquest concepte, 

els que es presten mitjançant una prèvia garantia, una fiança o per qualsevol altre mecanisme que acredita 

un dret a l’ús d’un servei. També es defineix com a contracte pel qual algú paga una certa quantitat per 

disposar d'un producte o d'un servei per un temps determinat. 

Aquests conceptes són els que en definitiva han definit tradicionalment les llicències de classe C, a més 

d’estar vinculades a unes característiques especials dels serveis, derivades de la necessitat que tracten de 

cobrir i de la seva periodicitat repetida en el temps. 
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Malgrat tot el que s’ha dit en aquest apartat, el cert és que després del Real Decret Llei 13/2018 tant la 

Generalitat com l’AMB estan habilitades legalment per a ordenar el sector dels serveis de lloguer de 

vehicles amb conductor de  fins a nou places (VTC) mitjançant la regulació de les condicions especials de 

prestació del servei. 

En aquest sentit, les normes de desenvolupament han de tenir en compte que aquesta ordenació ha de 

fonamentar-se en les competències locals (en aquest cas metropolitanes) en matèria d’ús del domini 

públic viari, la prevenció de la contaminació i la millora de la mobilitat. 

Sota aquestes premisses, a regulació que ha aprovat l’ÀMB justifica l’establiment d’un règim d’aquests 

serveis que col·labora i ajuda als objectius generals de mobilitat establerts en aquest PMMU, especialment 

en allò que té a veure amb els eixos d’actuacions referents a la qualitat ambiental i a la millora de la 

mobilitat sostenible i segura. 

En aquest sentit, la naturalesa dels serveis que es presten en l’autotaxi i la seva reglamentació segons els 

principis d’interès públic preferent (universalitat, accessibilitat i igualtat) han de determinar que, 

especialment després del període transitori previst al Real Decret Llei esmentat, ha de ser aquesta 

modalitat la que assumeixi el pes principal de la mobilitat en vehicle turisme de fins a nou places. 

Bones pràctiques 

▪ Toronto 2016 bylaw and ridesharing regulations. 

▪ Queensland 2017 Regulations on Ride booking services 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudi de detall de la viabilitat de la inclusió de totes les 
llicencies en sistemes de gestió telemàtica i desenvolupament 
normatiu i tècnic de la iniciativa.  

            

2. Implantació de la regulació de les llicències VTC establertes al 
nou reglament 

            

Total cost assumit per l’AMB  n/a 

Total cost Mesura  n/a 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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70 Dissenyar nous canals de diàleg amb els actors 
implicats en el transport de mercaderies  

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D19. Governança i concertació interadministrativa 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La mobilitat de les mercaderies és un element important per al desenvolupament territorial de l’àrea 
metropolitana de Barcelona i fa necessària una coordinació municipal liderada per l’AMB. 

L’objectiu d’aquesta mesura és establir mecanismes perquè l’AMB esdevingui una autoritat metropolitana 
en matèria de mobilitat, i un òrgan d’encaix entre les administracions públiques i el sector privat de la 
logística i del transport de mercaderies i que vetlli per una coordinació així com una homogeneïtzació 
metropolitana. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Establir canals de comunicació amb els diferents municipis 

L’AMB establirà canals de comunicació permanents amb els municipis per portar un seguiment de les 
actuacions que aquests realitzen en matèries de mobilitat de mercaderies i esdevenir l’administració de 
referència en termes de gestió i administració de la mobilitat de mercaderies. Es considera important que 
aquests canals permetin una comunicació dinàmica i representin punts de trobada per exposar les 
problemàtiques dels municipis mitjançant 3 línies de comunicació: 

 Un espai per a compartir informació i establir un diàleg en matèria de mobilitat de mercaderies 
amb tots els municipis de l’AMB (taules, fòrums, workshops, seminaris). 

 Un canal pel seguiment periòdic i continu de cadascun dels municipis. (sol·licitud d’informes, 
realització d’enquestes, etc.) 

 Un canal per l’assistència personalitzada als municipis. (equip d’experts, realització d’anàlisis, 
posada en contacte amb altres agents implicats, etc.) 

2. Establir canals de comunicació i proporcionar informació a les empreses 

L’altra part implicada en la mobilitat de mercaderies són les empreses del sector logístic. Es considera clau 
per la correcta gestió de la mobilitat de mercaderies establir contactes i col·laboracions amb les empreses 
implicades en la mobilitat de mercaderies. També resulta important mantenir-les informades sobre les 
normatives i accions que les afecten és poder atendre les necessitats i dificultats que aquestes 
experimenten en matèria de mobilitat. En aquest sentit, es considera que es poden establir actuacions a 
dos nivells: 

 En primer lloc, establir col·laboracions i promocionar la participació del teixit associatiu del sector 
logístic en els processos de creació de plans i en la realització d’accions. En aquest nivell, es 
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treballa principalment sobre el supòsit en el qual és l’AMB la que ha de contactar amb les 
empreses. 

  En segon lloc, obrir un canal de comunicació per a totes aquelles empreses o associacions que 
tinguin qualsevol necessitat i es vulguin posar en contacte amb l’AMB. 

3. Esdevenir un intermediari en la cerca de solucions i resolució de conflictes que puguin requerir de 
col·laboracions entre l’administració pública i el sector privat 

Tot i que la proposta se centra a dur a terme una tasca d’encaix entre els ajuntaments i el sector logístic 
privat, es considera que l’AMB, en el seu paper com a intermediari i autoritat metropolitana, també pot 
establir contactes amb altres organismes (sobretot públics) implicats (Generalitat de Catalunya, Diputació 
de Barcelona o Administració General de l’Estat).  

4. Fer visible el posicionament de l’AMB com a organisme d’encaix entre ajuntaments i empreses 

Es proposa, que per tal d’evidenciar i donar visibilitat al posicionament de l’AMB, realitzar amb una certa 
periodicitat una memòria sobre els diferents projectes i accions que exemplifiquen els encaixos establerts 
per l’AMB. Tanmateix, en la mesura que s’assoleixi una col·laboració per part d’ambdós sectors es podria 
considerar la realització de taules comunes entre el sector privat i el públic.  

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
ATM 
Representants del sector 
CIMALSA 
AENA 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 3 Introduir criteris sobre l’ordenació del sòl i necessitats associades 
MESURA 19 Identificar i regular itineraris per a vehicles de mercaderies 
MESURA 20 Regular els espais d’aparcament per a vehicles pesants 
MESURA 34 Homogeneïtzar criteris per a les zones de càrrega i descàrrega 
MESURA 71 Coordinar els PMUS d’abast municipal amb el PMMU 
MESURA 79 Desenvolupar una plataforma digital metropolitana per la gestió de la distribució urbana de 
mercaderies 
MESURA 82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies 
MESURA 84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies 
MESURA 85 Incentivar i regular la distribució urbana de mercaderies nocturna i hores vall 
MESURA 86 Potenciar solucions per la logística inversa 
MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 
MESURA 102 Impulsar campanyes de sensibilització del sector logístic, les mercaderies i el comerç 
electrònic 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Borough Engagement, de Transport for London. Transport for London és l’autoritat encarregada 
d’administrar i gestionar la xarxa de transports a l’àrea metropolitana de Londres, i a través de 
l’anomenat “compromís municipal”, duu a terme un seguit d’accions per esdevenir un recolzament i 
proporcionar ajudes als diferents municipis: 
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 Reunions amb el funcionariat municipal i els membres de cada municipi per 
promocionar projectes relacionats amb el transport. 

 Enviament de butlletins de comunicació als diferents consellers. 
 Gestió de taules regionals formades per representants dels districtes i dels negocis. 
 Publicació d’informació relacionada amb els municipis, incloent-hi dades sobre les fonts 

de finançament, a la web 

A través d’aquestes accions, Transport for London esdevé el punt de referència per a la promoció i la 
presa de mesures referents a la mobilitat metropolitana tant per als municipis com per a les empreses. 

 Organismes públics o privats que prenen un rol rellevant en el desenvolupament del transport i la 
logística de l’àrea metropolitana de Barcelona.  

Administracions públiques 
Administració general de 

l’estat 
Generalitat de Catalunya Diputació de Barcelona 

Ajuntaments 
metropolitans 

Planificació i promoció de 
la xarxa de transport i 
gestió d’infraestructures 
(ports, aeroports i 
terminals ferroviàries). 

Gestió dels diversos 
àmbits que tenen 
afectació directa en el 
sector logístic a través del 
DTES, i dues empreses 
públiques amb vocació de 
servei per les activitats 
logístiques: l’Institut 
Català del Sòl (INCASÒL) i 
CIMALSA, 

Ofereix estudis de 
mobilitat urbana als 311 
municipis de la província 
de Barcelona, entre els 
quals tots els de l’AMB i 
promou projectes per a la 
millora de la xarxa viària 
de la seva titularitat. 

Són els encarregats de la 
gestió i administració de la 
mobilitat dintre dels seus 
termes. A més, l’Ajunta-
ment de Barcelona té un 
caràcter determinant en 
les principals infraestruc-
tures del sector logístic: 
Consorci de la Zona 
Franca, Mercabarna,  Fira i 
Port de Barcelona.  

 
Sector logístic i transport 

Associacions empresarials 
Associacions de treballadors, 

autònoms, PIMES i cooperatives 
Altres associacions vinculades al 

transport 
Aquelles empreses més 
representatives dins del transport 
per carretera a l’àmbit metropolità 
depenen de Transcalit Barcelona. 
Dins l’esquema de transport, també 
cal destacar l’ACET (Associació 
Catalana d'Empreses de Transport 
de Mercaderies), que s’inscriu a la 
federació estatal UNO 
(Organización empresarial de 
logística y transporte) i que en 
l’àmbit metropolità inclou centres 
de transport com el Consorci de la 
Zona Franca el Parc Logístic de la 
Zona Franca o CIMALSA. 

Associacions com COT 
(Coordinadora d’Organitzacions de 
Transportistes de Catalunya), 
SEVICOOP, UGT, PIMEC Logística o 
COTRAPORT. Les associacions 
esdevenen una font de 
coneixement important per tal 
d’obtenir una visió general de l’estat 
del sector i establir contactes amb 
empreses concretes. 

Pel que fa a fabricants/carregadors 
es constaten 3 associacions 
d’interès amb un paper proactiu en 
l’àmbit de la logística al servei de 
l’activitat empresarial. Destaca el 
paper d’AECOC en l’àmbit de la 
DUM, l’ANFAC en l’àmbit de la 
millora contínua de l’activitat 
logística de la indústria de 
l’automòbil i TRANSPRIME com a 
actor aglutinador d’algunes de les 
principals indústries de l’entorn 
metropolità (IKEA, DAMM, CELSA, 
SONY...). 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU DE LA MESURA (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Establir canals de comunicació amb els diferents municipis             

2. Establir canals de comunicació i proporcionar informació a les 
empreses             

3. Esdevenir un intermediari en la cerca de solucions i resolució de 
conflictes             

4. Fer visible el posicionament de l’AMB com a organisme d’encaix 
entre ajuntaments i empreses             

Total cost assumit per l’AMB  20.000 € 
Total cost Mesura  60.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Nombre de col·laboracions, acords o ajuts realitzats per l’AMB amb administracions 
públiques o agents privats - ↑ 
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 71 Coordinar els PMUS d’abast municipal amb el 
PMMU 

 OBJECTIU 

 
EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D20. Integració metropolitana de polítiques municipals 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

És necessària la coordinació de les polítiques municipals de mobilitat en el marc d’una dimensió 
metropolitana. La cooperació entre els diferents municipis i la resta d’administracions implicades pot 
millorar l’eficàcia dels PMUS i assolir una coherència i continuïtat entre els diferents municipis en totes les 
mesures que es proposen als plans, garantint així la seva transversalitat i, alhora, assegurar la correcta 
implantació i el seguiment posterior. 

La majoria dels PMUS, realitzen una diagnosi correcta i, en ocasions exhaustiva de la mobilitat del municipi 
però a l’hora de la implantació de les actuacions proposades, no sempre s’aconsegueixen uns resultats 
òptims. Es tracta d’un instrument no vinculant molt vinculat al cicle polític i econòmic, en què, tot sovint, 
el ritme d’elaboració i el grau d’execució de les mesures derivades, han estat excessivament lents per tal 
d’assolir en els terminis previstos els objectius socioambientals fixats. 

En conseqüència, el PMMU contempla la redacció d’una guia de criteris tècnics i procedimentals per a la 
revisió dels PMUS que permeti millorar-ne l’eficàcia i es contribueixi a la consecució d’un model de 
mobilitat futur desitjat en el conjunt de la metròpoli. Aquesta guia acordada entre els diferents actors 
implicats (ATM, Diputació de Barcelona...), s’aplicarà en la revisió dels PMUS. En la mesura que s’hagin 
aprovat els PMUS i s’iniciïn la seva implementació, l’AMB en durà el seguiment a partir de paràmetres 
comparables que permetin avaluar-ne els resultats de manera periòdica.  

Per la seva banda, des de l’AMB també s’establiran diversos mecanismes d’avaluació i seguiment del 
PMMU, per tal de conèixer quina és l’efectivitat de les mesures implementades sobre la consecució dels 
objectius socioambientals fixats (tant pels PMUS com pel mateix PMMU) i poder reportar així, a l’ATM.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Redacció d’una guia de criteris metodològics i procedimentals per a la revisió dels PMUS dels 
ajuntaments metropolitans 

De cara a la pròxima revisió dels PMUS dels ajuntaments metropolitans, es redactarà una guia de criteris 
metodològics, tècnics i procedimentals, encaminada cap a una obtenció comuna de dades, diagnosi, 
objectius, estratègies i actuacions envers la mobilitat. Aquesta guia haurà d’estar consensuada entre els 
ajuntaments, l’AMB, l’ATM i la resta d’administracions que donin suport en la redacció i implementació 
d’aquests instruments. 

Entre les millores relacionades amb la metodologia de redacció dels PMUS, es proposa l’elaboració de 
documents més encarats a les propostes i no tant, a una diagnosi completa de la mobilitat urbana, a la 
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consecució d’una major concertació entre àmbits de les polítiques municipals (urbanisme, espai públic, 
cohesió social, promoció econòmica, seguretat ciutadana, etc.), la millor vinculació amb els PLSV com 
s’explica en la MESURA 31 (Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques 
metropolitanes de seguretat viària), entre d’altres. Addicionalment, es podria proposar la redacció de 
plans de mobilitat urbana de caràcter supramunicipal, per tal d’agrupar estratègies de mobilitat en 
municipis metropolitans que tinguin intenses connexions mobilitat diàries. 

També es definiran criteris tècnics per al càlcul d’indicadors o paràmetres de seguiment de la mobilitat 
urbana necessaris per a conèixer l’efectivitat dels PMUS (vies pedalables, vies pacificades, carrils bus, 
prioritat semafòrica, guals, voreres i amplades, oferta d’aparcament, reserves DUM, etc.).  

Quant als aspectes procedimentals es determinaran els canals de relació entre els Ajuntaments i l’AMB, a 
l’hora de dur a terme el seguiment de la implementació dels PMUS. En aquest cas, es podran definir taules 
de treball especifiques entre l’AMB i els Ajuntaments. 

2. Suport econòmic i tècnic per a la redacció i implementació dels PMUS 

L’AMB a més de donar suport econòmic per a la redacció dels PMUS, oferirà suport tècnic per a la redacció 
d’aquests.  

Pel que fa a la implementació dels PMUS, l’AMB, a més de donar suport mitjançant un marc formal de 
col·laboració o models de concurrència, vetllarà per tal que les diferents iniciatives municipals no 
esdevinguin esquemes incompatibles dins del territori metropolità i, per tant, les propostes municipals 
puguin garantir la coherència amb les propostes del PMMU. 

3. Implementació i seguiment dels PMUS 

L’AMB n’exercirà el seguiment per observar el seu compliment, mitjançant la redacció d’informes periòdics 
que contemplin indicadors comuns d’avaluació i de seguiment i les actuacions d’èxit implementades, entre 
d’altres. 

Es donarà especial atenció a la coordinació de les actuacions municipals a través de la creació de taules de 
treball específiques, en el marc del Consell de Mobilitat Metropolità. 

Com s’ha dit, per la seva banda l’AMB també dura a terme l’avaluació i el seguiment del PMMU, tal com 
s’estableix en el CAPÍTOL VII (Avaluació i seguiment del Pla). 

Complementàriament, s’avançarà cap a una harmonització i homogeneïtzació de les ordenances 
municipals perquè els ciutadans concebin el territori en un únic ens.  

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans  
ATM 
 

AGENTS IMPLICATS 
Diputació de Barcelona 
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MESURES RELACIONADES 
MESURA 1 Introduir nous criteris per a la inclusió de l'aparcament en el planejament urbanístic 
MESURA 2 Modificar i reforçar la normativa per incrementar les instal·lacions de PdR 
MESURA 22 Desplegar les ZBE  en els municipis metropolitans 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 
MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de 
seguretat viària 
MESURA 32 Ampliar els espais regulats en l'estacionament en superfície 
MESURA 33 Desplegament de polítiques d'harmonització i gestió uniforme de l'estacionament regulat 
MESURA 34 Homogeneïtzar criteris per a les zones de càrrega i descàrrega 
MESURA 35 Definir una política metropolitana de tarifació viària per ús i congestió 
MESURA 36 Ampliar la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a Vehicles de Baixes Emissions 
MESURA 72 Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat activa i vehicles de mobilitat personal 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Redacció d’una guia de criteris metodològics i 
procedimentals              

2. Suport tècnic i econòmic per a la redacció dels PMUS             

3. Implementació i seguiment dels PMUS             
Total cost assumit per l’AMB  740.000 € 

Total cost Mesura  1.440.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 
Nombre de PMUS, que han seguit la guia de criteris metodològics, implantats i grau 
de compliment - ↑ 
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72 Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat 
activa i vehicles de mobilitat personal 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D20. Integració metropolitana de polítiques municipals 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La circulació de vianants i bicicletes a les ciutats es troba actualment regulada de forma bàsica per un 
Reglament de Circulació que va reproduir a l’interior de les ciutats la forma d’entendre el trànsit i la seva 
regulació a les carreteres interurbanes. En aquest sentit, es disposa d’una norma amb un grau de 
simplificació massa gran per a gestionar la complexitat de la mobilitat urbana, especialment en tots els 
espais on necessàriament cal una convivència entre persones i vehicles de diferents tipologies. 

A més a més, el creixement recent de gran diversitat de vehicles de mobilitat personal en les ciutats de 
l’AMB, especialment els elèctrics, genera la necessitat d’establir noves normes reguladores que 
garanteixin la seguretat viària en la circulació d’aquests vehicles, i molt especialment la dels vianants, que 
hauria de passar a ser l’usuari prioritari. En aquest sentit, es proposa identificar quins vehicles i en quines 
condicions de circulació podran ser tractats com a vianants, quins com a bicicletes o equivalent, i quins 
com a ciclomotors o vehicles motoritzats en general. 

També cal garantir la seguretat dels vianants pels seus espais de desplaçament (zones de vianants, zones 
de prioritat invertida, voreres, etc.), ja que sovint bicicletes i altres VMP ocupen el seu espai, i es preveu 
aquesta tendència fins que aquests no disposin d’espais més segurs per a circular o puguin compartir la 
calçada en millors condicions amb la resta de vehicles. Considerant que la convivència és generalment 
possible i desitjable, cal evitar solucions reduccionistes que vulguin resoldre el potencial conflicte prohibint 
de forma general la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal en tots aquests espais, i buscar solucions 
específiques per a tots aquells trams i períodes horaris on es puguin produir aquests conflictes.  

Les ordenances municipals de mobilitat -o de vianants i bicicletes quan se’n disposa d’una més específica, 
poden resoldre aquestes mancances, si bé generalment només ho poden fer parcialment per no generar 
contradiccions amb la normativa estatal. 

En aquest sentit es proposa que l’AMB tingui un paper actiu en la revisió de la normativa estatal i 
simultàniament promogui l’harmonització de les diferents ordenances de mobilitat del seu àmbit 
d’influència a partir del debat i consens sobre aquells criteris i normes bàsiques que l’han de regular. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Participar en el grup de treball de la Red de Ciudades por la Bicicleta amb la Dirección General de 
Tráfico i altres agents a nivell estatal. 
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2.  Complementar el model d’ordenança de l’AMB sobre la bicicleta amb nous articles específics sobre 
la mobilitat de vianants i de nous vehicles de transport personal.  

En aquesta línia, l’AMB ja va crear l’any 2015 el document “Recomanacions per coordinar les ordenances 
municipals sobre la bicicleta”, que ha actualitzat durant l’any 2018 (amb la participació activa dels 
municipis a través de grups de treball) en el document “Recomanacions per coordinar les ordenances 
municipals sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes”.  

D’ara endavant caldrà promoure la incorporació d’aquestes recomanacions a les ordenances municipals, i 
si cal, mantenir un grup de treball amb membres de tots els ajuntaments per seguir actualitzant les 
ordenances a les noves necessitats i realitats que vagin sorgint. 

3. Generar material de difusió per a la ciutadania sobre aquells aspectes fonamentals que hagin estat 
harmonitzats a escala de l’AMB, incloent-hi si s’escau campanyes específiques per diferents canals de 
comunicació. (MESURA 98 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització i comunicació sobre la 
mobilitat a peu i MESURA 99 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització de promoció de l’ús de la 
bicicleta). 

4. Col·laborar en la definició de criteris de senyalització en espais de convivència entre la bicicleta i el 
vianant com a mínim per a dues circumstàncies específiques. 

 Senyalització general d’accés a les zones de vianants, tenint en compte que de forma general ha de 
permetre la circulació de les bicicletes (respectant sempre la prioritat dels vianants). 

 Senyalització específica per a trams i franges horàries en què s'obligui a les persones ciclistes a 
desmuntar de la bicicleta per a circular pel tram en qüestió. 

5. Crear una guia de recomanacions per a la regulació de les empreses de bicicletes i VMP compartits 
sense estació dins dels nuclis urbans. 

En l’últim any han aparegut en diverses ciutats europees, sistemes privats de bicicleta i patinet elèctric 
compartit. Sovint han arribat a l’espai públic sense un procés reglamentat i fins i tot sense comunicar-ho 
a l’administració, i s’ha fet evident de seguida que aquests vehicles poden generar problemes importants 
d’ocupació d’espai públic que cal afrontar com més abans millor. Es proposa que l’expansió dels serveis de 
bicicleta i vehicles de mobilitat personal compartits es faci sota el control i tutela de l’administració, donat 
que es desenvolupen fonamentalment en l’espai públic. En aquest sentit cal oferir un marc regulador clar 
de referència als municipis, que consideri aspectes com les característiques que haurien de tenir les 
bicicletes i els VMP, el nivell de servei que haurien de garantir els operadors, normatives d’aparcament i 
redistribució de les bicicletes, mecanisme de coordinació amb la resta del sistema de transport públic, 
obligatorietat de disposar de les dades del servei i capacitat dels operadors per establir, dur a terme i 
finalitzar el servei. Aquesta guia hauria de donar suport als ajuntaments per a regular la mobilitat 
compartida (actuació 3 de la MESURA 88 Acompanyar la implantació dels serveis de mobilitat compartida). 

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 
Dirección General de Tráfico 
Servei Català de Trànsit 

AGENTS IMPLICATS 
Diputació de Barcelona 
ATM 
Associacions en defensa del vianant 
Associacions en defensa de la bicicleta 
Red de Ciudades por la Bicicleta 
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MESURES RELACIONADES 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 
MESURA 26 Definir i implantar un codi de senyalització urbana per a la circulació de bicicletes 
MESURA 71 Coordinar els PMUS d'abast municipal amb el PMMU 
MESURA 77 Garantir un servei d’atenció i informació ciutadana per a la mobilitat activa 
MESURA 88 Acompanyar la implantació dels serveis de mobilitat compartida 
MESURA 99 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització de promoció de l’ús de la bicicleta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Recomanacions per coordinar les ordenances municipals sobre la bicicleta de l’AMB..  

 Modificació de l’Ordenança de Barcelona per incloure els Vehicles de Mobilitat Personal.. 

 Edimburg. Aquesta ciutat disposa d’una informació bastant completa sobre la senyalització de les illes 
de vianants on de forma general s’hi permet la bicicleta.  

 Singapur. Amb més de 100.000 bicicletes i 6 empreses diferents de bicisharing, Singapur ha 
esdevingut una de les capitals d’aquests nous sistemes. Recentment l’autoritat del transport de la 
regió ha establert algunes mesures de control per tal d’evitar els problemes d’ocupació indiscriminada 
de l’espai públic, però amb l’objectiu de millorar l’impuls d’aquests sistemes i establir sinèrgies amb 
les empreses operadores de cara al seu control. Entre ells, cal destacar: 

• Creació d’un règim de llicències d’activitat. 

• Es permetrà incrementar el nombre de bicicletes autoritzades a cada operador en funció de la 
gestió que assoleixi en la gestió de l’aparcament. 

• L’autoritat pública podrà multar les persones usuàries de les bicicletes mal aparcades. Si una 
persona acumula més de 3 faltes en un any se li prohibirà l’ús d’aquests sistemes de bicisharing. 
Això implica compartir dades entre les empreses i l’administració. Aquest règim sancionador 
dependrà de l’autoritat pública, ja que en un context de forta competitivitat entre operadors 
privats es fa difícil pensar que a la pràctica seria actors eficients en l’execució d’aquest control. 

• S’estan planificant solucions de geofencing (vallat virtual) de manera que les persones usuàries 
s’hagin d’identificar en un punt d’aparcament autoritzat abans de finalitzar el servei de la 
bicicleta. D’entrada es preveu una solució basada en codis QR. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Participar en grups de treball             
2. Completar l’ordenança tipus i nova senyalització         
3. Generar materials de difusió sobre el contingut        
4. Definir criteris de senyalització en espais de convivència       
5. Guia de recomanacions per regular empreses de mobilitat 
compartida*       
Total cost assumit per l’AMB  32.000 € 
Total cost Mesura  32.000 € 

*Aquesta cost queda contemplat a l’actuació 3 de la MESURA 88 (Acompanyar la implantació dels serveis de mobilitat compartida) 
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INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Municipis que han revisat l’ordenança seguint criteris de l’ AMB - ↑ 
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73 
Coordinar les polítiques de promoció dels 

Vehicles de Baixes Emissions  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D20. Integració metropolitana de polítiques municipals  

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La transició a vehicles de baixes emissions és, entre d’altres, una mesura que pot ajudar a millorar la 

qualitat de l’aire de les nostres ciutats. Per tant, és important que els municipis de l’àrea metropolitana 

treballin conjuntament per garantir que aquest canvi es produeixi de forma homogènia en el conjunt dels 

municipis de l’AMB.  

El PMMU és conscient que promocionant els VBE només es pal·lia una part de la problemàtica causada 

pel vehicle privat. Per tant, les mesures de promoció de VBE han de coordinar-se de manera coherent 

amb els objectius del Pla. Les propostes han de modular-se i adaptar-se a l’evolució del parc de vehicles 

en els pròxims 10 anys, i d’aquesta manera adaptar-se a les realitats de cada moment.  

Per tant, aquesta mesura proposa l’harmonització i coordinació en la redacció i implementació de les 

polítiques i plans per a la promoció dels vehicles de baixes emissions en tots els municipis de la regió 

metropolitana.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Creació d’un Pla de Mobilitat Elèctrica com a annex dels PMU o PMUS a tots els municipis de l’AMB 

adaptat a la casuística de cada municipi.   

L’objectiu de disposar d’un Pla de Mobilitat Elèctrica en l’àmbit metropolità és impulsar la mobilitat 

sostenible i el vehicle elèctric a l’àrea metropolitana. També disposar d’un marc comú on es recopilin els 

objectius de l’AMB en matèria de vehicles de baixes emissions.  

2. Acompanyar als municipis en la redacció i en el compliment de plans d’implementació de VBE.  

L’AMB ha de donar suport tècnic i legislatiu als ajuntaments que decideixin gestionar la mobilitat en VBE 

dels seus municipis.  

3. Proposar un model d’indicadors específics per a VBE a l’abast i ús de tots els municipis.  

Es considera necessari establir una bateria d’indicadors específics per a VBE, aquests indicadors han 

d’ajudar tant a l’AMB com als municipis a recopilar dades. L’ús i la interpretació de dades ha de servir 

per millorar les polítiques de mobilitat futures.  

4. Homogeneïtat funcional i econòmica en les bonificacions als VBE en:  

4.1 Aparcaments públics i zona regulada  

Es vol promoure la gratuïtat i/o descomptes per a l’estacionament a vehicles d’etiqueta 0 i ECO 
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(elèctric, híbrids) a la zona blava i verda així com en àmbits sense restricció de circulació ambiental 

(vegeu MESURA 34 Desplegar polítiques d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament 

regulat). 

4.2 Reserva d’un % (segons característiques) de places per a VBE a intercanviadors (P+R). 

(Vegeu MESURA 43 Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions).   

4.3 Reserva d’un 5% de les places d’aparcament públic per a VBE.  

(Vegeu MESURA 43 Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions).   

4.4 Limitació/autorització de l’accés de les zones de baixes emissions. 

Tal com es contempla a la MESURA 34 es vol promoure la gratuïtat i/o descomptes per a 

l’estacionament als vehicles d’etiqueta 0 i ECO (elèctric, híbrids) a la zona blava i verda i en àmbits 

sense restricció de circulació ambiental. En aquest cas no es contemplen diferències entre les zones 

de baixes emissions i aparcaments públics i zona regulada fora d’aquestes zones.  

4.5 Limitació/autorització de la circulació de VBE a les ciutats durant episodis de contaminació. 

L’actuació queda reflectida a la MESURA 34, en aquest cas es tindran en compte duess possibles 

actuacions: 

 Deixar fora de servei l’estacionament regulat al conjunt del sistema o a les àrees més sensibles 

i/o centrals. Incidint en l’aparcament forà (àrea verda i blava). 

 Incidir en els vehicles més contaminants a través de la tarifa: incrementar la tarifa per a l’usuari 

forà, tant de zona blava com de l’àrea verda, excepte en el cas dels vehicles de 0 emissions i ECO, 

pels quals la tarifa variable serà zero. 

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ajuntaments metropolitans  

AGENTS IMPLICATS 

Representants del sector 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 21 Àmbits prioritaris d'actuació per millorar l'habitabilitat urbana 

MESURA 22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans 

MESURA 23 Desplegar i monitorar la Zona de Baixes Emissions (ZBE)- Àmbit Rondes 

MESURA 33 Desplegar polítiques d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament regulat 

MESURA 41 Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 La Diputació de Barcelona ofereix un conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de la DiBA 

i la seva Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat per a la realització d'estudis o 

plans de mobilitat.  

 En el cas de l’aparcament regulat, a Barcelona els vehicles 0 emissions estan bonificats no 

pagant la zona blava ni la zona verda a més d’haver plantejat, en la seva proposa OOFF 3.12 de 

regulació de l’estacionament a l’Àrea, que per episodi de contaminació s’incrementarà en 2€/h 

per tots els vehicles menys els d’etiqueta 0 i ECO. 

 La plataforma LIVE ha iniciat l’estratègia de desenvolupament dels Programes Municipals de 
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Mobilitat Elèctrica: 5 municipis catalans (Sabadell, Terrassa, Girona, Lleida i Tarragona) s’han 

coordinat i adherit ja a la iniciativa i acabaran desenvolupant un pla municipal de mobilitat 

elèctrica a les seves localitats, així com un pla mestre que es pugui annexar al 

desenvolupament dels Plans de Mobilitat Urbana (PMU) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

(AMB). 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Acompanyar municipis metropolitans en la creació de plans 
d’implementació del VBE             

2. Creació d’una proposta d’indicadors de mobilitat específic per VBE             

3. Assegurar homogeneïtat funcional bonificacions VBE als 
aparcaments públics i zona regulada en tota l’àrea metropolitana             

Total cost assumit per l’AMB  36.000 € 

Total cost Mesura  78.000 € 
 

INDICADORS DE LA SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Municipis amb Pla de Mobilitat Elèctrica 0 ↑ 
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74 Millorar la gestió de la mobilitat turística 

metropolitana  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D21. Estratègia metropolitana de la mobilitat turística 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa l’extensió de l’Estratègia de Mobilitat Turística de l’Ajuntament de Barcelona, per a definir uns 

objectius de millora de la gestió de la mobilitat dels visitants a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Per tal de fomentar un mode de visita responsable i compatible amb la mobilitat quotidiana, garantint l’ús 

racional i coherent dels sistemes de transport i del territori, l’Estratègia de Mobilitat Turística de 

l’ajuntament de Barcelona estableix els següents objectius i línies estratègiques:  

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

 Promoure la concurrència entre les estratègies de la gestió del turisme i les de mobilitat. 

 Integrar la mobilitat turística i la gestió de la demanda turística en la revisió dels plans de 

planificació de la mobilitat urbana i metropolitana. 

 Considerar la demanda turística en els plans de serveis del transport públic, actuant sobre la 

predeterminació dels recorreguts turístics per part dels operadors. 

 Establir mecanismes de monitoratge de la mobilitat turística: Sistematitzar la recollida de dades 

per fer el seguiment (MESURA 83 Nous protocols de recull de dades via noves tecnologies). 

Garantir la sostenibilitat ambiental 

 Facilitar i promoure els desplaçaments a peu dels visitants, mantenint l’actual distribució modal 

per desplaçaments dins la ciutat. 

 Guiar els vianants en els desplaçaments entre PIC i transport públic pel millor itinerari des del 

punt de vista de ciutat. 

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

 Potenciar ofertes turístiques en transport públic en hores vall 

 La conjunció dels baixos nivells de la taxa de cobertura i l’intens ús de la targeta T-10 per part dels 

visitants, fa que s’aboquin importants recursos de les administracions en el finançament del 

transport dels visitants (MESURA 59 Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols 

de transport). 

 Desenvolupar noves tipologies de títol de transport per a visitants (MESURA 62 Noves tipologies 

de títol de transport per a visitants) 

Compatibilitzar la mobilitat turística amb la vida quotidiana 

 Elaborar Plans de Mobilitat específics dels Espais de Gran Afluència  (MESURA 80 Introduir 

sistemes de monitoratge de la mobilitat de vianants). 

 Gestionar els fluxos de visitants a partir de senyalística, parades de transport, gestió de cues o 
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reserves anticipades. 

 Reduir l’impacte del lloguer turístic de bicicletes, motos i vehicles de mobilitat personal (VMP), 

regulant la localització d’establiments que proporcionen aquests serveis o regular l’activitat i 

l’aparcament de les flotes de bicicletes i motos compartides 

Donar resposta als reptes territorials de la destinació 

 Dissenyar solucions específiques als problemes de congestió de la xarxa de transport públic a 

causa de l’ús turístic d’alguns serveis 

 Avançar cap a un model de regulació i gestió de transport discrecional adreçat a serveis turístics, 

que reforci el teixit a nivell de Catalunya per tal de connectar turistes cap a altres punts del 

territori. Millorant les Zones Bus i implementant un sistema de monitoratge de l’activitat d’aquest 

tipus. 

 Millora de la gestió en xarxa del sistema de transport d’accés a la ciutat de Barcelona reforçant el 

sistema ferroviari com a porta d’entrada i sortida a la ciutat i també com a via per al turisme  

l’entorn de Barcelona, i centralitzar els diferents moviments d’entrada i sortida per motius 

turístics en un sol espai connectat amb la xarxa de transport urbà de gran capacitat. 

 Reforçar la qualitat del servei de taxi en l’ús turístic modernitzant i universalitzant la 

intermediació digital i promovent l’ús d’aplicacions mòbils que minimitzin els trajectes en buit, 

limitar i reduir l’intrusisme i erradicar la mala praxi en el sector del taxi o promocionant el taxi 

com a servei alternatiu al vehicle privat. (MESURES 63 Pla de parada de taxi i 64 Digitalitzar la 

flota i crear un hub on hi participin les APPs que donen servei de taxi). 

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Redacció de l’Estratègia de Mobilitat Turística Metropolitana en col·laboració amb diferents àrees 

de l’AMB i crear acords d’adhesió amb els ajuntaments metropolitans. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

ATM 

Operadors del transport públic 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 59 Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport 

MESURA 62 Noves tipologies de títol de transport per a visitants 

MESURA 64 Digitalitzar la flota i crear un hub on hi participin les APPs que donen servei de taxi 

MESURA 80 Introduir sistemes de monitoratge de la mobilitat de vianants 

MESURA 83 Nous protocols de recull de dades via noves tecnologies 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 L’Ajuntament de Barcelona està treballant en un document d’Estratègia de Mobilitat Turística  

(octubre 2017) que fa una diagnosi dels aspectes claus d’aquest assumpte i enfoca uns objectius 

i línies estratègiques.  

Els aspectes claus identificats a la diagnosi de l’Estratègia de Mobilitat Turística de l’Ajuntament 

de Barcelona i que necessiten una especial atenció són: 

 L’alta densitat de turistes i la fricció amb altres usos. 

 El metro, el mitjà de transport mecanitzat preferit pels turistes amb una elevada 

utilització. 
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 Massificació de línies d’autobús que donen servei als principals centres d’atracció 

turístics. 

 Poca penetració dels títols de transport públic específics per al turista i ús majoritari de 

la T-10, títol de transport amb elevada subvenció pública. 

 El taxi, un servei molt utilitzat pel turista, element clau en la celebració d’esdeveniments. 

 El bus turístic, una atracció d’èxit per a turistes, que contribueix al finançament del 

transport públic. 

 L’excursió panoràmica en autocar, un model propi de visita turística de Barcelona, que 

genera una elevada pressió en determinades zones de la ciutat. 

 Zona Bus: un model de regulació de l’estacionament exitós amb potencial de millora. 

 Conflictes en l’espai públic a causa dels vehicles de mobilitat personal i el lloguer 

turístic de bicicletes.  

 L’impacte de l’activitat turística en els sectors de la mobilitat logística i la DUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Legible London: Tòtems, cartells, rètols i altres senyals dispersats per la ciutat de Londres a fi de 

facilitar a visitants les indicacions per afavorir el desplaçament entre atraccions turístiques en 

modes de transport eficient, com transport públic o a peu. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COSTO ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Aprovació de l’Estratègia de Mobilitat Turística Metropolitana       

Total cost assumit per l’AMB  50.000 € 

Total cost Mesura  50.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Aprovació de l’Estratègia de Mobilitat Turística Metropolitana -  
 

 

  

Figura 1. Distribució de la longitud del 

desplaçament.  

Font: Urbaning 2015 per encàrrec d'Ajuntament de 

Barcelona 
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75 Millorar i promocionar els itineraris de lleure i 

per al turisme en bicicleta 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D21. Estratègia metropolitana de la mobilitat turística 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

El cicloturisme és un sector en auge i prova d'això és l'increment del nombre de persones que opten per 

aquesta manera de viatjar any rere any a tot el món. Aquest fenomen generalment es produeix de forma 

simultània al creixent de l’ús de la bici en la mobilitat quotidiana. I és que hi ha correlació entre la demanda 

del cicloturisme i la quota modal ciclista. Es pot observar que els països amb un ús quotidià de la bicicleta 

més normalitzat, com Holanda, Dinamarca o Alemanya, són al seu torn els països que presenten una major 

demanda de cicloturisme. 

En aquest sentit, si el PMMU vol centrar-se en la promoció de la mobilitat quotidiana en els modes més 

sostenibles no pot oblidar el paper sinèrgic que hi pot tenir la promoció del cicloturisme. Aquesta sinergia 

es produeix en dues direccions.  

Per una banda, el lleure en bicicleta és sovint la manera més fàcil d’introduir a moltes famílies en l’ús de 

la bicicleta. Amb l’excusa de passar una bona estona identifiquen i experimenten rutes ciclistes del seu 

entorn, incloent-hi també alguns trams d’infraestructura ciclista de zona urbana. Aquestes experiències 

faciliten que posteriorment comencin a realitzar alguns desplaçaments en bicicleta per motius quotidians 

amb major confiança, en aquest entorn més conegut. 

Per altra banda, disposar de bona informació sobre com accedir a les principals destinacions (estacions de 

transport públic, centres urbans, etc.) i als punts d’interès cultural i turístic utilitzant la xarxa cicable de 

major qualitat, millora la qualitat del producte cicloturístic. Aquesta millora de l’atractivitat del producte 

obre l’oportunitat a ampliar i desestacionalitzar l'oferta turística de la ciutat de Barcelona, a oferir 

alternatives més sostenibles i a redistribuir els seus impactes socioeconòmics positius en el territori. 

El PMMU proposa promocionar el lleure i el turisme en bicicleta a partir de dos paquets d’actuacions 

principals: 

 Actuacions encaminades a donar a conèixer itineraris en bicicleta amb interès natural i/o cultural 

enfocats especialment al lleure familiar de migdia o un dia, a prop de casa. També ajudar a 

difondre i promocionar si s’escau aquelles iniciatives locals enfocades en aquesta direcció. 

 Actuacions encaminades a reforçar la infraestructura i la informació per als i les cicloturistes que 

volen conèixer i/o travessar l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En aquest sentit es proposa 

estudiar amb un major detall les potencialitats i requeriments d’una xarxa ciclable bàsica d’interès 

cicloturístic, per travessar aquest territori pel litoral, per l’interior, seguint els rius Llobregat i 

Besós, i connectant amb el Camí de Sant Jaume. 
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ACTUACIONS PREVISTES 

1. Difondre itineraris de lleure amb bicicleta d’interès metropolità, generalment circuits amb un 

mateix origen i final i vinculats als centres urbans i a les estacions de transport públic.  

Es tracta de classificar i publicar de manera conjunta en una web pública de forma concertada amb 

la resta d’administracions implicades, especialment els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona. 

2. Subvencionar la millora de la senyalització d’orientació dels itineraris de lleure promoguts pels 

diferents ajuntaments de l’AMB.  

Es preveu la subvenció del 50% de la millora de la senyalització d’orientació dels itineraris de lleure   

promoguts pels diferents ajuntaments de l’AMB així com la difusió d’aquests itineraris. 

3. Definir la xarxa ciclable metropolitana d’interès cicloturístic i de les actuacions d’infraestructura 

complementàries que requereixin punts d’informació en diversos idiomes, senyalització 

complementària de principals punts d’interès turístic, punts d’autoreparació i infladors, etc. 

4. Participar amb la resta d’administracions implicades en la definició del traçat i l’execució de les 

rutes Eurovelo 8. 

5. Participar amb la resta d’administracions implicades en la promoció del cicloturisme i el turisme 

actiu en general. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

ATM 

Diputació de Barcelona 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 7 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia) 

MESURA 26 Definir i implantar un codi de senyalització urbana per a la circulació de bicicletes 

MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Xarxa de rutes ciclables Europea EuroVelo. La xarxa de rutes EuroVelo és un conjunt d’itineraris 

que acompleixen parcialment o completament l’estàndard de certificació europea. Aquest 

conjunt d’estàndards poden servir per desenvolupar criteris nacionals de vies interurbanes o vies 

de gran recorregut o per harmonitzar les diferents regulacions dels estats europeus. Ara bé, 

aquestes rutes estan pensades des d’una perspectiva de cicloturisme i no des d’un vessant de 

mobilitat quotidiana. 

 Xarxa Ciclable Nacional SUSTRANS (Regne Unit). Sustrans és una Xarxa de vies ciclables nacionals 

segures, amb camins sense trànsit rodat i amb un recorregut tranquil per camins i rutes a peu. 

Aquesta xarxa està formada per més de 12.000km de rutes ciclistes que connecten nuclis urbans 

i espais d’interès. Aquesta xarxa està més orientada al lleure i al turisme. 

 Xarxa RAVeL (Bèlgica). La xarxa RAVeL o de vies lentes és una xarxa amb més de 1.300km 

d’antigues vies ferroviàries i de camins de sirga condicionats per la convivència de ciclistes, 

vianants, genets, patinadors o persones amb mobilitat reduïda. La xarxa no permet la circulació 

de vehicles motoritzats i garanteix condicions de seguretat i comoditat. Tot i que la xarxa 

connecta molts nuclis urbans es concep com una xarxa de lleure i turisme.  
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Difusió itineraris interès cicloturístic             

2. Subvenció millora senyalització             
3. Participació amb la resta d’administracions implicades en la definició 
del traçat i l’execució de les rutes Eurovelo 8       
4. Participació amb la resta d’administracions implicades en la promoció 
del cicloturisme i el turisme actiu en general       
Total cost assumit per l’AMB  100.000 € 

Total cost Mesura  100.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Nombre d’itineraris senyalitzats - ↑ 

Nombre de quilòmetres senyalitzats - ↑ 
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76 Acordar les fonts de finançament del transport 

públic 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ D22. Finançament del transport públic 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa un nou marc que permeti millorar el sistema de finançament del transport públic metropolità 

en el marc del desplegament de la Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport 

públic de Catalunya. 

ACTUACIONS PREVISTES  

1. Harmonitzar la metodologia de càlcul de la taxa de cobertura financera del transport públic 

Actualment la venda de títols de transport cobreix un 50% del cost total del servei de transport públic a 

l’àmbit del sistema tarifari integrat i l’altre 50% queda cobert per un sistema de subvencions recollit al 

contracte programa de l’ATM. Però alguns serveis com Rodalies-Renfe i les concessions d’autobusos dels 

Ajuntaments no tenen definit un índex de cobertura. No és possible doncs actualment establir 

comparatives entre els diferents operadors i serveis. 

Definir una metodologia comuna pel càlcul de l’índex de cobertura a tots els serveis i operadors que 

integren el transport públic de l’AMB, permetrà establir comparatives entre operadors i que tant 

administració com usuaris tinguin un millor coneixement de l’estat de finançament del servei. 

2. Acordar les noves fonts de finançament en el marc del futur desplegament del reglament de la Llei 

21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya 

El finançament del transport per part de l’AMB es realitza entre d’altres, a partir dels ingressos provinents 

del Tribut Metropolità (impost directe) però la present mesura pretén explorar noves fonts que permetin 

incrementar els recursos econòmics per al transport públic, permetent així una millora del servei que es 

converteixi en captació de nous usuaris del vehicle privat. Les altres fonts de finançament principals de 

l’AMB són la transferència corrent de l‘ATM en el marc del contracte programa, aportacions municipals i 

la taxa metropolitana de tractament de residus. 

AMB i ajuntaments hauran de col·laborar per tal d’impulsar aquells nous ingressos que puguin provenir de 

l’àmbit local.   

Més concretament, s’analitzaran les següents noves possibles fonts de finançament: 

 Contribució a través de la vinyeta que la Generalitat de Catalunya vol implantar com a substitució 

del sistema de peatges actuals i vinculat al final de la majoria de concessions l’any 2021. 

 Contribució a partir dels peatges actuals d’accés a l’àrea metropolitana o d’un nou peatge de 

congestió i toxicitat. 

 Vincular una part dels ingressos provinents de les taxes sobre l’aparcament regulat en superfície 
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(MESURA 32. Ampliar els espais regulats en l'estacionament en superfície i MESURA 33. Desplegar 

polítiques d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament regulat). 

 Destinar part dels ingressos provinents de la taxa turística. 

 Recàrrec sobre els tributs locals com Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre 

els Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), plusvàlua a l’impost sobre l’increment del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana, taxa de guals, entre d’altres. 

 Proposar recàrrecs sobre impostos no locals: recàrrec sobre l’impost per matriculació de vehicles 

(IEDMT, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte) i sobre l’Impost sobre 

Hidrocarburs. 

 Gravar els grans esdeveniments (més de 10.000 persones) amb una taxa degut a l’impacte que 

tenen sobre la mobilitat. 

3. Promoure la participació d’altres administracions implicades en la compensació de la venta de 

títols amb tarifació social 

Actualment el sistema de transport públic col·lectiu no compta amb un finançament específic per a 

compensar les subvencions als títols socials, sinó que una part del finançament global es destina a 

compensar aquests títols. Es proposa que part del finançament del transport públic col·lectiu provingui 

d’administracions amb competències sobre els col·lectius als quals van adreçats aquests títols socials (per 

exemple, afers socials i família, salut, educació, etc.).  

4. Reforma del Decret 344/2006 dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) 

Actualment és difícil establir o incorporar legalment l’obligació d’assumir els costos de les propostes de 

millora de la mobilitat dels EAMGs en els plans urbanístics derivats o en els projectes d’implantació 

singular, per part dels promotors, ja que no existeix cap mecanisme legal per a garantir l’execució de la 

proposta de finançament plantejada.  Caldria establir els mecanismes per tal fer-ho possible (establint 

com, quan i qui) tenint en compte que els terminis poden ser diferents en funció dels plans als quals es fa 

referència. 

 

AGENTS RESPONSABLES 

Generalitat de Catalunya 

ATM 

AGENTS IMPLICATS 

AMB 

Ministerio de Fomento 

Ajuntaments metropolitans 

AMTU 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 32 Ampliar els espais regulats en l'estacionament en superfície 

MESURA 33 Desplegar polítiques d’harmonització i gestió uniforme de l’estacionament regulat 

MESURA 60 Millora i reestructuració de la tarifació social metropolitana 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Harmonitzar la metodologia de càlcul de la taxa de cobertura 
financera del transport públic             

2. Acordar les noves fonts de finançament 
            

3. Promoure la participació d’altres administracions implicades en la 
compensació de la venda de títols amb tarifació social             
4. Reforma del Decret 344/2006 dels estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada (EAMG)             
Total cost assumit per l’AMB  n/a 

Total cost Mesura  n/a 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LS MESURA 

 2016 Objectiu 

Aprovació del reglament o altres disposicions que despleguin la Llei 21/2015, del 29 

de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya 
-  

Acords polítics sobre l'obtenció de noves fonts d'ingrés del transport públic col·lectiu - ↑ 
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EIX ESTRATÈGIC  

E. Gestió intel·ligent de la mobilitat   
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77 Garantir un servei d’atenció i informació 
ciutadana per a la mobilitat activa 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E23. Sistemes d’informació i de comunicació integrats 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Segons l’Organització Mundial de la Salut, el sedentarisme està qualificat com el quart factor de risc de 
mortalitat mundial per malalties no transmissibles, després De la hipertensió, el tabaquisme i de la 
hiperglucèmia. 

Moure’s a peu, en bicicleta o amb altres vehicles similars per realitzar les nostres activitats diàries és una de 
les principals vies per mantenir-nos actius i fer una activitat moderada, i per aquest motiu s’identifica la 
necessitat de promoure-ho. 

Atès que el factor temps és de gran importància a l’hora d’escollir el mode de transport, la millor manera de 
garantir uns nivells elevats d’utilització dels modes de transport actius en aquelles distàncies on són més 
competitius (de forma molt general podem identificar que és per sota d’1 km per als desplaçaments a peu i 
per sota dels 5 km per als desplaçaments en bicicleta) és generant ciutats compactes i multifuncionals (amb 
usos mixtos), on les distàncies mitjanes entre orígens i destinacions siguin curtes. En aquest sentit la ciutat de 
Barcelona i els nuclis urbans de la majoria de ciutats de l’àmbit de l’AMB són bons referents a nivell mundial. 
Cal, però, afrontar especialment la promoció de la mobilitat activa en aquelles zones on els modes motoritzats 
s’enduen una quota important del repartiment modal i en els sectors de la població més sensibles, 
especialment entre la gent gran. 

Es proposa impulsar un portal web i una aplicació mòbil tant per difondre informació sobre la mobilitat activa 
(itineraris saludables, xarxa pedalable, normatives, etc.), com per a establir uns canals de comunicació i 
participació que permetin recollir opinions i suggeriments de les persones usuàries per tal d’enfortir la 
informació dels departaments de planificació municipals i metropolitans. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Ampliar i millorar la informació i comunicació en els apartats web municipals i unificar-la al web de 
l’AMB.  

Es proposa generar informació georeferenciada sobre els itineraris més atractius en l’àmbit municipal i 
metropolità per desplaçar-se en modes actius, dotant-los, si s’escau, d’una nomenclatura pròpia que podria 
estar associada a la salut (ex. eixos saludables) o més genèrica (ex. eixos cívics metropolitans, eixos verds, etc.). 
Aquestes actuacions poden incloure senyalització específica, serveis de bus a peu en el marc de projectes de 
Camins Escolars, mapes sobre temps de recorregut, així com informació sobre la normativa i les 
recomanacions d’ús d’aquests mitjans, alguns d’ells de recent aparició als carrers (patinets elèctrics, segways), 
etc.  
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Aquests portals web també haurien d’establir mecanismes per canalitzar opinions i suggeriments (mitjançant 
un mapa interactiu o una bústia de suggeriments), sobre la xarxa pedalable i l’espai públic per on es desplacen 
els vianants, i on les persones usuàries puguin expressar incidències específiques sobre trams a millorar o 
arranjar. Aquests mecanismes han de permetre la coordinació de la informació entre administracions i 
persones usuàries. 

2. Crear una aplicació per a la mobilitat activa 

Aquesta aplicació haurà de permetre consultar la informació i recollir els suggeriments, tal com s’ha explicat a 
l’actuació anterior, però també podrà incorporar aspectes de gaming relacionats amb la mobilitat activa i 
l’estímul de la salut (aplicacions de comptatge de passos i calories amb objectius temporals, reptes de km 
recorreguts amb bicicleta, etc.). 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB  
Ajuntaments metropolitans 
 

AGENTS IMPLICATS 
Institut Català de la Salut 
Diputació de Barcelona 
ATM 
Associacions de defensa del vianant 
Associacions de defensa de la bicicleta 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES  

 Oficina de la Bicicleta de Múrcia (http://www.oficinabicicletamurcia.com/¡Error! Referencia de 
hipervínculo no válida.. L’Oficina de la Bicicleta de Múrcia és una iniciativa de l’Ajuntament de Múrcia 
que ofereix informació pràctica per als ciclistes, com dades i ubicació d’aparcaments  per a bicicletes, 
sobre el servei de bicicletes públiques MuyBici o sobre els carrils bici i les vies més amables de la ciutat. A 
més, també vol ser l’espai per canalitzar queixes o suggeriments ciutadans en relació a l’ús de la bicicleta 
en general. 

 Repte 30 dies amb bici organitzat per l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona i entitats del sector, l’abril de 
2018. (https://www.30diesambbicibcn.cat/). 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Ampliació i millora de webs municipals             

2. Establir mecanismes canalitzar opinions i suggeriments  (aplicació de 
mobilitat activa)       

Total cost assumit per l’AMB  60.000 € 
Total cost Mesura  70.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Consultes ciutadanes ateses sobre la xarxa pedalable/trimestre - ↑ 
 

 

http://www.oficinabicicletamurcia.com/
http://www.oficinabicicletamurcia.com/
https://www.30diesambbicibcn.cat/
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78 Promoure plataformes digitals de viatge 

compartit 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E23. Sistemes d’informació i de comunicació integrats 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

El viatge compartit (ridesharing) és una pràctica antiga, però que està prenent força en els darrers anys i 

que consisteix a compartir un automòbil amb altres persones per tal de reduir el cost del desplaçament. 

Els ocupants del vehicle comparteixen els costos del viatge, com pot ser, la benzina, els peatges, etc. 

Aquesta pràctica, a més, presenta altres beneficis, ja que a més de reduir la contaminació, pot comportar 

l’accés al vehicle a persones que no disposen d’automòbil, reduir la congestió, disminuir la pressió sobre 

l’aparcament, etc. També pot influir en el comportament dels viatgers, ja que incrementen la 

intermodalitat afavorint l’ús del transport públic i els desplaçaments a peu. L’usuari al compartir vehicle 

racionalitza el seu ús i a la vegada comparteix costos. 

En els darrers anys han anat apareixent diverses empreses de gestió del vehicle compartit. Algunes de les 

més conegudes són: Carpooling, Amovens o BlaBlaCar. Aquestes empreses, mitjançant plataformes web o 

aplicacions mòbils, faciliten l’ús del vehicle compartit connectant entre persones que volen compartir 

automòbil, sigui com a conductor o com a passatger.  

Amb aquesta mesura es vol donar suport a les plataformes digitals de viatge compartit per tal de 

potenciar-ne l’ús. L’objectiu és el d’afavorir la connexió entre diferents plataformes diferents privades a 

través de la col·laboració entre l’AMB i les empreses que les gestionen. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Es donarà suport a les plataformes web de viatge compartit i de la seva corresponent aplicació per a 

telèfons mòbils. L’objectiu és el de facilitar l’accés i la connexió entre diferents plataformes per tal 

d’optimitzar i potenciar aquests serveis. 

 Redacció d’un codi de bones pràctiques de suport a l’usuari: establir trams de preus orientatius, 

condicions entre el propietari del vehicle i els usuaris, etc.  

 Fidelitzar a les persones registrades mitjançant diverses actuacions: 

 Disseny d’avantatges econòmics en els títols de transport per a les persones que optin per l’ús 

del vehicle compartit com a mitjà de transport habitual o puntual. L’objectiu és el de fomentar 

la intermodalitat amb altres modes de transport sostenibles. 

 Concursos amb premis relacionats amb la mobilitat sostenible (títols de transport públic, 

bicicletes, etc.). 

A B D C E F 
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 Promoure el viatge compartit en els centres generadors de mobilitat (CGM):  reservar places 

d’aparcament en localitzacions privilegiades (vora les entrades dels edificis per exemple), 

campanyes de sensibilització, etc. 

 Incentivar la creació de cooperatives de vehicles particulars. 

AGENTS RESPONSABLES 

Plataformes privades de viatge compartit 

AGENTS IMPLICATS 

AMB  

Ajuntaments metropolitans 

MESURES RELACIONADES 

- 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

Diferents països han desenvolupat aplicacions que gestionen els viatges compartits a través de posar en 

contacte els seus usuaris. 

L’aplicació Carpooling.com es va crear a Alemanya sota la necessitat dels estudiants universitaris que volien 

desplaçar-se més ràpid i econòmicament. L’any 2012 es va convertir en líder mundial de viatges compartits 

(més d’un milió de persones transportades en 40 països d’Europa). 

A Catalunya, una de les webs més importants que funciona és compartir.org amb seu a Terrassa, amb més 

de 77.000 usuaris registrats és la més important en l’àmbit espanyol.  

 L’aplicació web som mobilitat de Mataró dona servei a empreses privades, ajuntaments i 

particulars a través de la seva flota de vehicles elèctrics localitzats a Mataró, Olot, Rubí Amposta i 

el Bruc i funcionen a mode de cooperativa.  

 L’aplicació  TwoGo by SAP és una aplicació privada que poden utilitzar les empreses per incentivar 

la utilització del vehicle compartit per reduir costos de manteniment. Les empreses paguen una 

quota anual i els treballadors poden utilitzar la pàgina web i l’app al dispositiu mòbil.  

 Entorn de diferents Universitats s’han posat en marxa APPS de viatge compartit:  La UAB l’any 

2016 va posar en marxa una prova pilot per compartir cotxe a través de l’app VAOpoint, que va 

ser finançada pel marc de la Unió Europea i la qual estava adreçada a centres amb alta afluència 

quotidiana de públic com són les universitats, polígons industrials, entre d’altres. Descarregant 

l’aplicació, els membres de la comunitat universitària que es registren amb vehicle ofereixen 

viatges i a través de l’aplicació se cerquen acompanyants potencials segons els interessos de 

proximitat. Els usuaris són els que decideixen si volen compartir cotxe amb el candidat i l’hora 

proposada. Per altra banda, l’App Fesedit UB-UPC és una xarxa social que connecta conductors i 

passatgers per compartir viatge en vehicle privat. L’únic requisit és que pertanyin a qualsevol de 

les dues universitats.  Aquesta iniciativa benefica les accions sostenibles d’utilització amb 

descomptes i regals. Altres universitats com la UDG (Girona), també s’han unit a aquesta iniciativa.  

A nivell espanyol i internacional, destaca la plataforma privada web Normadizers amb seu a Manresa suma 

més de 30.000 usuaris de 85 països diferents.  

Altres exemples són d’altres aplicacions de plataformes privades que actuen a diversos països europeus 

són les següents:  

 Carpooling: es va crear a Alemanya sota la necessitat dels estudiants universitaris que volien 

desplaçar-se més ràpid i econòmicament. Es posen en contacte a través de correu electrònic o 

telèfon mòbil. L’any 2012 es va convertir en líder mundial de viatges compartits (més d’un milió 

de persones transportades en 40 països d’Europa). 
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 Anovems: és una app creada el 2009 que es pot utilitzar a països com Espanya, Suècia i Dinamarca 

i té 1,5 milions d’usuaris. 

 Bla Bla Car: Va ser creada el 2004. Opera en diversos països europeus i d’Estats Units i té més de 

5 milions d’usuaris.  

 Roadsharing: És una app que sobretot opera a Italià i Espanya. La plataforma és basant intuïtiva i 

està traduïda a diversos idiomes: Espanyol, Alemany, Anglès, Italià i Francès. 

 Tripda: És una empresa que opera a sud Amèrica. Els usuaris d’aquesta plataforma es registren a 

partir del compte de Facebook o per e-mail.  

 BlaBlaLines-França: col·laboració público-privada per a compartir vehicle en trajectes freqüents 

per anar a treballar.  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Suport a plataformes de viatge compartit  
            

Total cost assumit per l’AMB  84.000 € 

Total cost Mesura  84.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Ocupació mitjana del vehicle privat (Ocupació calculada - cotxe) 1,16 ↑ 
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79 Desenvolupar una plataforma digital 

metropolitana per la gestió de la DUM 

 
 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E23. Sistemes d’informació i de comunicació integrats 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta mesura proposa desplegar una plataforma digital metropolitana que permeti gestionar de forma 

integrada i eficient la DUM als 36 municipis metropolitans així com disposar d’una aplicació que permeti 

l’operativa mitjançant dispositius mòbils. 

Aquesta plataforma requerirà un registre previ, donant així la possibilitat de fer seguiment dels vehicles 

de transport de mercaderies registrats, a més de permetre monitorar i explotar les dades que es generin 

del funcionament de la mateixa (ocupació de les places de CiD, temps d’utilització, intensitat d’ús de les 

places, etc).  

La disponibilitat de dades posarà a disposició de les administracions locals una informació molt valuosa i 

el dia d’avui inexistent, que permetrà una gestió més acurada de l’espai públic, i en especial de les reserves 

d’espai destinat a la DUMs.  

A més, aquest servei pot actuar de forma efectiva com a mesura de control, que limiti l’ús de les zones de 

CiD i que asseguri que únicament aquells que duen a terme activitats o serveis comercials i de logística en 

facin ús. 

L’aplicació, des d’un punt de vista tecnològic, és una extensió de la plataforma digital ÀreaDUM de 

l’Ajuntament de Barcelona. Actualment es troba en funcionament a la majoria de barris de la ciutat, i 

permet disposar d’un registre detallat en termes de temps d’estacionament dels usuaris i localització del 

vehicle, així com un accés a notícies, novetats i a una àrea de suport tècnic. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.   Crear un registre de tots els usuaris amb autorització per dur a terme operacions de CiD en les places 

habilitades a la via pública. 

L’AMB començarà per definir els paràmetres d’entrada del registre previ de l’aplicació per tal de 

maximitzar l’aprofitament de l’explotació posterior de dades. Es valora tenir en compte dades com el 

titular del vehicle, l’empresa i el sector d’activitat, el model de vehicle utilitzat, les característiques del 

vehicle (pes, amplada, alçada, llargada, matrícula, etc.) i el municipi de pertinença. Les dades de registre 

haurien de ser actualitzables i modificables per part de l’usuari.  

2.   Georeferenciar i registrar les places de càrrega i descàrrega 

Cada municipi haurà de georeferenciar i registrar les zones de CiD existents a la plataforma digital. 

Els principals atributs que haurà de contenir cada plaça de CiD seran estàndards per a tots els municipis 
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metropolitans. Representen atributs bàsics elements com el codi de la plaça, les dimensions de la plaça (o 

grup de places), les coordenades geogràfiques de la plaça (o grup de places) i l’horari de funcionament 

establert. Representen atributs complementaris elements com el nombre de comerços o negocis als quals 

dóna servei la plaça en un radi de 25 metres, el nombre de places de CiD en un entorn de 25 metres, 

restriccions per pes, mida i/o emissions. 

3.  Desenvolupar tecnològicament i gràficament l’aplicació 

Aquesta actuació preveu els treballs de definició del funcionament de l’aplicació i les possibles millores de 

l’actual plataforma de Barcelona (APP àreaDUM), pel posterior desenvolupament tècnic de l’aplicació i les 

seves proves pilot. A més a més, es crearà un portal que permetrà accedir a les dades que generi l’operativa 

de l’aplicació, per tal de fer posteriors consultes per part dels municipis. 

4.  Monitorar les dades de la plataforma digital per proporcionar informació tant als usuaris com a les 

administracions. 

Les dades que es puguin recollir a través de la plataforma digital, com la rotació de vehicles a cadascuna 

de les zones de CiD, la demanda d’estacionament en funció de la franja horària, la durada mitjana dels 

estacionaments, els sectors amb major demanda d’estacionament o la tipologia de vehicles usuaris de 

cada plaça seran emmagatzemades i tractades perquè tant els ajuntaments com l’AMB en puguin disposar 

i prendre decisions per a una millor planificació.  

Es procurarà un tractament transparent de les dades, oferint-les a altres administracions (Servei Català de 

Trànsit, Policies Local, ATM, etc.), l’ús del qual serveixi per a millorar la planificació de la mobilitat. 

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

ATM 

Representants del sector 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies 

MESURA 102 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització del sector de la logística, les mercaderies i 

el comerç electrònic 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 AreaDUM de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona i B:SM han establert un nou servei 

d'estacionament a les àrees de distribució urbana de mercaderies basat en l’aplicació tecnològica 

AreaDum, que substitueix l'antic disc horari i permet estacionar durant 30 minuts per fer tasques de 

càrrega i descàrrega. Aquest sistema permet la recollida massiva de dades, amb gran potencial per a 

la presa de decisions a escala municipal.  

 Projecte europeu CO-GISTICS. És el primer projecte europeu totalment dedicat al desplegament de 

sistemes cooperatius de transport intel·ligent (C-ITS) centrats a la logística. Entre els cinc serveis 

innovadors que implementa es troba la gestió intel·ligent de les àrees de càrrega i descàrrega urbanes. 

El projecte s’està desenvolupant a set ciutats europees: Arad (Romania), Bordeus (França), Frankfurt 

(Alemanya), Tessalònica (Grècia), Trieste (Itàlia), a més de Vigo i Bilbao.  

 Projecte DynaLOAD: Té com a objectiu desenvolupar mètodes i eines que ajudin als responsables de 

la planificació de les ciutats a gestionar i controlar l'ocupació de les àrees urbanes per a les operacions 

de càrrega i descàrrega. Pretén desenvolupar un sistema avançat de gestió i control, capaç 

d'optimitzar en temps real l'ús de zones de càrrega i descàrrega, que permeti als operadors de 
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transport i logística reservar les places urbanes de càrrega i descàrrega, i optimitzar el temps dedicat 

a les operacions de transport de mercaderies. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€)  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Crear un registre d’usuaris             
2. Georeferenciació i registre de places municipals             
3. Desenvolupament tecnològic de l’aplicació             
5. Monitoritzar les dades de l’APP             
Total cost assumit per l’AMB  190.000 € 

Total cost Mesura  394.500 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Nombre de descàrregues de l'APP - ↑ 

Nombre d'usuaris registrats a l'APP - ↑ 

Rotació de vehicles a les zones de C/D gestionades per l'APP - ↑ 
 

 

 

 

  



 

 

312 

 



 

 

313 

80 Introduir sistemes de monitoratge de vianants 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E24. Nous sistemes de monitoratge de la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

En el marc de restablir l’habitabilitat urbana i els drets de la ciutadania en l’espai públic, és necessari 
disposar de la màxima informació possible respecte el comportament dels vianants. 

El comptatge de vianants, mitjançant sistemes d’aforament, és una eina útil per la posterior planificació, 
gestió i manteniment de l’espai públic, fins i tot serveixen per aprofundir en l’anàlisi dels nivells de servei i 
la promoció de l’ample de les voreres d’acord amb la seva intensitat real d’ús. 

En la majoria d’estudis realitzats fins al moment, s’analitzen factors com la ubicació i les causes de 
l’accidentalitat o l’accessibilitat per tal d’actuar sobre la infraestructura viària. Això no obstant, s’observa 
una mancança en l’anàlisi de les pautes de mobilitat dels vianants. 

És convenient que aquests aforaments i comptatges es realitzin en punts estratègics i amb característiques 
diferenciades, que permetin entendre les pautes de mobilitat dels vianants i, alhora, diagnosticar i detectar 
les problemàtiques o conflictes existents en aquests punts. 

Es recomana la utilització de les noves tecnologies com a instrument per conèixer les característiques dels 
desplaçaments a peu: aforaments automàtics mitjançant sensors convencionals, sensors de calor, 
videocàmeres, identificació de telèfons mòbil mitjançant WIFI o Bluetooth, softwares basats en tecnologies 
de reconeixement intel·ligent d’imatges, etc. 

El present PMMU proposa inicialment un conjunt de punts ubicats en diferents travesseres urbanes de 
l’àrea metropolitana on es considera adient ubicar sistemes de comptatges permanents per tal d’analitzar 
l’afluència de vianants. A curt termini, aquests punts serviran per determinar l’adequació semafòrica de les 
diferents travessies urbanes. L’AMB ha d’estudiar conjuntament amb els municipis la ubicació d’aquests i 
altres nous punts d’aforament de vianants i fer ús de les dades recopilades en les actuacions de millora per 
a vianants de futurs PMUS.  
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Punts d’aforament per a vianants (Mapa 34 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

ACTUACION PREVISTES 

1. Impuls d'un pla d'aforament de vianants 

Identificar aquells punts de la xarxa de vianants o trams amb molta afluència (estacions de transport públic, 
centres comercials, recursos turístics, aparcaments, interseccions, etc.) i ubicar la tecnologia necessària 
per fer el comptatge de vianants.  

  

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments metropolitans  

AGENTS IMPLICATS 
AMB 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 24 Estratègia de coordinació metropolitana per a l'accessibilitat universal 
MESURA 29 Garantir la seguretat dels desplaçaments a peu 
MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de seguretat 
viària 
MESURA 71 Coordinar els PMUS d'abast municipal amb el PMMU 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 La plataforma d'intel·ligència del moviment urbà "Placemeter" analitza i quantifica el moviment 

de persones i de vehicles de les ciutats modernes a escala, i pot predir l'activitat depenent del 
temps, l'hora i els esdeveniments planificats.  

 Com a part d'una revitalització a tota la ciutat, la ciutat de París s'ha associat i ha col·laborat amb  
Cisco i “Placemeter” per mesurar quantes persones caminen, van en bicicleta i condueixen a la 
"Place de la Nation". Durant un any, el “Placemeter” ha ajudat a provar diferents escenaris, com 
ara veure que passa si els carrers queden tancats durant un mes, o si es mouen bancs, cadires i 
altre mobiliari urbà, o si s'expandeix el carril bici.  

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Pla d'aforaments de vianants             

Total cost assumit per l’AMB  1.050.000 € 
Total cost Mesura  1.050.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Punts d'aforaments per a vianants 0 37 

Evolució de la demanda de vianants en els punts d'aforament - ↑ 
 

 
  

http://www.placemeter.com/
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81 Portar un seguiment de la demanda de 
bicicletes 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E24. Nous sistemes de monitoratge de la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Els aforaments permeten, obtenir dades més precises de la quantitat d’usuaris que circulen pels diferents 
punts de control, i així determinar aquells àmbits on resulta més necessari ampliar i/o millorar la xarxa 
pedalable.  

En aquest sentit, es proposa implementar un desplegament de sistemes d’aforament permanents i, alhora, 
campanyes d’aforaments temporals que monitorin les noves infraestructures de la xarxa Bicivia. 

Alguns punts d’aforament permanent contenen un visor que permet comprovar el nombre de bicis que hi 
passa cada dia i l’acumulat anual, com ara el del Parc de Cervantes o el del passeig de Sant Joan de 
Barcelona. Els punts d’aforament permanent, tanmateix, no tenen per què disposar de visor públic. 
Diversos projectes en execució actualment ja contemplen aforaments automàtics sense visor. 

    
Imatge: Comptadors de bicicletes (Esplugues-Diagonal i Passeig Sant Joan, Barcelona).  

                  Font: AMB i enbicixbcn 
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ACTUACIONS PREVISTES 

1. Instal·lar aforaments permanents en diferents punts de la Bicivia. L’AMB incorporarà punts 
d’aforament automàtic en diferents projectes executius de la xarxa Bicivia (MESURA 7 Estendre la 
xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia)) i també n’instal·larà de nous en punts estratègics per 
disposar de dades en tot el territori metropolità. 

2. Desenvolupar campanyes d’aforaments temporals bianuals. Per tal de complementar els aforaments 
permanents, l’AMB identificarà els trams de la Bicivia on resulta interessant  desenvolupar campanyes 
d’aforaments temporals.  

 
Punts amb seguiment de demanda de bicicleta (Mapa 35 de l’Annex 3. Documentació gràfica)                                                                  

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 7 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia) 
MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de 
seguretat viària 
MESURA 71 Coordinar els PMUS d'abast municipal amb el PMMU 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una xarxa destacada d’aforaments automàtics, tot i que el dia 

d’avui no ofereixen dades públiques. 
 Comptador de bicicletes eco-compteur (https://www.eco-compteur.com/en/). Premi a la innovació 

BPI de la regió occidental de França. Comptador de bicicletes amb dues modalitats, la més curosa 
permet segregar vianants i bicicletes. A més, el comptador permet la subscripció d’usuaris i l’obtenció 
de dades d’aquests per internet. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Desplegament aforaments permanents             

2. Campanyes aforaments temporals             
Total cost assumit per l’AMB  130.000 € 
Total cost Mesura  130.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Estacions d'aforament permanents de bicicletes 76 114 

Evolució de la demanda de bicicleta en els punts d'aforament - ↑ 
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82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del 
transport de mercaderies 

OBJECTIU 

EIX 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E24. Nous sistemes de monitoratge de la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Aquesta mesura posa de manifest quines són les actuacions necessàries per obtenir un major coneixement 
del sector logístic i el transport de mercaderies. En particular, cita quines són les fonts d’informació on 
sol·licitar noves dades, posa les bases per monitorar les emissions dels vehicles de mercaderies i proposa 
iniciar una nova enquesta del transport de mercaderies d’àmbit metropolità. Així mateix, s’obre la porta a 
què l’AMB impulsi un portal on quedi recollida i tractada tota la Big Data relacionada amb el sector de les 
mercaderies i la logística amb l’objectiu de millorar la planificació de la mobilitat i minimitzar les 
externalitats del sector. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Impulsar una enquesta de mercaderies al conjunt del territori català i analitzar els fluxos de 
transport de mercaderies 

Amb la finalitat de territorialitzar i conèixer en detall els principals fluxos de mercaderies i les 
operacions logístiques a l’àmbit metropolità es proposa dur un seguiment del sector en forma 
d’enquesta, seguint el mateix format que utilitza el Ministerio de Fomento en la redacció de la 
“Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera”. En aquest cas, però, es podria 
demanar informació més precisa a causa de la reducció de l’espai territorial i el nivell de detall podria 
ser municipal, o com a mínim, metropolità. 

A més, es durà a terme una anàlisi de l’origen i destinació dels vehicles de mercaderies que conflueixen 
en l’àrea metropolitana de Barcelona per identificar els elements i les xarxes viàries que interactuen 
en el transport de les mercaderies, és a dir, identificar els principals fluxos de transport de 
mercaderies, els corredors que utilitzen, la jerarquia viària i les zones que concentren nodes de 
càrrega. Amb aquesta actuació es pretén obtenir una fotografia de la situació actual de la xarxa viària 
de l’àrea metropolitana que permetrà identificar, regular i senyalitzar els itineraris per a vehicles de 
mercaderies (MESURA 19 Identificar i regular itineraris per a vehicles de mercaderies). 

2. Dur un seguiment de l’activitat de la distribució urbana de mercaderies i avaluar-ne les externalitats, 
en particular del comerç electrònic.  

L’AMB podria recopilar dades de diferents agents o actors que intervenen en la distribució urbana de 
mercaderies (administracions, operadors logístics, transportistes, etc.), fer-ne una anàlisi, redactar 
informes de seguiment de l'activitat i avaluar la congestió del trànsit, de les emissions de partícules 
contaminants, de les emissions de soroll i de l’accidentalitat derivada de la DUM. Els resultats de les 
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anàlisis haurien de donar idees perquè les polítiques de planificació de la mobilitat reduïssin les 
externalitats del sector de manera efectiva. D’entre la informació rellevant a sol·licitar hi hauria els 
itineraris de desplaçament dels vehicles, els horaris, els recorreguts, les dimensions dels vehicles de 
mercaderies, la capacitat del vehicle o la càrrega del vehicle, etc. Una de les metodologies per obtenir 
dades fiables que permetin el monitoratge d’emissions serà instal·lar equips als vehicles de transport 
de mercaderies. 

3. Incentivar la col·laboració pública i privada en l’obtenció de dades.  

Es tracta de treballar amb les dades de mobilitat que ja disposen alguns actors globals, com Apple, 
Google o Facebook, operadors de telefonia mòbil, fabricants d’automòbils, operadors centrats en la 
mobilitat, com Inrix, Uber, Tomtom o Moovit, o actors d’àmbit local, com administracions públiques, 
el RACC o el Servei Català de Trànsit. Caldrà establir un acord de col·laboració amb aquestes empreses 
o administracions per disposar d’aquesta informació. 

4. Crear un portal web amb informació estadística i estudis de mobilitat metropolitans.  

En aquest portal hi hauria les dades de mobilitat recopilades en les actuacions citades anteriorment, 
així com estudis sobre mobilitat de mercaderies i logística que tenen un impacte als municipis 
metropolitans, amb l’objectiu de donar servei tant als tècnics municipals com als professionals del 
sector de la mobilitat i els transports. 

En aquest sentit, també s’haurà de publicar les anàlisis que s’han fet en el marc d’aquest PMMU, com 
la MESURA 19 Identificar i regular itineraris per a vehicles de mercaderies, la MESURA 20 Regular els 
espais d’aparcament per a vehicles pesants i la MESURA 102 Impulsar campanyes de sensibilització 
del sector logístic, les mercaderies i el comerç electrònic.  

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Generalitat de Catalunya 
ATM 
 

AGENTS IMPLICATS 
CIMALSA 
Diputació de Barcelona 
Ministerio de Fomento 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 19 Identificar, regular i senyalitzar els itineraris per a vehicles de mercaderies 
MESURA 20 Regular els espais d’aparcament per a vehicles pesants 
MESURA 83 Nous protocols de recull de dades via noves tecnologies  
MESURA 84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies 
MESURA 85 Incentivar i regular la distribució urbana de mercaderies nocturna i hores vall 
MESURA 102 Impulsar campanyes de sensibilització del sector logístic, les mercaderies i el comerç 
electrònic 
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 CIVITAS DYN@MO. http://civitas.eu/measure/mobility-20-services 

Branca del projecte europeu CIVITAS per a la mobilitat sostenible i eficient a les ciutats d’Europa. Té 
com a objectiu assolir l’anomenada “Mobility 2.0” mitjançant la implementació de sistemes i serveis de 
tecnologia web 2.0. Així, es vol aconseguir una ciutat més inclusiva i amigable amb els vianants, 
mitjançant l’obtenció d’informació per a la detecció dels aspectes de millora. 

http://civitas.eu/measure/mobility-20-services
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Aquest projecte ha posat en marxa a la ciutat de Palma una App mòbil que proporciona informació a 
temps real dels aparcaments lliures, la situació del transit, l’estat del transport públic i informació 
rellevant referent a la mobilitat urbana a Palma. Aquesta aplicació proporciona informació útil als 
vianants alhora que incrementa el feedback que rep l’administració per part d’aquests. Per tant, no 
només és un servei per la ciutadania sinó que representa un important sistema d’informació per a la 
planificació de la mobilitat urbana de Palma. 

 Infotrànsit del RACC 

Plataforma tecnològica de servei de trànsit basada en dades proveïdes per Inrix (que recull tota classe 
d’informació a través dels aparcaments, sensors, App’s...) i que ofereix nous productes amb l’anàlisi de 
la mobilitat. L’aplicació proporciona informació referent a la xarxa de carreteres interurbanes de tota 
España, incloent les pròpies d’assistència del RACC, així com ports de muntanya, retencions, radars i 
carreteres tallades. Conté informació de més de 70.000 km de carretera de tot l’Estat i de 718 punts de 
control. 

 Principals fonts d’informació actuals del sector de les mercaderies i la logística 

- Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera (Ministerio de Fomento). Font 
que investiga les operacions de transport efectuades pels vehicles pesats (>6Tn de PMA i de 
>3,5Tn de capacitat de càrrega), per mesurar l’activitat del sector i elaborar un índex de preus del 
transport. S’ofereixen dades a nivell estatal i català. 

- Observatori de la logística de CIMALSA. Eina d'avaluació contínua de les necessitats dels sectors 
econòmics en relació al sistema logístic, essent un punt de trobada entre les empreses i els agents 
decisors que permet integrar les necessitats del teixit empresarial amb la planificació i la gestió 
d'infraestructures i serveis.  

- Observatori de la mobilitat (Departament de Territori i Sostenibilitat). Instrument d'avaluació i 
seguiment creat a partir de la Llei 9/2003 de la mobilitat amb l’objectiu d’analitzar la mobilitat de 
les persones i del transport de mercaderies, adreçada a la sostenibilitat i la seguretat, i l'avaluació 
dels instruments de planificació i els seus efectes. 

- Institut d’Estadística de Catalunya. Proporciona dades tant del transport de mercaderies per 
carretera o ferrocarril a escala de Catalunya. Moltes d’aquestes dades són extretes de la 
“Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera”. 

- Portal estadístico de la Direcció General de Trànsit. Ofereix informació sobre el parc de vehicles 
i matriculacions amb dades desagregades per tipus de vehicles (camions fins a 3,5 Tn, camions de 
més de 3,5 Tn, furgonetes, remolcs, semi-remolcs) i els conductors.  
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Impulsar una enquesta de mercaderies al conjunt del territori 
català i analitzar els fluxos de transport de mercaderies       

2. Seguiment de l'activitat de la distribució urbana de mercaderies, 
avaluació d’externalitats de la DUM, especialment del comerç 
electrònic 

      

3. Incentivar la col·laboració pública i privada       

4. Crear un portal web amb informació estadística i estudis de 
mobilitat metropolitans 

      

Total cost assumit per l’AMB  134.000 € 
Total cost Mesura  363.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Elaboració de l'enquesta de mercaderies d’àmbit català -  

Existència d'un portal web de mercaderies de l'àrea de mercaderies -  
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83 Nous protocols de recull de dades via noves 

tecnologies 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E24 Nous sistemes de monitoratge de la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

El desenvolupament de les TIC i bases de dades big data permet l’aparició de nous sistemes de recull 

d’informació per a caracteritzar la mobilitat i demanda de les xarxes de transport, cal fomentar mitjans per 

a recopilar dades sobre la mobilitat i els desplaçaments que tenen lloc a l’àrea metropolitana amb 

l’objectiu de crear una gran base de dades sobre la qual fonamentar la presa de decisions referents a 

actuacions sobre la mobilitat. A continuació es presenten els nous paradigmes d’informació de la mobilitat: 

Matrius de mobilitat a través de dades de telefonia mòbil 

Recentment s’estan duent a terme diferents estudis sobre la construcció de matrius de desplaçaments 

mitjançant dades obtingudes de companyies de telefonia mòbil. Es tracta d’un camp en desenvolupament 

que encara presenta limitacions a l’hora de desagregar els mitjans de transport (els modes subterranis són 

de difícil caracterització), l’obtenció dels motius de desplaçament o en l’anàlisi de desplaçaments urbans 

de curt recorregut. Tanmateix, es preveu que en els pròxims anys aquest nou camp creixi i permeti 

complementar les actuals enquestes i estudis de camp de mobilitat, per milers de dades recollides 

telemàticament. Introduir-se en aquest camp ha de ser un objectiu principal per a les administracions i 

organismes involucrats en la mobilitat ciutadana. 

 T-Mobilitat 

La introducció de la T-Mobilitat obre un ventall de possibilitats en aquest sentit. Les matrius obtingudes 

mitjançant big data de telefonia permeten quantificar de manera força fiable els volums totals de 

desplaçaments OD però encara no són capaces de distingir de manera fiable entre modes de transport. És 

per això que la informació que es podrà obtenir de la T-Mobilitat serà vital per a completar aquesta 

caracterització de la mobilitat. La T-Mobilitat, en ser unipersonal i permetre la validació a l’entrada i la 

sortida (check in – check out) podrà facilitar informació fiable del mode de transport públic les estacions 

d’origen i destinació i fins i tot els transbordaments de cada usuari. Per contra, en autobuos urbans o 

metropolitans on no hi ha check out, la informació per a identificar l’OD és incompleta. 

Antenes WIFI/Bluetooth als vehicles 

Recentment s’ha desenvolupat una prova pilot en els autobusos de gestió indirecta de l’AMB instal·lant 

antenes que capten senyals anònims de senyals bluetooth/wifi a l’interior els autobusos. Aquesta mesura 

permet identificar una matriu origen-destinació entre parades dels usuaris de cada línia. L’avantatge 

respecte campanyes d’enquestes és que permet aforar a cost baix, una mostra molt elevada d’usuaris (es 

calcula que un 75% dels usuaris tenen telèfon mòbil detectable) per diversos dies.  
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ACTUACIONS PREVISTES 

1. Projecte d’implementació d’antenes wifi-bluetooth als vehicles 

Projecte d’implementació d’antenes wifi-bluetooth als autobusos de gestió indirecta AMB per a 

construcció de matrius origen-destinació dels usuaris. Es proposa mantenir les antenes fixes, per obtenir 

un elevat volum de dades al llarg de l’any en els autobusos de gestió indirecta de l’AMB. 

També es proposa un pla per estendre aquesta operativa a altres modes de transport com el Metro en el 

cas que la T-Mobilitat no permeti identificar dades de Check-Out en aquest mode de transport. S’entén 

que a FGC i Rodalies sí que ho permetrà, ja que actualment l’usuari ja valida a la sortida a la majoria 

d’estacions. 

2. Protocols per a compartir la informació recollida en les propostes anteriors 

Es desenvoluparan protocols d’intercanvi de dades entre administracions i entitats privades. L’objectiu és 

que aquests protocols permetin una difusió de les dades recollides pels diferents gestors de la informació 

perquè aquests diferents big-data es puguin combinar entre si i obtenir una millor caracterització global i 

detallada de la mobilitat a l’entorn metropolità. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

ATM 

DTES-Generalitat de Catalunya 

Ministerio de Fomento 

Ajuntament de Barcelona 

AGENTS IMPLICATS 

Operadors del transport públic 

MESURES RELACIONADES 

- 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 London DataStore és un portal gratuït i obert del govern britànic on qualsevol persona pot accedir 

a dades relatives a la capital. Sigui ciutadà, empresari, investigador o desenvolupador, el lloc 

ofereix més de 700 conjunts de dades que l'ajudaran a entendre la ciutat i desenvolupar solucions 

als problemes de Londres. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Projecte d’implementació d’antenes wifi-bluetooth als 
vehicles             

2. Protocols per a compartir la informació recollida en les 
propostes anteriors             

Total cost assumit per l’AMB  250.000 € 

Total cost Mesura  250.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Autobusos amb antenes wifi-bluetooth -  ↑ 
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84 Crear nous punts de recollida i devolució de 

mercaderies 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E25. Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

El model de distribució derivat del comerç electrònic ha comportat un canvi en els hàbits de consum on ja 

no és el client qui va a buscar el producte, sinó que és el producte qui arriba al domicili del client. Aquest 

model genera un cost molt elevat pel que fa al nombre de trajectes i sub-trajectes, a més de l’elevat 

percentatge d’enviaments fallits (logística absurda) i l’allargament de les distàncies de transport. Això es 

tradueix, alhora, en un major impacte sobre la qualitat de l’aire i la contaminació acústica a les ciutats. Per 

evitar aquests aspectes es proposa l’establiment d’uns punts de recollida i devolució que permetin 

l’entrega i retorn de productes a qualsevol moment del dia i en ubicacions pròximes als clients. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Definir els principis bàsics del model de punts de recollida i devolució de mercaderies 

Principi Descripció 

Funcionament 
automàtic 

Els transportistes dipositin els paquets i els consumidors els recullen sense la necessitat 
d’existir un agent intermediari. El mateix punt de recollida gestiona l’operació d’entrega i 
recollida de forma automàtica. 

Enviaments 
nocturns 

Es poden potenciar els enviaments nocturns, evitant la circulació de vehicles de mercaderies 
a les hores amb més retencions a les carreteres. 

Permetre 
devolucions 

S’hauria de facilitar la recollida de devolucions, ja que són molt nombroses en el comerç 
electrònic. 

Sense entregues 
fallides 

Aquest model pràcticament elimina les entregues fallides. 

Operativa senzilla 
Operativa d’entrega senzilla, que la faci atractiva tant per a consumidors com per a 
transportistes. 

Plataforma 
oberta 

Han d’esdevenir plataformes públiques obertes a qualsevol empresa de comerç electrònic, 
establint criteris que en garanteixin la igualtat d’ús per a totes elles i evitar-ne el monopoli. 

Facilitar la 
càrrega i 

descàrrega 

S’haurà de marcar suficients places de CiD als entorns dels punts de recollida per a facilitar el 
correcte funcionament del servei. 

Localització 
Haurien d’estar localitzats en zones atractives pels clients, és a dir, en punts estratègics d’alta 
freqüència de pas i fàcil accés. Es prioritzarà la seva ubicació en estacions i parades de 
transport públic.  

Cobertura 
completa 

Per garantir que el servei arriba a tots els ciutadans metropolitans, cal establir una xarxa 
repartida de forma uniforme en els diferents municipis, i incloure, si cal, parades en 
equipaments municipals.  
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2. Establir una xarxa de punts de recollida i devolució per als serveis de paqueteria. 

L’actuació proposa aprofitar la xarxa d’infraestructures de l’AMB (estacions de metro, parades d’autobús, 

etc.) i d’altres espais municipals (parcs, equipaments, mercats, ajuntaments, etc.) per disposar d’una xarxa 

de punts de recollida i devolució al servei de les empreses de paqueteria i els seus clients. La xarxa s’hauria 

d’acabar de dissenyar i concretar amb la col·laboració amb altres administracions (ATM, operadors de 

transport públic, ajuntaments metropolitans, Diputació de Barcelona, etc.).  

De manera complementària, l’AMB hauria de promoure i regular l’emplaçament, la instal·lació i l’ús de 

consignes o punts de recollida i devolució per als productes comprats per Internet o a distància en altres 

espais privats, com els comerços. 

 

Proposta de punts de recollida i devolució de mercaderies (Mapa 36 de l’Annex 3. Documentació gràfica)                                              

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

ATM 

Ajuntaments metropolitans 

DTES-Generalitat de Catalunya 

AGENTS IMPLICATS 

Representants del sector 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 1 Introduir nous criteris per a la inclusió de l'aparcament en el planejament urbanístic 

MESURA 3 Potenciar el sòl logístic i necessitats associades 

MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 The Berlin bentobox. 
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Berlin Bentobox és un projecte iniciat l’any 2012 de la mà del projecte CityLog. Bentobox és un sistema 

de punts de recollida i entrega de missatgeria i paqueteria. El seu ús és apte per a qualsevol proveïdor. 

El seu èxit rau en el sistema de carros desmuntables que en ser de diferents mides s’adapten molt bé 

a les dimensions de tots els paquets. Funciona a través d’un sistema informàtic alimentat per una 

potència de 230V que li permet realitzar de forma automàtica les operacions de recollida i entrega.  

A la ciutat de Berlín també s’ha utilitzat el Bentobox per realitzar funcions de consolidació de 

mercaderies com a microplataforma. Per mitjà del Bentobox, es duia a terme el canvi modal de 

furgonetes a bicicletes de càrrega. 

 Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 

Article 16. Venda de productes i prestació de serveis per Internet o a distància 

1. Les empreses que venen productes o presten serveis o idees per Internet o a distància es regeixen 

per llur normativa específica i supletòriament per aquesta llei. 

2. Els productes comercialitzats per Internet o a distància han de complir la mateixa normativa que 

els és aplicable quan són adquirits en establiments comercials, i resten subjectes al règim de prohibició 

de la venda a pèrdua i al compliment dels terminis de pagament als proveïdors a què fa referència el 

títol III. 

3. Les empreses que venen productes per Internet han d'oferir, en la mesura que sigui possible, als 

clients l'opció de recollir-los en un establiment físic de llur entorn més proper, i facilitar així els acords 

entre companyies o plataformes en línia i el comerç de proximitat. 

4. La distribució i el transport dels productes comercialitzats per Internet o a distància s'han de fer 

d'una manera sostenible, amb el menor impacte mediambiental possible, i ha de garantir la seguretat 

de les persones que hi treballen. 

5. Els ajuntaments han de regular i taxar per mitjà d'ordenances la distribució dels productes adquirits 

per Internet o a distància, d'acord amb llurs competències en matèria de mobilitat, sostenibilitat i 

seguretat en llur municipi. 

6. Els ajuntaments han de promoure i regular l'emplaçament, la instal·lació i l'ús de les consignes o 

punts de recollida (drop box) per als productes comprats per Internet o a distància, d'acord amb els 

consells locals de comerç, si n'hi ha. 

 Dades de referència 

Segons l’informe de Evolución y Perspectivas eCommerce 2017, redactat per l’Observatori Ecommerce 

& transformación digital i EY Centro de estudiós, aproximadament el 47% dels negocis a internet no 

disposa d’un punt de recollida físic, cosa que implica que realitzin l’enviament directament a domicili. 

Tanmateix, el 76% dels consumidors prefereixen rebre els seus paquets a casa, un 15% a l’oficina, un 

6% en una botiga física i un 4% en un altre establiment. Així doncs, existeix una gran manca de 

conscienciació per part dels consumidors de l’impacte ocasionat pel comerç electrònic.  

Segons l’estudi  “L’anàlisi del comerç a Barcelona: físic i online” presentat per l’Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Cambra de Comerç de Barcelona l’octubre de 2018, amb 

dades d’una enquesta a 1.000 residents de Barcelona, les entregues al domicili suposen 15,5 milions de 

desplaçaments/etapes i fins al 17,5% d’aquestes entregues requereixen una segona visita del missatger 

(2,7 milions de repeticions). 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Definir els principis bàsics del model de punts de recollida i 
devolució de mercaderies 

      

2. Establir una xarxa de punts de recollida i devolució per als serveis 
de paqueteria 

      

Total cost assumit per l’AMB  260.000 € 

Total cost Mesura  385.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Punts de recollida i devolució de mercaderies en funcionament (equipaments 

municipals) 
- 16 

Punts de recollida i devolució de mercaderies en funcionament (Transport públic) - 62 

Percentatge d’entregues en punts de recollida (%)  - ↑ 

Tn de paquets gestionats en els punts de recollida - ↑ 
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85 Incentivar i regular la distribució urbana de 
mercaderies nocturna i hores vall  

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E25. Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La càrrega i descàrrega en horari nocturn és especialment interessant per a subministrar mercaderies als 
supermercats ubicats dintre del teixit urbà residencial. 

Aquesta mesura proposa incentivar i regular l’ús de la distribució urbana de mercaderia als horaris amb 
major fluïdesa en el trànsit, és a dir, a les hores vall del migdia o a la nit, a partir de les 20h del vespre. 

Algunes cadenes de supermercats estan arribant a acords amb ajuntaments per a fer-la viable. Aquest és el 
cas de Barcelona, on la iniciativa s’ha seguit realitzant amb èxit i on s’ha detectat, per exemple, l’alt 
potencial de desenvolupament de la DUM a la franja horària de 20h del vespre a les 24h de la nit. 

Aquesta mesura és beneficiosa tant pels mateixos supermercats, que dediquen menys temps a desplaçar-
se i poden utilitzar vehicles de major tonatge, fet que optimitzen els costos de transport; com per la ciutat, 
que aconsegueix reduir la congestió durant les hores de major demanda, i en utilitzar vehicles de major 
capacitat, en redueix la contaminació generada. 

Ara bé, també impliquen riscos pels supermercats o els municipis, ja que s’ha d’invertir en material silenciós 
i es poden produir queixes dels veïns a causa del soroll.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1.    Promoure que les cadenes de supermercats s’acullin a la DUM nocturna 

La distribució urbana de mercaderies en supermercats és la que permet amb més facilitat acollir-se a la 
DUM nocturna. L’AMB hauria d’establir contacte amb els responsables dels principals supermercats amb 
presència a l’àrea metropolitana de Barcelona i instar-los a efectuar la distribució urbana nocturna per a 
proveir els seus supermercats.  

Prioritat alta (més de 90 
supermercats) 

Prioritat mitjana (entre 30 a 90 
supermercats) 

Prioritat baixa (menys de 30 
supermercats) 

1. Condis supermercats 
2. Consum i charter 
3. Dia 
4. Suma, Spar i Pròxim 
5. Caprabo i Eroski 
6. Mercadona 
 

7. Bon Preu 
8. BonÀrea 
9. Carrefour 
10. Coviran 
11. Covalco 
12. Lidl 
13. Sorli 
14. Facsa (Jespac, Keisy) 

15. Aldi 
16. Auchan 
17. El Corte Inglés, Hipercor i 
Supercor 
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2.    Crear un registre de llicències d’empreses aptes per a la DUM nocturna i implantar un certificat de 
càrrega i descàrrega silenciosa 

Es proposa crear un registre de llicències d’aquelles empreses habilitades per a la CiD nocturna i tenir 
constància de les ubicacions i els horaris en què succeeixen les operacions de la DUM nocturna. Aquesta 
mesura ja està vigent a la ciutat de Barcelona. 

Addicionalment, caldria implantar un certificat de càrrega i descàrrega silenciosa, que s’atorgaria a les 
empreses que acreditessin que els seus equips i procediments de càrrega i descàrrega són plenament 
respectuosos amb el descans veïnal. Aquests certificats reforçarien la seguretat de les empreses davant 
eventuals queixes veïnals, ja que la percepció del soroll nocturn pot tenir una certa component subjectiva. 
Iniciatives d’aquest tipus s’han desenvolupat a Europa, com el certificat PIEK de Països Baixos o la Charte 
livraisons de nuit respectueuses des riverains. 

3.    Crear un portal informatiu de promoció de la DUM nocturna 

Per tal que el procés per accedir a una llicència esdevingui el més ràpid possible, es proposa impulsar la 
DUM nocturna a través d’un portal informatiu que permeti als distribuïdors disposar de tota la informació 
referent a les restriccions, horaris i regulacions, i també hauria de permetre iniciar els tràmits per sol·licitar 
els permisos, els certificats o registrar les llicències.  

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 
Representants del sector 
DTES-Generalitat de Catalunya 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 19 Identificar, regular i senyalitzar els itineraris per a vehicles de mercaderies 
MESURA 34 Homogeneïtzar criteris per a les zones de càrrega i descàrrega 
MESURA 70 Dissenyar nous canals de diàleg amb els actors implicats en el transport de mercaderies 
MESURA 79 Desenvolupar una plataforma digital metropolitana per la gestió de la distribució urbana de 
mercaderies 
MESURA 82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies 
MESURA 84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies 
MESURA 86 Potenciar solucions per la logística inversa 
MESURA 87 Impulsar noves microplataformes de distribució urbana de mercaderies 
MESURA 102 Impulsar campanyes de sensibilització del sector logístic, les mercaderies i el comerç 
electrònic 
 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Retiming deliveries - Transport for London 

Des del departament de transport de la ciutat de Londres, s’ha impulsat la campanya “Retiming 
deliveries”, que busca promocionar la DUM fora dels horaris de major confluència i vehicles a la xarxa 
viària. En aquesta web es proporciona informació sobre totes les qüestions que afecten la DUM en 
hores vall: avantatges, restriccions, instal·lació d’equipaments silenciosos, exemples 
d’implementacions exitoses, etc. Aquesta iniciativa busca promocionar la DUM en hores vall a través 
de la provisió d’informació per tal de facilitar la presa de decisions i mostrar els avantatges del model 
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horari. 

 Projecte de Mercadona i Condis a la ciutat de Barcelona. 

L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de Mercadona o Condis, va dur a terme una prova 
pilot per desenvolupar la DUM nocturna. Mitjançant la utilització de vehicles i carros de transport 
silenciosos, es va treballar per realitzar de forma silenciosa la càrrega i descàrrega de mercaderies en 
horari nocturn. 

El programa es va desenvolupar amb èxit, tot i que no es van arribar a assolir els límits acústics 
permesos. No obstant això, l’experiència va demostrar que amb 2 camions de 40T en logística 
nocturna es poden substituir 7 camions mitjans de repartiment diari. 

Les restriccions acústiques establertes per l’Ajuntament de Barcelona requereixen una potent inversió 
inicial en equipaments silenciosos, i per aquesta raó, els comerços amb menor poder adquisitiu no es 
van sumar a la iniciativa. 

 Certificat PIEK. 

El certificat PIEK, establert als Països Baixos, garanteix que el material utilitzat (vehicles, transpalets, 
etc.) produeix un soroll inferior a 60 db(A) a 7,5 metres i , per tant, es pot utilitzar en càrrega i 
descàrrega nocturnes. El certificat PIEK està estès també a Bèlgica, França i Alemanya. 

 Charte Livraisons de nuit 

A França s’ha promogut la Charte livraisons de nuit respectueuses des riverains. Es tracta d’un 
compromís de realitzar operacions de càrrega i descàrrega silencioses, adequar els establiments per a 
reduir sorolls, acreditar de manera sistemàtica els equips i procediments utilitzats, desenvolupar 
programes de formació als operadors implicats i establir un protocol per a recollir i tractar les queixes 
veïnals. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Definir els criteris bàsics de desenvolupament de la DUM nocturna i 
hores vall             
2. Crear un registre de llicències d’agents aptes per a la DUM nocturna i 
implantar un certificat de càrrega i descàrrega silenciosa             

3. Encaix de les microplataformes en la DUM durant les hores vall             
Total cost assumit per l’AMB  55.000 € 
Total cost Mesura  95.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Quota de llicències per a la DUM nocturna a vehicles pesats - ↑ 
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86 Potenciar solucions per la logística inversa 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E25. Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La logística inversa consisteix en el procés de planificació, execució i control de l’eficiència i eficàcia del 

flux de les matèries primeres, inventariat en procés, productes acabats i informació relacionada, des del 

punt de consum fins al punt d’origen, amb el fi de recuperar el valor o dur a terme la seva correcta 

eliminació1. Per tant, són els procediments que entren en joc quan un client realitza la devolució d’un 

producte o és la mateixa empresa qui per reciclar o reutilitzar un producte o component inicia un procés 

de retorn des del punt de consum fins al punt d’origen. 

A causa de la necessitat de reduir costos i de l’augment d’una consciència mediambiental, moltes 

empreses s’han adonat de la importància que prenen els processos de logística inversa. Però tot i això, 

encara no ha estat un element prioritari en moltes estratègies empresarials, i existeix una manca de 

coneixement general i de professionals preparats per afrontar els reptes que planteja la logística inversa.  

Amb el creixement del comerç electrònic i la imperant necessitat per reutilitzar i reciclar els mateixos 

residus, la logística inversa ha pres una major rellevància en els darrers temps. Aquesta proposta vol 

potenciar solucions a través de la logística inversa que permetin millorar-ne l’eficiència. 

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Crear campanyes de sensibilització. 

Aquestes campanyes de sensibilització anirien enfocades a les empreses per tal que aquestes duguessin a 

terme processos de logística inversa, molt necessaris per al reciclatge dels residus generats. Es proposa 

vertebrar aquestes campanyes a través de sessions i fòrums que permetin un contacte més directe amb 

el sector de la logística i alhora donin a conèixer l’impacte d’una mala gestió en la logística inversa i les 

bones pràctiques per incentivar el seu ús. L’objectiu principal d’aquestes sessions és comprendre les 

interrelacions existents entre la logística inversa i la logística directa per tal de dur a terme una gestió 

integral de les dues. Tanmateix, la logística inversa no hauria de ser vista com una despesa, sinó com a una 

font de negoci i fidelització de clients. 

2. Proporcionar ajudes econòmiques a les empreses que vulguin desenvolupar bones pràctiques en el 

camp de la logística inversa. 

L’AMB desenvoluparà unes línies de treball i de millora empresarial que rebran suport econòmic per part 

de les empreses que les desenvolupin. Aquestes línies de millora podrien ser per la utilització de les 

microplataformes per a la logística inversa, per a la reducció del nombre de residus mitjançant la logística 

                                                           
1 La logística Inversa: Concepto y Definición. Universitat Politècnica de València. 
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inversa, per l’eliminació dels transports en buit o pels plans de gestió integrals per a la gestió de la logística 

inversa i directa. 

3. Promoure la utilització de les microplataformes i els punts de recollida i devolució com a 

plataformes funcionals per a la logística inversa. 

Les infraestructures logístiques emprades per la distribució de mercaderies, han de ser un actiu útil tant 

per a la logística de distribució de mercaderies com per a la logística inversa. L’aprofitament d’aquestes 

infraestructures pot representar una reducció dels costos d’aquests procediments i una millora dels 

procediments. 

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

 

AGENTS IMPLICATS 

DTES-Generalitat de Catalunya 

CIMALSA 

Representants del sector 

Ajuntaments metropolitans 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies  

MESURA 87 Impulsar la creació de microplataformes de distribució urbana de mercaderies 

MESURA 102 Impulsar campanyes de sensibilització del sector logístic, les mercaderies i el comerç 

electrònic 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Clúster de Mobilitat i Logística, MLC ITS Euskadi (2011) 

Sota el lema “Logística Inversa i Previsió de Demanda”, el Clúster de mobilitat i logística d’Euskadi, els socis 

dels quals representen més del 20% del PIB del País Basc, van organitzar una jornada divulgativa per 

apropar les últimes eines de gestió i tecnologia aplicades a la logística inversa i la gestió de la cadena de 

subministrament. El programa es va dissenyar per tal de proporcionar eines a les empreses que els 

permetessin augmentar la seva competitivitat en el marc econòmic internacional. 

 Efficiency of Reverse Logistics Transport Research and Innovation Monitoring and Information 

System 

Aquest és un projecte que duu a terme la Unió Europea pel mitjà del qual es duran a terme informes sobre 

logística inversa. Aquests informes es basaran en les troballes realitzades en l’anàlisi de múltiples sectors, 

estudis de casos industrials múltiples i enquestes de grups focals. L’anàlisi es vol centrar en tota la cadena 

de subministrament per comprendre completament la relació causa i efecte entre els factors que impulsa 

la necessitat de logística inversa. Per tant, el treball se centrarà en dues àrees de millora; per una banda, 

la reducció del volum de productes retornats i d’altra banda per reduir les ineficiències logístiques d’entorn 

físic. 

 Informació de referència 

Els processos de logística inversa poden venir donats per diversos motius i situacions. No obstant això, en 

aquesta proposta destaquem dos escenaris generals. 

 Per una banda, es destaca la logística inversa derivada del comerç electrònic. Les devolucions de 

productes originades en aquest model de negoci, han fet augmentar les operacions de logística 

inversa en recollir-se els productes retornats pels clients (2 devolucions per cada 3 productes 
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venuts2). Les empreses no volen renunciar a oferir un servei de devolucions, tot i suposar uns 

costos superiors per a la majoria de les empreses, ja que esdevenen un factor diferencial clau. Si 

les empreses de comerç electrònic no poguessin disposar d’un servei de devolucions, podrien 

perdre la confiança dels seus clients. 

 D’altra banda, en els processos de reciclatge de components o de reaprofitament de recursos, 

també es generen més transports a conseqüència dels transports de logística inversa necessaris 

per al retorn o reciclatge dels recursos. Cal tenir en compte, que totes les empreses estan 

obligades a dur els seus residus a un gestor especialitzat o sol·licitar la recollida municipal de 

residus en cas que existeixi el servei per a les empreses. Per tant, és necessari que les empreses 

gestionin els seus recursos generant el menor impacte possible en els transports. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Crear campanyes de sensibilització              

2. Proporcionar ajudes econòmiques a empreses que desenvolupin 
bones pràctiques             

3. Promoure la utilització dels centres de les microplataformes i els punts 
de recollida com a plataformes funcionals per a la logística inversa             

Total cost assumit per l’AMB  90.000 € 

Total cost Mesura  90.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Ajudes per empreses en el camp de la logística inversa (€) - ↑ 

Nombre de plataformes amb logística inversa - ↑ 
 

 

 

  

                                                           
2 Taules temàtiques de redacció del PDU- T2.0 Mobilitat i infraestructures de transport. AMB (2017) 
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87 Impulsar noves microplataformes de 

distribució urbana de mercaderies 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E25. Optimització de la gestió del transport urbà de mercaderies 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Les microplataformes de distribució urbana de mercaderies són petites plataformes de ruptura de 

càrrega dins del teixit urbà, pròximes als punts d’entrega, que permeten transportar la càrrega dels 

camions o furgonetes a petits vehicles, normalment de tracció a pedal o elèctrica, per l’entrega de la 

darrera milla. 

L’AMB promourà el seu desplegament, amb vocació multioperador, en àrees centrals de municipis 

metropolitans, on s’ha detectat una gran densitat comercial, poc desnivell i on ja hi ha importants 

restriccions d’accés als camions (illes de vianants o nuclis històrics amb carrers estrets). Addicionalment, 

afavorirà la circulació de vehicles d'emissions zero en aquestes zones, mitjançant convocatòries de 

subvencions per l’adquisició de vehicles de distribució urbana de mercaderies no contaminants.  

Els principals avantatges són que es passa d’un sistema de múltiples repartidors a una gestió centralitzada 

i homogènia, que hi ha una reducció del nombre de vehicles que intervenen en les operacions de darrera 

milla i que es millora l’eficiència operativa a través d’un procés de ruptura de càrrega i reorganització de 

les mercaderies. Caldrà ser conscient, a la vegada, dels petits marges de benefici i augment dels costos 

logístics (sobretot el cost econòmic inicial, amb l’alt preu del sòl on ubicar la microplataforma, element 

que fa necessari el suport públic), això com de la competitivitat entre negocis i les reticències entre 

aquests per compartir el mateix punt de consolidació urbana. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Definir els conceptes, actors i elements necessaris per a una política de distribució mitjançant 

microplataformes. 

L’AMB, conjuntament amb els municipis metropolitans, establirà unes bases comunes del model de 

distribució de les microplataformes, que seguirà les següents línies: 

 Es prioritzarà el finançament públic en la construcció de noves plataformes. 

 Els ajuntaments metropolitans seran els actors que facilitaran els espais per ubicar les futures 

plataformes. 

 Les plataformes s’empraran per tota mena de negocis i distribuïdors que estiguin vinculats a la 

seva àrea d’influència. 

 El transport de mercaderies de la darrera milla es durà a terme amb vehicles de zero emissions, 

bicicletes elèctriques o bicicletes. 

A B D C E F 
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Durant el procés d’implantació caldrà demostrar mitjançant indicadors, que l’impuls de les 

microplataformes és una mesura que suposa un benefici social important. 

2. Desenvolupar microplataformes pilots. 

Es proposa implantar prioritàriament les microplataformes als set municipis metropolitans amb major 

població, i en els sectors on convergeixen un conjunt de característiques, com una alta densitat comercial, 

poc desnivell i en àmbits on ja hi ha importants restriccions d’accés als camions.  

La proposta no estableix el punt concret on ubicar la microplataforma, ja que això ho haurà de fer cada 

ajuntament, sinó que defineix l’àrea d’influència que hauria de cobrir aquesta. Les zones i municipis 

proposats són: 

 Barcelona: A la ciutat de Barcelona s’han escollit zones ubicades als barris de l’Eixample, el Fort 

Pienc, Gràcia, Sants, Clot, el Camp de l’Arpa, Sant Andreu, el Congrés i els Indicans, la Sagrera, 

Sarrià, Poble Sec, la Bordeta, la Marina del Port o les Corts, entre d’altres. 

 L’Hospitalet de Llobregat: Als barris de Santa Eulàlia, Sant Josep, la Torrassa o Centre. 

 Badalona: El barri del Centre. 

 Santa Coloma de Gramenet: Els barris de Can Mariner, Fondo, Santa Rosa, Riu Nord i Riu Sud. 

 Sant Cugat del Vallès: Vinculat a la Zona de Baixes Emissions. 

 Cornellà de Llobregat: Els barris de Cornellà Centre, la Gavarra i el Pedró. 

 Sant Boi de Llobregat: Els barris del Centre i Mariano.   

 

Microplataformes de distribució urbana de mercaderies (Mapa 37 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

Els àmbits seleccionats haurien de ser adequats, també, per desplegar les Zones de Baixes Emissions en 

els municipis metropolitans, tal com s’explica a la MESURA 22.  

La ubicació concreta de les plataformes esdevé un punt estratègic de l’actuació. Aconseguir disposar 

d’espais urbans sense que això comporti una gran inversió de capital serà de vital importància per 

garantir la viabilitat econòmica de les microplataformes. Es proposa buscar ubicacions com aparcaments 

subterranis, locals comercials, punts verds, mercats municipals, estacions de transport, fins i tot a 
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l’interior d’illes, ubicacions en l’espai públic en cas que es disposi d’aquest o incloure-ho en el Pla de 

Locals Buits de l’Ajuntament de Barcelona o iniciatives semblants proposades en altres municipis. La 

ubicació s’ha de plantejar preferentment a la perifèria de l'àmbit de subministrament, ben connectada 

amb les vies d’accés a la ciutat. 

Caldrà tenir present que no és eficient dividir l’espai amb moltes microplataformes, perquè obliga a 

l’operador a dividir els paquets en origen i impedeix optimitzar recursos a l’empresa operadora de la 

distribució a la darrera milla.  

Les microplataformes haurien de disposar de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, GNL o GNC per 

facilitar el subministrament de combustible als vehicles de mercaderies de darrera milla. 

Per assegurar una correcta implementació i acceptació de les microplataformes, aquestes s’establiran de 

forma gradual i centrant primer les actuacions en aquelles zones amb major necessitat de regulació de la 

DUM i amb major acceptació per part dels comerciants. 

3. Impulsar mesures i regulacions que afavoreixin l’ús de vehicles de baixes emissions en la 

distribució urbana de mercaderies  

S’explica a la MESURA 40 Atorgar subvencions per a nous vehicles nets i bicicletes elèctriques i a la 

MESURA 41 Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions. 

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ajuntaments metropolitans 

Generalitat de Catalunya 

Representants del sector 

AGENTS IMPLICATS 

ATM 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 19 Identificar i regular els itineraris per a vehicles de mercaderies 

MESURA 22. Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans 

MESURA 37 Col·laborar en la creació d’una xarxa de GNV i GLP de caràcter metropolità 

MESURA 40 Atorgar subvencions per a nous vehicles nets i bicicletes elèctriques 

MESURA 79 Desenvolupar una plataforma digital metropolitana per la gestió de la distribució urbana de 

mercaderies 

MESURA 82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies 

MESURA 84 Crear nous punts de recollida i devolució de mercaderies 

MESURA 86 Potenciar solucions per la logística inversa 

MESURA 101 Promoure l’ús dels VBE des de l’AMB a la ciutadania, centres públics i empreses 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Txita – Sant Sebastià 

A la ciutat de Donostia – Sant Sebastià, en el marc del projecte europeu SMILE, s’ha desenvolupat el 

projecte Txita, una microplataforma logística que consolida mercaderies i les redistribueix a través d’un 

repartiment capil·lar en bicicleta elèctrica a diferents punts de la ciutat. Les facilitats que aporta la ciutat 

de Sant Sebastià per al desplaçament en bicicleta, han proporcionat un escenari idoni per al 

desenvolupament del projecte. 

A més, per tal de lluitar contra els reduïts marges del sector, el projecte aprofita l’estructura de la bicicleta 

per reconvertir-les en panells publicitaris mòbils. 
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 Vanapedal – Barcelona.  

La microplataforma impulsada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2013 a través de fons europeus del 

projecte SMILE i de la gestió de l’empresa Vanapedal, buscava en una primera fase, reduir en un 5,3% els 

desplaçaments en furgoneta i camió que es produïen en el casc antic de Ciutat Vella. Vist l’èxit d’aquesta 

experiència, ja s’han dut a terme més proves pilot als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

Mitjançant uns tricicles elèctrics de 180 quilograms de càrrega, es realitzen un total de 120 operacions 

diàries. Després de dos anys d’implantació, el model de distribució implementat per Vanapedal ha 

esdevingut un model exemplar d’èxit i d’emprenedoria. 

 París  Ville électromobile: https://api-site-cdn.paris.fr/images/90532 

Des de l’ajuntament de París, s’ha impulsat un pla de promoció de la mobilitat a la ciutat. Dintre d’aquest 

pla, hi consten ajuts econòmics per a l’adquisició de vehicles que emetin poques emissions. Existeixen 

subvencions per a l’obtenció de bicicletes, motocicletes i cotxes elèctrics o híbrids. Les ajudes fiscals van 

dels 400 als 10.000 € en funció del vehicle, la seva tipologia i si es duu a terme un canvi de vehicle.  

També es proporcionen avantatges als professionals amb estacionaments gratuïts de fins a 2 hores de 

durada o més en funció de la ubicació. 

 Recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat 

personal a la metròpolis de Barcelona.  

El 2 d’octubre de 2018 l’AMB va presentar unes recomanacions per ordenar la circulació de bicicletes, 

patinets i altres vehicles de mobilitat personal, com és el cas de les “rodes”, a la metròpolis de Barcelona, 

i que també inclou els cicles de més de dues rodes destinats a una activitat econòmica (VMP Tipus C1) i 

cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies (VMP Tipus C2). 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Definir conceptes i actors per una política de distribució mitjançant 
microplataformes             

2. Desenvolupar microplataformes pilots             

3. Impulsar mesures i regulacions que afavoreixin l’ús de vehicles de 
baixes emissions en la distribució urbana de mercaderies              

Total cost assumit per l’AMB  140.000 € 

Total cost Mesura  520.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Superfície coberta pel servei de microplataformes DUM (km²) 7,8 34 

Vehicles de Baixes Emissions del parc de furgonetes (%) 0,3 ↑ 
 

 

 

https://api-site-cdn.paris.fr/images/90532
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88 Acompanyar la implantació dels serveis de 

mobilitat compartida 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E26. Nous paradigmes de la mobilitat i transició energètica  

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La mobilitat compartida és un nou concepte de transport que entén el vehicle com un servei i no com un 

producte. El conjunt de serveis que estan apareixent al voltant d’aquesta idea ha donat lloc al nou concepte 

de mobilitat compartida o mobilitat com a servei (Mobility as a Service o MaaS en anglès). Aquest tipus de 

mobilitat és resultat de la conjunció de les noves tecnologies aplicades als vehicles privats en entorns urbans 

amb una oferta important de transport públic que fa anti-econòmic el vehicle de propietat. 

És, per tant, un nou paradigma que pot contribuir a reduir el parc de vehicles i a accelerar la transició 

energètica vers els vehicles de baixes emissions. Aquests efectes coherents amb les polítiques de millora de 

la qualitat de l’aire i de canvi d’hàbits de mobilitat són el que fa atractius a les administracions els nous serveis 

de mobilitat compartida. No obstant això, poden suposar, també, una sèrie de riscos sobre l’àmbit urbà, que 

cal prevenir-los i mitigar-los amb una regulació adient (tant a nivell autonòmic i central com local): 

 Ocupació excessiva o desordenada de l’espai públic on aquests serveis distribueixen la seva oferta 

 Competència salvatge entre empreses proveïdores 

 Excessiva competència amb el transport públic 

 Esdevenir una opció habitual quan hauria de ser una opció esporàdica 

 Baix ús de vehicles de baixes emissions 

 Abandonament de vehicles al carrer 

Els serveis de mobilitat compartida són molt diversos en funció de les seves característiques: tipus de 

desplaçament que faciliten, tipus de vehicle i tipus d’energia utilitzada, localització de l’oferta, sistema de 

gestió i d’accés al servei, si es comparteix el vehicle o el desplaçament, estructura tarifària, propietat dels 

vehicles, etc.  

Actualment la mobilitat compartida creix en el centre de les grans ciutats com Barcelona on comencen a 

constatar-se els primers efectes negatius de la manca d’una regulació adequada. Per contra, s’implanta amb 

dificultats a la perifèria on els nivells de demanda són clarament menors. De cara al futur, la introducció de 

vehicles autònoms representarà un nou llindar de desenvolupament pels serveis de mobilitat compartida, 

reduint cada cop més la distància amb els serveis clàssics de transport públic. 

Preveient que els serveis de mobilitat compartida seran un element clau en el model de mobilitat de les grans 

metròpolis del futur, l’AMB ha d’acompanyar la seva implantació: per una banda, fomentant els serveis per 

maximitzar els efectes positius i, per l’altra, regulant l’operativa per minimitzar els possibles efectes 

negatius. 
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ACTUACIONS PREVISTES 

Davant del nou paradigma de la mobilitat compartida, es proposa fer un seguiment continuat de la seva 

evolució a l’àmbit metropolità, i a la vegada recollir i comparar experiències d’altres metròpolis europees. 

Aquestes accions de primer nivell han de permetre determinar l’estratègia i el posicionament de l’AMB i dels 

municipis quant a la mobilitat compartida en tot moment. Més concretament, es començarà a treballar en 

les següents accions:   

1. L’AMB estendrà l’experiència i el coneixement actualitzat sobre els diferents serveis de mobilitat 

compartida entre els polítics i tècnics municipals, amb l’objectiu de facilitar una acurada presa de 

decisions. 

2. L’AMB i els municipis promouran campanyes de difusió i conscienciació dels beneficis de la 

mobilitat compartida, especialment en el cas de proves pilot o d’implantació d’aquests serveis. 

3. Regular la mobilitat compartida a escala metropolitana (autoritzacions, ordenances, concessions, 

llicències, etc.) 

L’AMB, amb la participació dels municipis, facilitarà el debat sobre els millors instruments per, 

elaborar finalment recomanacions sobre els mecanismes d’implantació, els criteris de regulació, el 

tractament econòmic, entre d’altres, segons la tipologia del servei i del municipi. A l’actuació 5 de 

la MESURA 72 (Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat activa i vehicles de mobilitat personal) 

es proposa redactar una guia de recomanacions per a la regulació de les empreses de bicicletes i 

VMP compartits sense estació dins dels nuclis urbans, i que es podrà fer servir de referència per 

regular la mobilitat compartida a nivell metropolità. 

4. Avantatges operatius i/o ajudes econòmiques  

En el cas dels serveis amb vocació metropolitana, l’AMB incentivarà amb, i amb la col·laboració dels 

municipis, la implantació d’aquells serveis amb més impacte sobre la mobilitat. 

En paral·lel, amb l’objectiu de regular aquests nous serveis es proposen les següents iniciatives per part de 

l’AMB: 

1. Establir escenaris d’implantació dels serveis de mobilitat compartida segons la mida i la localització 

d’un municipi metropolità. 

2. Recomanar procediments d’implantació dels diferents serveis: començant amb proves pilot i 

acabant amb implantacions per fases (des dels barris a l’àmbit metropolità). 

3. Definir un marc regulador comú a nivell metropolità pels serveis d’implantació metropolitana. 

4. Definir un marc regulador a nivell municipal pels serveis d’implantació local. 

5. Proposar una denominació, imatge i operativa homogènies i comprensibles per a la ciutadania a 

l’àmbit metropolità adaptades als diferents serveis de mobilitat compartida. 

6. Participar activament en els processos d’elaboració de la part de la regulació que quedarà en mans 

de l’administració autonòmica i central. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

Operadors de flotes de vehicles compartits 

Generalitat de Catalunya 

AGE 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 40 Atorgar subvencions per a nous vehicles nets i bicicleta elèctrica 

MESURA 72 Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat activa i vehicles de mobilitat personal 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES  

 Dirección General de Tráfico (Ministerio del Interior) 

Recentment, ell Reglament general de vehicles ha incorporat la 

definició de Vehicle d'ús compartit (V-26), element que permetrà a les 

administracions públiques, fonamentalment als municipis, identificar 

aquest tipus de vehicles i adoptar mesures que afavoreixin la seva 

utilització com a alternativa al vehicle d'ús privat i al transport públic 

urbà. 

 Ajuntament de Barcelona 

L’ajuntament ja ha realitzat un estudi on es localitzen les principals problemàtiques, les principals empreses 

de vehicle compartit que operen en el territori barceloní i les diferents tipologies. Un cop identificats i 

localitzats els problemes, s’ha desenvolupat una proposta de regulació per als sistemes de motocicleta i 

bicicleta compartida, si bé, també es preveu una regulació per al cotxe compartit. Entre d’altres, es volen 

regular:  

 Els criteris per a l’atorgament de llicències (a partir de la introducció d’un cànon o taxa segons la 

utilització del sòl públic i altres serveis municipals). 

 El màxim de vehicles que cada tipologia de vehicle compartit pot absorbir segons tipologies de trama 

urbana. 

 La definició d’àrees de cobertura mínimes i màximes i àrees restringides. 

 Les garanties sobre la seguretat viària. 

 La geolocalització i intercanvi de dades amb l’administració. 

 Els sistemes per a garantir la qualitat del servei.  

 Itàlia i Milà 

A escala nacional s’ha constituït una unitat per a fomentar la creació de sistemes de vehicle compartit 

anomenat Inziativa Car Sharing (ICS) que ha unificat totes les ofertes de vehicles compartits per tal que 

funcionin amb la mateixa tecnologia, comunicació, etc. A nivell urbà, a cada ciutat opera una companyia local 

per tal que operi a la seva ciutat d’acord amb unes bases regulades. En l’àmbit nacional, s’han modificat les 

regulacions de trànsit per tal que sigui considerat un servei complementari al transport públic.  

S’ha beneficiat als usuaris del vehicle compartit de la següent forma:   

 Aparcament gratuït en zones regulades i pàrquings públics. 

 Es permet l’accés a les zones de baixes missions i la circulació pel carril bus 

 Molts ajuntaments són usuaris d’aquests serveis.  

La regulació de les empreses de vehicles compartits a Milà han de complir els següents requisits:  

 Les empreses estan obligades a formar part d’un sistema anomenat  “Mobility As A Servicie 

municipal”. 

 Flota mínima de 400 vehicles. 

 Cobertura mínima de 96% de l’àrea urbana.  

 Taxa mensual de 100 € al mes per cada vehicle per l’ús de l’espai públic i altres serveis municipals. 

Els vehicles elèctrics queden exempts.  
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 Àrea metropolitana de Barcelona (AMB) 

De de l’AMB s’han redactat documents de caràcter tècnic i jurídic per tal de facilitar als Ajuntaments 
metropolitans la introducció dels serveis de cotxe compartit. Aquests documents s’entenen com “documents 
guia” per a promoure una aplicació coherent de diverses accions de promoció d’aquests vehicles. En 
particular: 

 Criteris bàsics per incorporar al plec de prescripcions tècniques i administratives per la concessió de 
reserves d'estacionament a la via pública. 

 Proposta d'article relacionat amb la reserva d'estacionament per a empreses de flotes compartides 
de vehicles 

 Model tipus de Plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació de la concessió d'ús 
privatiu de domini públic per la reserva de places d'estacionament per servei de cotxe compartit. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORINETATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estendre l’experiència i el coneixement              

2. Promoció campanyes de difusió              

3. Regular la mobilitat compartida             

4. Avantatges i/o ajudes econòmiques              

Total cost assumit per l’AMB  350.000 € 

Total cost Mesura  550.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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89 
Estudi de la viabilitat i potencial d’ús del 
vehicle autònom i connectat en els serveis de 
transport de viatgers 

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E26. Nous paradigmes de la mobilitat i transició energètica 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

La introducció del vehicle autònom i connectat serà una realitat en un futur pròxim. De fet, els vehicles 
existents en el mercat tenen ja un cert grau d’autonomia i connectivitat, però serà en els pròxims anys 
quan podria visibilitzar-se un gran canvi o transformació en aquest sentit, si s’acaben per formalitzar 
adaptacions diverses en els actuals marcs legislatius, en les infraestructures i espai públic, o en les eines de 
planificació, operació o gestió de la mobilitat, entre altres. 

En relació als aspectes legislatius, l’abril de 2016 es va signar a Amsterdam la Declaració sobre Cooperació 
de la Conducció Automatitzada i Connectada, on s’anima als respectius països a legislar en favor dels 
vehicles autònoms. Pel que fa a Espanya, des de 2015 tan sols està permesa la circulació d’aquest tipus de 
vehicles per part d’institucions, empreses o entitats que sol·licitin l’ús de determinats trams de la xarxa 
viaria per a la realització de proves. El 2017 el Congrés de Diputats ha promogut la legislació de nova 
normativa i la DGT s’ha compromès a redactar una nova legislació abans del final de l’actual legislatura que 
emmarqui l’estratègia a seguir. 

Com a administració competent en la gestió i operació de diversos serveis de mobilitat, l’AMB ha de fer el 
seguiment i participar del procés de transformació i mirar d’aprofitar aquests canvis per tal de millorar la 
qualitat dels serveis dels quals n’és competent. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1.   Estudiar la viabilitat d’implantar el vehicle autònom en els serveis de transport públic, dissenyant 
polítiques de naturalesa diversa que l’ajudin a potenciar en detriment de l’ús del vehicle autònom 
com a forma de mobilitat privada.  

Es vol, doncs, prioritzar el vehicle autònom per als serveis de transport en autobús, el taxi compartit i el 
taxi individual per anticipar-se a un possible escenari en què l’augment d’aquest tipus de mobilitat, generi 
major mobilitat privada. En conseqüència, el vehicle autònom passa a ser una oportunitat per millorar el 
sistema de transport públic metropolità, millorant aspectes com la capacitat, la cobertura, la fiabilitat o la 
seguretat. També pot ser una alternativa per a persones que tenen problemes per utilitzar els serveis 
convencionals de transport públic col·lectiu. Cal tenir present que l’envelliment progressiu de la població 
ens aboca cap a un escenari amb major persones dependents. 

En aquest camp, es veu com una oportunitat actuar en entorns de baixa densitat de població amb major 
dependència del vehicle privat i amb una manca d’estructura de transport públic, mitjançant la introducció 
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de serveis de transport a la demanda (per exemple, amb minibusos o robo-taxis). També pot cobrir serveis 
d’autobús d’aportació a nodes que es connectin amb sistemes de transport de més capacitat o bé cobrir la 
demanda de viatges interns en polígons d’activitat econòmica, grans equipaments educatius, sanitaris o 
l’aeroport, entre d’altres.  

Cal tenir present que el vehicle autònom necessita fonts d'informació fiables i precises per portar els seus 
ocupants de manera segura i eficaç. Això requereix la sensorització de la via que recopili la informació i 
l’enviï al programari del vehicle autònom perquè prengui les decisions més convenients incloent sistemes 
innovadors, com la frenada d'emergència, el reconeixement de senyals de trànsit, l'assistència de 
manteniment al carril o la situació dels altres vehicles de la via.  

2.    Desenvolupar una prova pilot d’autobús autònom amb la corresponent sensorització del tram viari.  

Aquest assaig hauria d’ajudar a plantejar-se la viabilitat i, també, a definir millor l’estratègia i la presa de 
decisions per als pròxims anys.  

L’AMB haurà de promoure la compatibilitat de la seva visió amb l’evolució de les polítiques dutes a terme 
per altres administracions titulars de les vies i de la seva gestió  que,  progressivament i de manera 
coordinada amb els operadors de transport públic i la indústria, aniran regulant la incorporació del vehicle 
autònom en la legislació del transport. Igualment, només l’arribada de les tecnologies mòbils 5G dotarà 
l’entorn del substrat tecnològic global que requereix el desplegament massiu del vehicle autònom. 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Titulars de les vies (infraestructura i gestió del 
trànsit) 

AGENTS IMPLICATS 
Operadors de transport públic 
Indústria del sector 

MESURES RELACIONADES 
 
- 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Projecte HEAT (Hamburg Electric Autonomous Transportation) 

En el marc del projecte SPACE (Shared Personalised Automated Connected vEhicles) de la UITP (Unió 
Internacional dels Transports Públics) a la ciutat d’Hamburg s’està desenvolupant una prova pilot en 
minibus en un àmbit urbà en la que hi participen empreses, operadors i l’administració. 

En aquest cas, per tal de no dependre només dels sensors del vehicle i poder circular a més de 12km/h, 
s’ha dotat el recorregut de diferents sistemes de sensorització a les cruïlles i als passos de vianants. L’assaig 
permetrà definir quins elements de la sensorització són troncals, mentre que per altra banda, es puguin 
descartar altres elements que aportin informació redundant o no necessària. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Estudis previs respecte vehicle autònom             
2. Prova pilot i sonorització              
Total cost assumit per l’AMB  340.000 € 
Total cost Mesura  670.000 € 

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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90 Impulsar projectes I+D que impliquin VBE 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ E26. Nous paradigmes de la mobilitat i transició energètica 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Amb aquesta mesura l’AMB pretén posicionar-se en el sector de VBE participant econòmicament en 

projectes innovadors (I+D) que impliquin VBE. D’aquesta manera participar de forma activa en l’adopció de 

serveis adaptats a les noves tendències i usuaris i a la creació de models de negoci i serveis de mobilitat 

que fomentin l’ús del VBE, a partir de la col·laboració amb empreses, centres de recerca i plataformes, 

entre d’altres.  

Hi ha tecnologies i models de negoci encarats a la mobilitat del futur poc madurs, i que necessiten una forta 

empenta per desplegar els primers casos i facilitar la seva transició. Per tant, és interessant identificar 

aquests projectes i fomentar la investigació i desenvolupament (I+D). El coneixement en els processos 

d’innovació, abast de noves tecnologia  disponibles pot ajudar al desenvolupament sostenible de les ciutats 

futures.   

L’AMB ha de beneficiar-se de l’ecosistema innovador i el posicionament de Hub de coneixement  en termes 

de mobilitat de l’àrea de Barcelona, d’aquesta manera promoure projectes, tant de negoci com 

d'investigació pioners en l'àmbit de la mobilitat i la gestió de les infraestructures per aconseguir augmentar 

la sostenibilitat del sistema de transport i la qualitat de l’aire i la vida de les ciutats.  

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Vigilància tecnològica de projectes I+D: energies renovables, seguretat, bateries de segona vida útil, 

V2G, inducció, Fuel Cell Electric Vehicles, pila d’hidrogen, cicle combinat, etc. 

2. Realització de 3 proves pilot a l’AMB amb tecnologies innovadores de recàrrega (combinats amb 

sistemes d’energies renovables, emmagatzematge, V2G o alta potència), o amb  aprofitament de la 

infraestructura elèctrica del metro o tramvia per autobusos i serveis municipals.  

3. Buscar mesures, canals o convenis entre l’administració pública i l’empresa privada per impulsar 

projectes I+D  

4. Col·laborar amb el departament de cooperació internacional de l’AMB  

Es tracta d’impulsar la participació en projectes de programes de finançament europeu en línia a la 

mobilitat de baixes emissions, fomentant així també la cooperació internacional.  

5. Promoure i/o col·laborar en projectes de I+D o pilots en l’àmbit del territori de l’AMB  

 Col·laborar amb les empreses locals cap a l’experimentació de nous productes, serveis i models 
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de negoci relacionats amb els VBE (OEMs, TIERs, distribuïdors, concessionaris, tallers i serveis 

postvenda i assegurances, instal·ladors...).  

  Camions elèctrics/gas per a serveis municipals com la recollida de residus. 

 5.3 Projecte de Distribució Urbana de Mercaderies elèctrica amb microplataformes logístiques als 

accessos de les ZBEs. 

 Economia Circular en la mobilitat elèctrica com podria ser en la implementació i promoció de 

solucions de reciclatge i segona vida útil de bateries.  

 Promoure l’ús de TICs per aconseguir millorar l’experiència d’usuari del VBE. Per exemple: creació 

d’un servei/app per compartir places de pàrquing particular amb PdR vinculats. 

6. Estimular el mercat de vehicles transformats (retrofit, especialment en camions) i vehicles de segona 

mà mitjançant la demanda pública. 

7. Buscar mesures, canals o convenis entre l’administració pública i l’empresa privada per impulsar 

projectes I+D. 

AGENTS RESPONSABLES 

Hubs centrats en la investigació i innovació 

Empreses innovadores 

Universitats i Centres de Recerca 

Empreses locals 

AGENTS IMPLICATS 

AMB 

ATM 

Operadors de transport públic 

Ajuntaments metropolitans 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 89 Estudiar la viabilitat i el potencial d'ús del vehicle autònom i connectats en els serveis de 

transport de viatgers 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

El programa europeu H2020 finança projectes relacionats amb la mobilitat sostenible dins el seu pilar 

“Societal Challenge” i més concretament dins el programa de treball “Smart, green and integrated 

transport”. 

 Projecte Europeu ELIPTIC a Barcelona (Electrification of Public Transport in Cities). 

 Urbaser, la companyia posa en marxa a Barcelona el primer camió de gran tonatge per a la 

recollida selectiva que funciona amb energia elèctrica (https://www.urbaser.com/). 

 Projecte SMILE 

(http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/actualitat/actualitat_noticia.asp?codi=333) 

 CEPS Energy Climate House “Circular economy perspectives for future end-of-life EV bateries” 

(https://www.ceps.eu/events/circular-economy-perspectives-future-end-life-ev-batteries) 

 Bateries: El Japó, la Corporació Sumitomo està aprofitant el potencial de redistribuir les bateries 

EV gastades mitjançant la construcció del "primer sistema mundial d'emmagatzematge de 

potència a gran escala que utilitza bateries usades recollides en vehicles elèctrics" (EV City 

Casebook, 50 big ideas shaping the future of electric mobility). A Bèlgica, l'empresa belga Umicore 

ha desenvolupat un únic procés de reciclatge a la seva planta de Hoboken, que permet el 

tractament de materials complexos que es troben en bateries d'ions de liti i níquel d'hidrur 

metàl·lic utilitzades en vehicles híbrids i elèctrics (EV City Casebook, 50 big ideas shaping the future 

of electric mobility). 

 Retrofit de vehicles: En el cas de vehicles per serveis de neteja, autobusos, entre d’altres, el cas de 

Urbaser és el més proper i rellevant en referència a serveis per les ciutats. També hi ha el cas dels 

autobusos urbans de Nova Zelanda que han estat retrofittats per Wrightspeed: 

(https://www.theguardian.com/world/2016/apr/21/new-zealands-largest-bus-company-to-

retrofit-fleet-with-electric-engines). 

 Suècia ha portat a terme projectes pilot per testejar el sistema Elonroad. És un concepte de 

carretera elèctrica d'alta tecnologia. Carrega automàticament tot tipus de vehicles elèctrics quan 

està estacionat i mentre s'està conduint (http://elonroad.com) 

 Online Electric Vehicle system (OLEV), semi-dinàmica que permet que els vehicles rebin 

recàrregues curtes quan s'aturen temporalment com a part d'un viatge, com ara una cruïlla de 

camins o una parada d'autobús (Corea del Sud, “EV City Casebook, 50 big ideas shaping the future 

of electric mobility”). 

 Projecte “Smart Electric Urban Logistics (SEUL)”, consorci entre UPS, UK Power Networks i Cross 

River Partnership, amb finançament garantit des de l’Oficina per a Vehicles de Baixes Emissions 

del Regne Unit: desplegament d’una "nova tecnologia de càrrega radical" a Londres per ajudar a 

recarregar la seva flota de vehicles elèctrics (EV) sense aclaparar la xarxa elèctrica. La xarxa 

"intel·ligent" utilitza un servidor central per difondre l'electricitat al voltant de l'edifici d’UPS 

durant tota la nit a les seves estacions de càrrega i altres àrees del seu negoci logístic. L'empresa 

assegura que la xarxa intel·ligent es pot aconseguir a través de l'emmagatzematge d'energia i la 

generació d'energia local com els panells solars. UPS espera aviat tenir tota la seva flota de 170 

camions al centre de Londres amb electricitat https://www.smartcitiesdive.com/news/ups-new-

charging-technology-london-electric-vehicle-fleet/519634/ 

 

http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/actualitat/actualitat_noticia.asp?codi=333
https://www.ceps.eu/events/circular-economy-perspectives-future-end-life-ev-batteries
https://www.smartcitiesdive.com/news/ups-new-charging-technology-london-electric-vehicle-fleet/519634/
https://www.smartcitiesdive.com/news/ups-new-charging-technology-london-electric-vehicle-fleet/519634/
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Vigilància tecnològica de projectes I+D             

2. Realitzar 3 projectes pilot de recàrrega i energies alternatives             

3. Promoure projectes I+D o pilot que impliquin VBE              
4. Buscar canals, mesures entre administració pública i empresa 
privada             

5. Col·laborar amb departament de cooperació internacional de l’AMB             

6. Estimular mercat vehicles transformats i segona mà             

Total cost assumit per l’AMB  150.000 € 

Total cost Mesura  150.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

   

 2016 Objectiu 

Projectes I+D  impulsats - ↑ 
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EIX F. Foment del canvi d’hàbits  

 

  



356 

 

 



 

 

357 

91 
Suport a la planificació i a la gestió de la 

mobilitat al lloc de treball i a centres 

generadors de mobilitat  

OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F27. Accés sostenible a la feina i als centres generadors de mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Des de l’AMB es volen impulsar diverses actuacions que des de diferents fronts i en col·laboració amb 

altres administracions, es reverteixi el canvi modal a la feina. Cal tenir en compte que la mobilitat a la feina, 

que és el 23% del total de la mobilitat metropolitana, representa el 48% del consum d’energia i entre el 48 

i el 50% de les emissions de gasos contaminants. 

Complementàriament, es volen desenvolupar accions per a la millora de la mobilitat a altres centres 

generadors de mobilitat, tals com equipaments educatius, comercials, esportius, culturals, judicials, entre 

d’altres. 

ACTUACIONS PREVISTES 

Es desenvoluparan accions de naturalesa diversa en col·laboració amb l’ATM, Ajuntaments i altres 

organismes o entitats implicats. 

1. En matèria de planificació, s’implementaran les següents actuacions: 

1.1 Generar la base de dades d’empreses, centres de treball, polígons d’activitat econòmica o altres 

centres generadors de mobilitat (ja siguin de naturalesa pública com privada) subjectes a la redacció 

de Plans de mobilitat específics (PME) i Plans de desplaçaments d’empresa (PDE). 

1.2 Redacció i execució del Pla de desplaçaments d’empresa de l’AMB (PDE-AMB). 

1.3 Suport econòmic i tècnic per a la redacció de PDEs o PMEs. Línia de subvencions per a cofinançar els 

plans, subjecte al compromís a engegar mesures que es derivin dels Plans. 

1.4 Suport econòmic i tècnic per a generar bases de dades sobre els patrons de mobilitat (cens o 

enquestes) dels treballadors o usuaris dels àmbits subjectes per a redactar PME i PDE. Aquesta ajuda 

estarà subjecta al compromís de mantenir i actualitzar aquestes bases de dades.  

1.5 Anàlisi de la mobilitat dels centres educatius per valorar possibles accions en la millora de la mobilitat 

dels estudiants. Particularment, s’estudiarà la necessitat d’analitzar i proposar millores per a millorar 

la mobilitat als centres educatius de formació professional (FP) d’àmbit metropolità, atès que gairebé 

un de cada dues persones que estudia FP ho fa en el seu municipi. 

2. En matèria de gestió es desenvoluparan les següents actuacions: 

2.1 Millora del transport públic: aquesta mesura pot incloure des de la creació de noves línies, fins a 

l’adequació d’horaris amb els altres modes de transport (millorar la intermodalitat). L’objectiu no és 

intentar donar cobertura als polígons d’activitat econòmica des de tot el territori amb serveis 
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d’autobús, sinó aprofitar les bones freqüències i cobertura dels eixos ferroviaris o altres serveis de 

transport amb estacions properes a aquests àmbits. 

Pel que fa als polígons d’activitat econòmica (PAE), en el marc del PMMU s’han identificat alguns en 

els que es considera prioritari millorar els serveis de transport públic. Es tracta de prolongar línies 

existents (en 8 polígons), prolongar les línies existents (en 3 polígons) i afegir o desplaçar parades de 

línies existents (4 polígons). Addicionalment, es planteja incrementar les expedicions en 15 polígons. 

 
Pla de millora del servei de bus a polígons d’activitat econòmica i altres CGM  

(Mapa 38 de l’Annex 3. Documentació gràfica) 

 

3. Suport econòmic i tècnic per al desenvolupament i implementació de projectes de millora de la 

mobilitat generada 

Sota requeriments de l’AMB i subjecte a la participació econòmica de les d’empreses, centres de treball, 

polígons d’activitat econòmica o altres centres generadors de mobilitat subjectes a la redacció de Plans de 

mobilitat específics (PME) i Plans de desplaçaments d’empresa (PDE). Aquesta iniciativa es pot ampliar a 

altres centres, de manera que les iniciatives puguin assolir una dimensió transversal i que afecti a més 

població que es desplaça de manera recurrent a un punt. 

 

Pel que fa als PAEs, aquesta iniciativa anirà lligada als programes que es deriven del Pla de millora de 

polígons industrials i àrees d'activitat econòmica (PAEs) i de la Millora en la gestió dels PAEs (impulsapae) 

que actualment desenvolupa l’àrea de Desenvolupament econòmic i social de l’AMB. La seva finalitat és 

la de millorar els espais de producció (amb instal·lacions i serveis adequats que potenciïn aspectes com la 

sostenibilitat ambiental i la productivitat) i amb projectes que permetin millorar els models de gestió 

(promovent l’associacionisme o nous instruments i models de gestió per avançar en sistemes de 

concertació publico-privada).  Es prioritzaran els següents tipus de projectes: 

 Serveis de transport discrecional: posada en servei de línies d’autocar d’empresa o  compartides 

entre diferents empreses d’un polígon d’activitat econòmica o un espai d’activitat (on les 

empreses poden arribar a acords per a dissenyar les rutes més adequades) i juntament amb l’AMB 

subvencionar autobusos que recorrin el polígon cobrint tots els seus punts d’interès. 
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Addicionalment es podran explorar nous sistemes de transport discrecional.  

Es proposa modificar la normativa actual per tal de racionalitzar els itineraris comuns d’aquestes 

línies discrecionals, apostant pel bus d’empresa compartit (vegeu MESURA 93). Preferentment, 

els serveis haurien de ser consultables per una App mostrant les opcions disponibles (serveis, 

destinacions, horaris, temps de recorregut, etc.). 

 Promoció del vehicle compartit: compra de furgonetes per tal que els treballadors facin viatges 

compartits (van pool) o disseny de campanyes per a promocionar el car-pooling. 

 Racionalització i regulació de l’estacionament: la racionalització de l’ús del cotxe i de 

l’estacionament (tant fora de calçada d’ús privat com en l’entorn públic més proper) serà un dels 

factors essencials per a aconseguir un transvasament d’usuaris a modes més sostenibles. 

Aquestes actuacions poden passar per la reducció de l’oferta d’estacionament, per la seva 

regulació i tarifació així com per a la priorització de determinats tipus de vehicles (VAO, PMR, VBE, 

per exemple). Habitualment, seran necessaris projectes compartits (entre ajuntaments i 

empreses) per tal de generar una estratègia integral que afecti tant a l’estacionament d’ús privat 

com als espais d’estacionament en l’espai públic més proper.  

 Millorar la qualitat dels desplaçaments amb modes no motoritzats: nous carrils bicicleta, 

eliminació de barreres arquitectòniques, construcció de passarel·les per la bicicleta salvant passos 

per rius o autopistes, instal·lació d’aparcaments per a bicicletes, dutxes i vestuaris, etc.  

 Propostes d’ordre organitzatiu que es puguin recollir en els convenis col·lectius: fomentar el 

teletreball i l’ús de videoconferències, còmput d’hores de treball durant el trajecte en transport 

públic in itinere dins de la jornada laboral (aspecte ja recollit a la MESURA 94). 

 Altres propostes d’ordre organitzatiu: creació de la figura de gestor de mobilitat del polígon que 

s’encarregui de coordinar actuacions en relació a la mobilitat sostenible i faci de ròtula entre 

empreses, operadors i administracions. Aquesta figura pot tenir un vessant més transversal (per 

exemple un gerent del polígon d’activitat) i encarregar-se també d’altres aspectes de gestió 

integrada dels espais productius (neteja, xarxes de comunicacions, gestió de residus, etc.). És 

recomanable que aquesta figura pugui dependre dels ajuntaments i s’encarregui de coordinar 

aquest tipus d’actuacions en més en diferents centres de treball.  

 

4. Establiment de protocols de seguiment i avaluació de l’impacte de les actuacions implementades, 

per a redefinir tipus d’actuacions a subvencionar. 

En matèria de fiscalitat ambiental, com s’ha dit a la MESURA 61, es proposen diverses actuacions per a 

afavorir la tarifació dels treballadors (tiquet transport, títols adaptats per a usuaris recurrents, etc.). 

Finalment, des de l’AMB es crearà el segell de mobilitat sostenible per a les empreses de l’àmbit de 

l’AMB, similar a d’altres existents. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

ATM  

Ajuntaments metropolitans 

Centres de treball i centres generadors de 

mobilitat 

AGENTS IMPLICATS 

DTES-Generallitat de Catalunya 

Operadors del transport públic 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 61. Noves propostes de tarifació ambiental del transport públic 

MESURA 93 Millorar la gestió del transport discrecional laboral i escolar 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Empreses com Skybus o BusUp, les quals funcionen a 

Barberà del Vallès, ofereixen serveis d’autobús discrecional 

adaptats a la demanda des de zones amb alta densitat de 

població cap a zones d’activitat econòmica. Aquests serveis 

no són exclusius d’una empresa del polígon sinó que estan 

oberts a qualsevol usuari, permetent que tots els 

treballadors de la zona d’activitat econòmica puguin 

compartir el servei. 

 Projecte d’aparcament lliure per a VAO a l’aparcament de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2018). 

 Segell del PDE (Pla de Desplaçaments d’Empresa) de l’ATM: actualment l’ATM està dissenyant un 

instrument de reconeixement a les empreses que han incorporat la mobilitat sostenible en un centre 

de treball o bé en el conjunt de l’organització. L'obtenció d'aquest segell els permetrà posicionar-se en 

relació a la responsabilitat social corporativa. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Planificació de la millora del TPC             
2. Resta d'actuacions              
Total cost assumit per l’AMB  10.000.000 € 

Total cost Mesura  10.800.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Aprovació del Pla de desplaçaments d’empresa de l’AMB -  

Quota dels desplaçaments a la feina en vehicle privat (%) 46,3 ↓ 

*  Ràtio temps mitjà dels desplaçaments en transport públic i en vehicle privat (motiu 

feina) 
1,55 ↓ 
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 92 Definir nous plans de mobilitat sostenible per 

a grans esdeveniments 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F27. Accés sostenible a la feina i als centres generadors de mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Amb aquesta mesura es volen definir les bases per a executar els plans de mobilitat per a grans 

esdeveniments que tinguin lloc a l’àrea metropolitana. L’objectiu és garantir un accés sostenible a aquests 

actes, així com reduir l’impacte que generen en el sistema de transport públic a causa del seu caràcter 

puntual i intens (increments de demanda a què es dona resposta amb un reforç dels serveis notable). 

Es defineix com a gran esdeveniment aquell que genera un atractiu de més de 100.000 persones. Segons 

dades de l’ajuntament de Barcelona (portal d’estadístiques anuals), quedarien inclosos el MWC (108.000 

visitants), el Primavera Sound (200.000 visitants), el Sonar (123.000 visitants), el Saló de l’Ensenyament: 

(100.000 visitants) o el Saló del Còmic (140.000 visitants). Tot i que no consta com a esdeveniment puntual, 

també s’inclourien les Festes de la Mercè. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Redacció de les bases per a poder executar els plans de mobilitat per a grans esdeveniments 

adaptats a les necessitats de cadascun.  

Serà necessària l’establiment d’acords entre l’AMB, els ajuntaments implicats, els promotors dels 

esdeveniments i els operadors de transport públic.  

Aquestes bases hauran de: 

 Definir la categoria de l’esdeveniment (musical, negocis, esportiu, etc.) i atractiu (local, nacional 

o internacional), a fi de conèixer el perfil del visitant i els punts d’accés a la ciutat. 

 Definir el període de durada de l’esdeveniment i dels períodes punta, segons si l’esdeveniment té 

lloc en període diürn o nocturn. 

 Establir el volum esperat, d’acord amb enquestes i registres de les administracions/empreses a 

càrrec de l’organització de l’esdeveniment. 

 Identificar i dimensionar de línies de reforç particularitzant aquelles que tenen accés al recinte 

concret. S’inclou també la possibilitat de crear parades de taxi si s’escau. El reforç estarà 

habitualment lligat a línies des de l’aeroport i estacions principals uns dies abans de l’inici i en 

línies des del recinte durant la durada de l’esdeveniment, segons l’atractiu que generi (nacional 

o internacional). 

 Planificar línies i parades, si el desplaçament diari d’aquests és concret i pel volum de visitants és 

necessari. Es possibilitarà així, en cas que sigui necessari, la creació de línies que donin accés i 

sortida dels visitants des del recinte fins a una estació principal on puguin accedir a altres modes. 
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D’aquesta manera la interferència amb els usuaris habituals serà menor i els serveis regulars no 

patiran alteracions ni demores. 

 Estudiar la possibilitat d’incorporar títols de transport públic ad-hoc per a un esdeveniment 

concret, per tal d’orientar els visitants a unes línies i serveis determinats i disminuir així l’impacte 

en la resta de serveis regulars.  

 Involucrar a les promotores d’aquests esdeveniments en la participació tant de la planificació dels 

plans específics com en el  finançament del reforç de transport públic que s’hi destini. 

En una segona fase, una vegada els esdeveniments citats ja disposin de Pla de Mobilitat, es proposa 

rebaixar el llindar mínim de visitants als grans esdeveniments per a incorporar-ne de nous. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ajuntaments metropolitans implicats 

DTES (Generalitat de Catalunya) 

Promotors de grans esdeveniments  

AGENTS IMPLICATS 

Operadors del transport públic 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 48 Establir un programa de serveis directes a ubicacions singulars 

MESURA 59 Millorar l’estructura tarifària i simplificar el sistema de títols de transport 

MESURA 62 Noves tipologies de títol de transport per a visitants 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

El conjunt de l’àrea metropolitana, i especialment el municipi de Barcelona acull anualment un nombre 

elevat d’esdeveniments de tota mena: esportius, musicals, fires, congressos, administratius, exposicions, 

etc. En la majoria de casos, aquests se centren principalment en els recintes de Montjuic i Plaça Espanya, 

World Trade Center del Port i al Fòrum, dins els límits municipals de Barcelona i al recinte Fira de 

l’Hospitalet de Llobregat. Sovint aquests esdeveniments tenen un impacte sobre la mobilitat habitual de 

l’AMB: 

 Increment important de la mobilitat durant un període breu de temps. Alguns dels esdeveniments 

que tenen lloc anualment reben entre 100.000 i 200.000 visitants en una setmana. 

 Canvis en els patrons de mobilitat en dia laborable o festiu, ja que no existeix coneixement previ del 

comportament d’aquests usuaris. Els serveis no estan dimensionats en termes de material mòbil ni 

freqüència per a increments tan bruscs i puntuals. 

 Increment en el nombre d’usuaris dels serveis de transport públic i de taxi i dels espais urbans, que 

sovint cal reforçar. Aquest fet dona lloc a aglomeracions en els espais urbans pròxims.  

 Desplaçaments concentrats en un sol focus i període, pel que si no es fa un planejament correcte, es 

causen demores i augmenta la congestió de les línies de transport públic. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Redacció de les bases             

Total cost assumit per l’AMB  90.000 € 

Total cost Mesura  145.000 € 
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INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Aprovació dels Plans de mobilitat per a grans esdeveniments -  
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93 Fomentar incentius d’accés a la feina o a 

l’escola en bicicleta 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F27. Accés sostenible a la feina i als centres generadors de mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Anar a la feina o portar els fills i filles a l’escola representen trajectes de mobilitat obligada per a un gran 

gruix de la societat. Així, treballar perquè aquests desplaçaments es realitzin en bicicleta representa una 

estratègia de promoció de la mobilitat sostenible que pot tenir una important incidència. 

Sota aquesta lògica neix la iniciativa Biciempresa, liderada per l’AMB, que consisteix en la cessió temporal 

i gratuïta de bicicletes elèctriques a empreses per promoure’n l’ús per a itineraris de mobilitat obligada i, 

més concretament, per als desplaçaments a la feina. L’objectiu fonamental és afavorir el transvasament 

de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la combinació de la bicicleta amb el 

transport públic. 

 

Imatge: Material de la campanya BiciEmpresa de l’AMB. Font: AMB  

El projecte Biciempresa de l’AMB s’ha iniciat mitjançant experiències pilot. La primera fase de la prova 

pilot (gener-juny 2017) es va realitzar al polígon Pedrosa, amb una cessió de 26 bicicletes a sis empreses, i 

comptant amb el suport de l’associació d’empresaris del polígon Pedrosa i l’Ajuntament de l’Hospitalet de 

Llobregat. Per a la segona fase d’aquesta prova pilot (novembre 2018-abril 2018), amb 12 empreses 

participants del polígon del Pla, es va plantejar analitzar amb detall les possibilitats que podien oferir les 

col·laboracions públic-privades. Aquestes experiències s’han ampliat a una trentena d’empreses 

metropolitanes, que a partir del primer trimestre de 2019 disposaran de bicicletes elèctriques per als seus 

treballadors durant 6 mesos.  

L’AMB també realitza el projecte Biciempresa amb el seu personal, posant a la seva disposició 10 bicicletes 

elèctriques per a la mobilitat in itinere, que roten cada 30 dies entre els treballadors. Aquest servei es va 

iniciar el maig de 2017 i en el seu primer any de funcionament un total de 63 treballadors diferents les han 

utilitzat (una desena d’aquests han adquirit ja una bicicleta elèctrica per anar a la feina).  
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Una altra iniciativa interessant que respon a també a trajectes de mobilitat obligada és el concepte d’anar 

a l’escola en bicicleta, amb o sense la companyia dels pares i mares. Aquesta proposta defineix rutes 

adequades (per seguretat, confort i convivència) perquè puguin ser transitades amb infants en bicicleta. 

De la mateixa manera que en el cas anterior, el principal objectiu d’aquesta iniciativa és possibilitar el 

transvasament de desplaçaments quotidians en vehicle privat cap a la bicicleta. 

L’Àrea Metropolitana de Barcelona treballarà per donar continuïtat a aquestes iniciatives i desenvolupar 

diferents incentius d’accés a la feina o l’escola en bicicleta, així com a difondre’n els resultats. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Desenvolupar un conjunt de premis a les millors iniciatives de la bicicleta a la feina (biciempresa). 

Promoure un conjunt de premis a les millors iniciatives de la bicicleta a la feina i reconèixer el 

compromís, l'esforç i els resultats de les empreses o organitzacions. Coordinar l'esforç amb una línia 

de reconeixement i premis a les empreses que realitzen i apliquen Plans de Desplaçament d'Empresa. 

2. Desenvolupar un conjunt de premis a les millors iniciatives de la bicicleta a l’escola i a l’institut. 

Promoure un conjunt de premis a les millors iniciatives de la bicicleta a l’escola i a l’institut i reconèixer 

el compromís, l'esforç i els resultats dels centres educatius.  

 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

Empreses implicades 

Centres educatius 

Associacions de pares i mares o famílies 

Servei Català de Trànsit 

ATM 

Sindicats de treballadors 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 91. Suport a la planificació i la gestió de la mobilitat a centres de treball i centres generadors de 

mobilitat  

MESURA 93 Millorar la gestió del transport discrecional laboral i escolar 

MESURA 95 Definir i impulsar projectes de camins escolars 

MESURA 96 Incorporar la formació en mobilitat sostenible en el programa curricular escolar 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 L’estudi la percepció de les persones treballadores per assolir una mobilitat més segura i sostenible 

(2013) pretén conèixer la predisposició al canvi modal dels treballadors i treballadores. 

 El dossier tècnic del SCT de 2016 Els camins escolars tracta aquesta iniciativa cada vegada més present 

als municipis catalans, i vol contribuir a donar resposta als objectius que marca el Pla estratègic de 

seguretat viària 2014-2020. 

 Bicifeina, aire més net, menys soroll. El Departament de Territori i Sostenibilitat, en col·laboració amb 

el Bicicleta Club de Catalunya, ofereix als treballadors una bicicleta d’ús personal i privat en mode de 

cessió durant 6 mesos, amb l’únic compromís que la utilitzin per anar a treballar. Sovint els ciutadans 

descarten utilitzar la bicicleta per anar a treballar, ja que han de superar tot un conjunt de barreres 

(disposar de bicicleta, tindre un aparcament garantit a la feina, disposar d’una assegurança, realitzar 

el manteniment, etc.). El projecte Bicifeina pretén ajudar a superar aquests “obstacles”. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Desenvolupar premis a iniciatives de la bicicleta a la feina             
2. Desenvolupar premis a iniciatives de la bicicleta a l'escola             
Total cost assumit per l’AMB  20.000 € 

Total cost Mesura  20.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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 94 Millorar la gestió del transport discrecional 
laboral i escolar 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F27. Accés sostenible a la feina i als centres generadors de mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

En termes generals, les línies regulars de transport públic són poc flexibles a canvis en els horaris, nombre 
d’expedicions i tot el que fa referència a canvis en l’operació de la línia. Contràriament, les línies 
discrecionals no tenen aquest lligam i poden modificar aquests aspectes adaptant-se a la demanda de 
l’usuari. Tanmateix, el transport discrecional, majoritàriament destinat a cobrir desplaçaments escolars i 
laborals, s’opera de forma individual i no es combina amb altres línies discrecionals ni tampoc amb les 
línies regulars, fet que podria afavorir l’optimització del transport col·lectiu. 

Des de l’AMB es creu necessari tendir cap a rutes dinàmiques i flexibles on es trenqui la vinculació rígida 
empresa/escola-línia d’autobús i línia d’autobús-treballador/estudiant i fomentar sinergies entre 
empreses per organitzar paquets de serveis discrecionals d’acord amb les necessitats del conjunt i que 
l’usuari gaudeixi de l’oferta completa. 

ACTUACIONS PREVISTES  

1.   Canvi normatiu 

Es vol proposar el canvi normatiu per tal que es pugui compartir el transport regular discrecional d’ús 
especial entre diferents entitats, siguin escoles o empreses agrupades dins un mateix polígon industrial a 
fi de poder coordinar estratègies, i en el cas dels desplaçaments escolars, evitar que els infants passin 
llargues estones a l’autobús. La proposta implica modificar Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres i la llei autonòmica equivalent, la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del 
transport de viatgers per carreteres mitjançant vehicles de motor.  

Aquesta actuació hauria d’anar lligada a la introducció del cobrament individualitzat del servei per cada 
viatge per tal que diferents agrupacions es puguin coordinar sense obligar a l’usuari a estar lligat a un 
servei o línia en particular. El pagament individualitzat permetrà compartir entre empreses el servei a 
partir de l’ús que en facin els seus treballadors i no tindran un cost fix com fins ara. L’usuari podrà utilitzar 
línies diferents en l’anada i la tornada o en dies diferents permetent major flexibilitat. 

2.   Actuacions de difusió i sensibilització 

Desenvolupament d’accions de difusió i sensibilització per tal que els convenis col·lectius considerin el 
temps de treball invertit pel treballador durant el desplaçament in itinere dins l’horari laboral.  En disposar 
d’un seient reservat, i amb el confort necessari per realitzar activitats professionals (des de l’ordinador 
portàtil, el telèfon mòbil o tauleta tàctil) aquest temps pot computar com a part de la jornada laboral.  
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Addicionalment, es vol desenvolupar una campanya de promoció amb la finalitat de millorar la visibilitat 
de les parades de transport discrecional i permeti incentivar als usuaris a utilitzar-lo a través de campanyes 
de publicitat i màrqueting temporals. Aprofitar aquestes campanyes per incorporar a la piràmide de 
mobilitat l’autobús regular i l’autobús discrecional en el mateix nivell. Al mateix temps, es vol estudiar la 
possibilitat de compartir les parades de serveis regulars amb parades d’autobús discrecional.  

AGENTS RESPONSABLES 
Generalitat de Catalunya 

AGENTS IMPLICATS 
AMB 
AUDICA (Associació d'Empresaris de Transport 
Discrecional de Catalunya)  

MESURES RELACIONADES 
MESURA 91 Suport a la planificació i la gestió de la mobilitat a centres de treball i centres generadors de 
mobilitat  

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Campanya de promoció             
Total cost assumit per l’AMB  150.000 € 

Total cost Mesura  150.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Quota modal dels desplaçaments per feina en bicicleta (%) 2,70 ↑ 

Quota modal dels desplaçaments per estudi en bicicleta (població de 16 i més anys) 
(%) 2,90 ↑ 
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95 Definir i impulsar projectes de camins escolars 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F18. Educació per a la mobilitat sostenible 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ 

Els camins escolars són una estratègia social per a promoure la mobilitat segura i la convivència en els entorns 

escolars. S’aposta que els infants i adolescents assumeixin majors quotes d’autonomia personal potenciant el 

compromís de la ciutadania amb l’espai públic i les relacions interpersonals. D’aquesta manera es pretén recuperar 

el carrer i potenciar l’espai públic com a eina d’aprenentatge i convivència. 

Amb aquesta mesura el PMMU proposa la coordinació d’un Projecte metropolità de camí escolar i l’obligatorietat 

d’introduir-lo en el projecte educatiu a totes les escoles municipals. Actualment existeixen diferències 

metodològiques en la implantació dels camins escolars, i diferents administracions que ho gestionen per exemple 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.  

L’AMB elaborarà una metodologia metropolitana comuna d’implementació de camí escolar per als centres 

educatius (en particular, escoles bressol, escoles d’educació primària, secundària i batxillerat). En aquest sentit, 

serà necessària una revisió dels projectes educatius de camí escolar actuals. D’altra banda, l’AMB donarà suport 

tècnic i financer als projectes de Camins escolars.  

Aquesta mesura es vincularà amb el Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat “Compartim un futur” 

de l'AMB. 

ACTUACIONS PREVISTES 

L’estratègia ha de tenir quatre parts diferenciades: 

1.  Revisió dels actuals camins escolars 

L’estratègia preveu la revisió de les escoles que actualment disposen de camí escolar i valorar el grau de satisfacció 

que aquestes presenten en seguretat, disseny, gestió de la mobilitat i ús.  

2.  Identificar les escoles que es troben en àrees amb alts nivells de contaminació 

Es considera que la mesura dels camins escolars ha d’arribar progressivament a totes les escoles dels municipis de 

l’àrea metropolitana. Tot així, l’estratègia vol donar prioritat en els centres que a causa de la seva localització i 

exposició a alts nivells de contaminació es consideren prioritaris. Aquests equipaments vulnerables educatius amb 

trànsit intens s’han identificat a la MESURA 21 (Identificar i fer el seguiment dels àmbits sensibles amb baixa 

habitabilitat urbana). Es tracta d’aquells centres en els que hi conflueix una via de trànsit intens en un radi de 30 

metres (com ho estableix el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire en l’horitzó 2020).  
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3. Elaboració d’una metodologia metropolitana per a la implantació del camí escolar 

3.1  Millora de l’entorn, planificació del recorregut i gestió de la mobilitat  

A més d’actuacions de millora de la seguretat i de pacificació a l’entorn més immediat de les escoles (en particular 

les que s’han identificat com a escoles conflictives), és essencial dotar la ciutat d’una sèrie d’itineraris que 

connectin els diferents centres educatius amb els seus respectius principals itineraris de connexió, aplicant mesures 

de condicionament per a garantir una xarxa segura i còmoda. Alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de 

dissenyar un camí escolar són: 

 Estudi de la procedència dels alumnes, mitjançant enquestes als pares i mares i representants de les escoles, 

proposar els possibles recorreguts i, un cop acordats, detectar els punts conflictius i proposar les actuacions 

per solucionar-los. 

 Les amplades de les voreres han de complir els mínims establerts de seguretat i, alhora, s’han d’adoptar 

mesures per a solucionar els problemes d’aglomeracions en hores punta als entorns dels accessos de les 

escoles (elements reductors de la velocitat, barana sobre vorera, etc.). 

 Garantir la seguretat dels recorreguts: existència de semàfors o passos elevats, pacificació dels carrers, agents 

de seguretat del trànsit, etc. 

 Introduir elements de senyalització vertical i horitzontal necessària. 

 Tenir presents elements del mobiliari urbà i l’enllumenat, així com l’existència d’altres activitats que ocupin les 

voreres, aparcaments, terrasses, etc. 

 Revisar les finestres temporals de la distribució urbana de mercaderies i de l'estacionament per tal de no 

coincidir amb horaris d’entrada i sortida de l’escola. A la vegada es proposa que aquestes activitats es 

desenvolupin a uns 100 metres de l’entrada de l’escola. L’estacionament de l’autocar escolar també ha de 

complir la distància de seguretat establerta pel que fa a la  salut dels alumnes i treballadors dels centres.  

 Col·laboració i coordinació entre centres educatius. S’entén que un diàleg entre centres educatius pròxims pot 

potenciar a la creació de grups d’escoles que dissenyin els seus camins escolars conjuntament, d’aquesta 

manera aconseguir un teixit urbà coherent i segur.   

3.2   Sensibilització i formació de la comunitat educativa i veïnal 

El camí escolar ha de ser part del projecte educatiu de l’escola, es proposa incloure la mobilitat sostenible dintre del 

programa curricular. També és necessària la implicació de la resta de la ciutadania i donar a conèixer el projecte a 

associacions, comerços, agents i altres usuaris de la via. Per tant, més enllà de dotar a les ciutats d’itineraris que 

connectin els diferents centres educatius, és necessari promocionar i divulgar els beneficis de la pràctica d’aquests 

camins i la seva existència. Bona part de l’èxit d’aquests projectes recaurà en la capacitat de sobrepassar les 

fronteres de les escoles i fer-lo arribar al conjunt dels municipis. Així mateix, ha de ser reconegut per aquells que 

l’utilitzen però també per la resta de ciutadans que en fan ús o conviuen en el mateix espai.  

3.3   Avaluació i seguiment de la implantació de mesures i canvi d’hàbits aconseguits 

L’AMB amb l’ajuda dels actors implicats en el camí escolar, s’encarregaran d’avaluar el grau de compliment i fer el 

seguiment del projecte mitjançant indicadors de seguiment. Aquests indicadors han d’estar principalment dirigits al 

nombre d’alumnes que fan ús del camí; nombre d’alumnes que arriben d’una manera autònoma a l’escola , 

comerços implicats en el projecte, entre d’altres. També s’ha d’avaluar la millora de la gestió de la mobilitat i el 

disseny urbà, el projecte educatiu de l’alumnat així com la difusió del projecte.  

Per a que el camí escolar tingui èxit cal la participació dels ajuntaments al més alt nivell però també les àrees 

directament implicades (educació, medi ambient, espai públic i mobilitat). També és necessari la participació de la 

comunitat educativa (la direcció, el claustre, el professorat, els pares i mares, les associacions de pares i mares i els 
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infants). Els comerços que estan al llarg del recorregut del camí escolar així com la gent gran poden oferir seguretat 

i serveis molt valuosos a la comunitat. És necessari també el compromís de la policia municipal així, com també la 

participació d’entitats supramunicipals com la Generalitat de Catalunya, els Consells Comarcals o la Diputació de 

Barcelona. 

4.  Campanyes de comunicació orientades als diferents agents implicats 

Adreçades a diferents col·lectius com les associacions de famílies d’alumnes, professors, veïns, comerços, etc. entre 

d’altres:  

 Actes de presentació i inauguracions 

 Accions periòdiques 

 Mitjans de comunicació 

 Pàgines web, blocs i xarxes socials 

 Senyalització viària 

 Jornades i xerrades específiques 

 Difusió de l’experiència a altres escoles, barris i ciutats  

 Facilitar la creació de grups de voluntaris 

 Crear la figura d’agent de camí escolar 

 

AGENTS RESPONSABLES 

Ajuntaments metropolitans 

AMB 

Centres educatius 

Comunitat educativa 

 

AGENTS IMPLICATS 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

Consells Comarcals 

Comerços 

Entitats de barri 

Policia municipal 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 21 Àmbits prioritaris d'actuació per millorar l'habitabilitat urbana 

MESURA 22 Desplegar les Zones de Baixes Emissions en els municipis metropolitans 

MESURA 80 Introduir sistemes de monitoratge de la mobilitat 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 El camí escolar és un projecte àmpliament estes tant per Catalunya 

com a la resta d’Europa. Francesco Tonucci (Fano, 1941) és 

probablement la persona que més ha influenciat en els col·lectius 

que treballen pels drets dels infants. L’any 1991 va crear el 

“Laboratori Fano” a la seva ciutat natal concebut per a que els nens 

siguin el centre de referència i presa de decisions urbanístiques.  

 El “bus a peu” és una iniciativa de camí escolar que pot implementar 

amb l’ajuda de pares/mares voluntaris o organitzat amb una 

empresa. Els nens valoren positivament el fet d’anar a peu amb els 

companys d’escola pel damunt de la suposada comoditat d’anar en 
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cotxe a l’escola amb els pares. S’ha implantat a multitud de ciutats d’arreu del món, a més, també existeix la 

modalitat en bicicleta. 

 D’altra banda, hi ha projectes que participen, no només en la millora dels entorns escolars i l’autonomia dels 

nens en els seus desplaçaments, sinó també en la integració a la societat de persones amb qualsevol classe de 

discapacitat. Un exemple és el projecte “Cooperant Viaris”, on un grup de joves amb discapacitats intel·lectual 

de diferents tipologies treballen entorn dels centres escolars per detectar incidències i millorar la mobilitat en 

aquests espais, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària als entorns escolars. D’aquesta manera, es fomenta 

la integració a la societat de persones afectades per aquestes discapacitats, proporcionant-los formació i 

experiència pràctica en matèria de mobilitat i de seguretat viària i, alhora, es treballa perquè els alumnes 

reconeguin les situacions de risc i puguin evolucionar cap a una mobilitat més segura. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Elaboració d’una metodologia metropolitana per a la implantació de camí 
escolars             

2. Revisió dels actuals camins escolars i propostes de millora             

3. Implantació de nous camins escolars i de propostes de millora dels existents             

4. Seguiment dels projectes de camins escolars             

5. Campanyes de comunicació orientades als diferents agents que poden 
participar en el camí escolar (AFA, professors, veïns, comerços, etc.)             

6.Finançament i suport tècnic        

7. Creació d'un programa curricular sobre mobilitat, amb especial èmfasi en el 
mode a peu i en bicicleta (MESURA 96)             

Total cost assumit per l’AMB  930.000 € 

Total cost Mesura  2.436.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Escoles cobertes amb camí escolar * - ↑ 

Quota modal dels desplaçament per anar a l'escola fets a peu o en bicicleta (població entre 4 i 

16 anys) 
70,2 ↑ 

* Es precisa de la col·laboració dels ajuntaments, Diputació de Barcelona i escoles per a l’obtenció de les dades 
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96 Incorporar la formació en mobilitat sostenible 
en el programa curricular escolar 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ  F28. Educació per a la mobilitat sostenible 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

En els darrers anys l’escola ha anat incorporant en el currículum escolar aspectes que la societat cada 
vegada li confereix més importància, com ara el reciclatge de residus. D’igual manera es vol promoure que 
la mobilitat i els seus impactes siguin introduïts com a matèria d’estudi en l’etapa de l’ensenyament 
obligatori. 

A partir de l’any 2004, i molt especialment a partir de l’any 2007, el Servei Català del Trànsit inicia un 
conjunt de publicacions per a l’educació en la mobilitat segura que fan un salt qualitatiu en quant a 
l’enfocament metodològic i al contingut pedagògic. 

Els continguts de les publicacions del SCT se centren fonamentalment en la seguretat viària i, en aquest 
sentit no ha estat fins als darrers anys en què es comencen a incorporar, tot i que encara de forma 
insuficient, publicacions de referència per a difondre els aspectes de medi ambient, sostenibilitat i salut 
associats a la mobilitat. 

En general s’identifiquen les següents vies per a la incorporació de la mobilitat sostenible, segura, 
saludable, accessible i equitativa, a l’activitat educativa de les escoles: 

• Incorporació de forma transversal al currículum escolar. Es tractaria d’una material per treballar 
la mobilitat sostenible, segura i saludable des de tots els àmbits d’un mateix curs escolar. Haurà 
de formar part del Projecte Educatiu de Centre. 

• Incorporació d’unitats didàctiques de mobilitat sostenible, segura i saludable en currículums 
d’àmbits determinats, per exemple, Ciències de la naturalesa o Educació ètica cívica. Les unitats 
han de tenir continguts reglats que permetin que puguin substituir altres unitats didàctiques del 
currículum. 

• Realització d’un crèdit variable. Es tracta d’una via en desús, ja que han desaparegut 
majoritàriament els crèdits variables obligatoris. 

• Realització d’un crèdit de síntesi per a ESO. 

• Realització d’activitats puntuals programades dins d’una matèria o bé en les tutories, o bé la 
realització de jornades o activitats monogràfiques, en el marc de la setmana de la mobilitat. Es 
tracta d’activitats dissenyades únicament com a complements i no estructurades seguint criteris 
que els permetin ser substitutives d’altres matèries. 
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• Realitzar activitats complementàries a les sessions d’educació viària ja programades i portades a 
terme majoritàriament per les policies locals. Un exemple d’activitat complementària podria ser 
viure en primera persona algunes de les dificultats que les persones amb discapacitat (física, 
visual o cognitiva), afronten en els seus desplaçaments diaris. 

• Realització d’activitats extraescolars relacionades amb la mobilitat sostenible, segura i saludable 
per part de monitors de lleure. Durant el temps lliure del migdia, com a activitats extraescolars 
de tarda o en el marc de casals d’estiu. 

• Realització d’activitats de formació per a mestres per tal que incorporin valors de sostenibilitat, 
seguretat i salut de forma informal en les activitats quotidianes. 

Aquesta mesura es vincularà amb el Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat “Compartim 
un futur” de l'AMB. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Realitzar una publicació o un recull en format web de tots els recursos actualment disponibles en 
relació a la mobilitat sostenible, segura i saludable. (SCT, DMAH, PTP, RACC, FGC, BACC, IMEB, AMB, 
etc.) i difondre aquests recursos als mestres de primària i secundària. 

2. Realitzar una publicació complementària dirigida fonamentalment a secundària. 

Per tal d’oferir activitats per a realitzar puntualment en el marc d’una tutoria, una activitat 
extraescolar, una sessió d’educació viària de la policia local, una jornada de la setmana de la mobilitat, 
etc. Aquesta publicació podria complementar activitats ja previstes en les publicacions del SCT. 

3. Realitzar una publicació del material necessari per a programar un crèdit de síntesi de mobilitat 
sostenible, segura i saludable. 

Aquesta s’ha de basar en les experiències ja realitzades per algunes escoles i instituts de Catalunya. 

4. Promoure un grup de treball dirigit pel Departament d’Ensenyament. 

Elaborar una proposta de currículum transversal per a l’ESO relacionat amb la mobilitat sostenible, 
segura i saludable.  

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 
Departament d’ensenyament-Generalitat de 
Catalunya 

AGENTS IMPLICATS 
Institut Català de la Salut 
Diputació de Barcelona 

MESURES RELACIONADES 
MESURA 95 Definir i impulsar projectes de camins escolars 
MESURA 98 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització i comunicació sobre la mobilitat a peu 
MESURA 99 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització de promoció de l’ús de la bicicleta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 
 Projecte curricular sobre mobilitat sostenible de Transport for London. Get cycling. En funció de 

l’edat dels infants, es planteja un currículum nacional. Les edats primàries estan segmentades en el 
Key stage 1 (KS1), per edats de 5 a 7 anys, i el key stage 2 (KS2), per edats de 7 a 11 anys. Les edats 
secundàries estan segmentades en el Key stage 3 (KS3), per edats d’11 a 14 anys, i el key stage 4 (KS4), 
per edats de 14 a 16 anys. Els materials disponibles per KS1 i KS2 estan centrats en el Medi Ambient i 
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incorporen temes pròpiament d’energia, canvi climàtic, contaminació, etc. A partir de KS2 el 
currículum està centrat en la bicicleta. A partir de KS3, els currículums estan centrats en la bicicleta 
(geografia, anglès, matemàtiques, tecnologia, educació física, història, ciència i civisme). Cada matèria 
s’estructura a partir dels 4 mateixos eixos temàtics, el 3r dels quals és “El gran debat” que fa referència 
a la relació entre les accions locals relatives a la mobilitat i els impactes ambientals globals. 

 Portal “Bikeability”. Portal per a promoure l’aprenentatge integral per a circular amb bicicleta. Es 
proposen cursos de 3 nivells. S’ofereixen als professors materials senzills per a reflexionar sobre els 
beneficis d’anar amb bicicleta, donant especial importància a la salut. 

 Projecte pedagògic de “Con bici al cole”. En el marc d’aquest projecte de promoció de la bicicleta en 
l’accés a les escoles i de creació de camins escolars, s’incorpora un projecte pedagògic amb unitats 
didàctiques per a primer, segon i tercer cicle de primària. A segon cicle hi ha una activitat de discussió 
sobre els avantatges i inconvenients de cada mode de transport, tot i que no es detalla cap mètode 
específic per a realitzar l’activitat. A tercer cicle hi ha una sessió pràctica de realització de mesures de 
soroll i velocitat dels vehicles al carrer. 

 Amb bici a l’institut. Manual amb unitats de coneixement i recursos pedagògics i pràctics que 
s’emmarquen en el currículum de l’educació secundària obligatòria i que pretenen motivar l’estudi, el 
coneixement i l’ús de la bicicleta des de diverses perspectives i àmbits. És una proposta oberta que es 
pot ajustar a cada centre fent-ne un ús creatiu. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Publicació i/o recull web de materials disponibles             
2. Publicació d'activitats puntuals per a secundària             
3. Publicació de material per a crèdit de síntesi             
4. Promoure un grup de treball             
Total cost assumit per l’AMB  40.000 €  
Total cost Mesura  40.000 €  

 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Activitats de mobilitat sostenible realitzades a escoles i instituts - ↑ 

Alumnes que han rebut formació específica de mobilitat sostenible - ↑ 
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97 Promocionar la formació d'agents de la Policia 

Local en mobilitat sostenible 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F28. Educació per a la mobilitat sostenible 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Es proposa realitzar accions de formació als cossos de la Policia Local per tal que estiguin al dia sobre 

qüestions en mobilitat sostenible, i que tinguin un paper encara més rellevant com a acompanyants i 

interlocutors acreditats d’una transició progressiva cap a la ciutat sostenible (amb més protagonisme de 

la bicicleta, del vehicle elèctric, dels vehicles de mobilitat personal, del vehicle compartit, etc.). Es proposa 

orientar la formació als següents aspectes: 

 La seguretat viària en la circulació de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal, en especial en 

les interseccions i en els espais de convivència entre bicicletes i vianants o bicicletes i vehicles 

motoritzats. 

 La circulació segura en diferents situacions i entorns i el correcte ús dels accessoris com ara llums, 

timbre, cadiretes, remolcs, casc, etc., segons la normativa vigent. 

 La prevenció del robatori de bicicletes, aconsellant adequadament sobre com aparcar, com ancorar 

les bicicletes, com registrar-les i com realitzar les denúncies pertinents en cas de robatori. 

 La implantació dels vehicles de baixes emissions en l’àmbit metropolità, i en particular els vehicles 

elèctrics. 

 Els nous sistemes de mobilitat compartida presents a la ciutat, especialment aquelles de bikesharing 

i motosharing 

Un protocol d’actuació proporcionat que estimuli l’increment de la bicicleta garantint els aspectes 

anteriors, preveient un desplegament adequat i ordenat de les campanyes d’informació, els avisos i les 

sancions. 

Aquesta mesura es vincularà amb el Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat “Compartim 

un futur” de l'AMB. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Formació sobre nous criteris de les ordenances de mobilitat 

Crear un curs específic de formació per a difondre els nous criteris que es proposa incorporar en les 

ordenances de mobilitat o de vianants, bicicletes, vehicles de mobilitat personal o vehicles elèctrics dels 

municipis, preferiblement en paral·lel a la seva incorporació efectiva en les ordenances de cada municipi. 

2. Crear un curs específic per a la formació dels policies locals com a guies ciclistes 
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El curs ha d’incorporar adequadament els consells per a la circulació amb bicicleta en les formacions de 

seguretat viària que imparteixen a les escoles, i per de poder acompanyar amb major solvència a grups de 

ciclistes per part de patrulles ciclistes. 

3. Realitzar una formació específica sobre mobilitat sostenible 

Caldrà pensar una formació específica per les Policies Locals sobre la mobilitat sostenible, tant dels modes 

tradicionals (transport públic, vianants o bicicletes), com dels mitjans més incipients (vehicles de baixes 

emissions, vehicles elèctrics, mobilitat compartida o vehicles de mobilitat compartida). 

En matèria de bicicleta, per exemple, és important realitzar una formació sobre el Biciregistre, per tal que 

en puguin promocionar la seva utilització i millorar la seva efectivitat en la recuperació de bicicletes 

robades, així com sobre mesures de prevenció del robatori, tipus i forma d’utilització dels cadenats, etc. 

4. Subvencionar la compra de bicicletes per a realitzar cursos pràctics com a guies ciclistes i per al 

patrullatge policial amb bicicleta 

AGENTS RESPONSABLES 

Ajuntaments metropolitans 

Servei Català de Trànsit 

Mossos d’Esquadra 

Policies locals 

AGENTS IMPLICATS 

Direcció de Mobilitat i Transport de l’AMB 

Responsable del Biciregistre a l’AMB 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 100 Promocionar el registre de bicicletes 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Transport for London van fundar la Met Police Cycle Taskforce (cos o patrulla de la bicicleta de la 

policia metropolitana) per a realitzar tasques específiques de control i promoció de la bicicleta.  

Aquests cossos policials, degudament formats, realitzen per exemple actes de prevenció del robatori 

en els quals els mateixos policies fan el registre de les bicicletes en el sistema nacional de registre, i 

expliquen consells a les persones usuàries sobre la millor manera de lligar una bicicleta, com actuar 

en cas de robatori, etc. 

També es realitzen, entre d’altres, campanyes per a informar i fer respectar la distància mínima 

d’avançament dels ciclistes, i controls específics amb vídeo sobre el respecte a aquesta norma per 

part de les persones conductores dels vehicles motoritzats. 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Formació sobre nous criteris de les ordenances             

2. Formació com a guies ciclistes             

3. Formació sobre biciregistre i prevenció de robatoris             

4. Subvencions a la compra de flotes per a patrullar             
Total cost assumit per l’AMB  72.000 € 

Total cost Mesura  72.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Agents de policia que han rebut cursos de formació de mobilitat - ↑ 
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98 
Dissenyar i impulsar campanyes de 

sensibilització i comunicació sobre la mobilitat 

a peu 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F29. Sensibilització i promoció de la sostenibilitat en la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

Es proposa dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització i comunicació sobre la mobilitat a peu a 

nivell metropolità, i d’aquesta manera fomentar aquests desplaçaments entre els residents de l’AMB. El 

vianant ha de ser el centre d’aquestes campanyes i han d’explicar els beneficis que l’opció modal de 

caminar reporta tant per a la salut de les persones com per al medi ambient de les nostres ciutats.  

És necessari difondre i inculcar la cultura de la mobilitat a peu vers el vehicle privat entre la ciutadania 

metropolitana i crear consciència de la contribució positiva que el ciutadà fa en la salut pública de les 

seves ciutats.  

Per a la realització d’aquestes campanyes és necessari, primerament, identificar els grups objectiu als 

quals es vol informar (nens, adolescents, gent gran, treballadors, estudiants, població alta motoritzada, 

dones...) per tal de seleccionar les accions comunicatives més adients en cada cas. Un cop identificats els 

diferents col·lectius, és necessari definir i planificar les accions comunicatives per a cadascun dels grups 

objectius identificats i seleccionar adequadament quina informació es vol comunicar a cada grup a través 

de l’anàlisi i la identificació de la problemàtica i/o aspecte a millorar respecte a la mobilitat a peu.  

Es creu que el turisme és un col·lectiu potencialment objectiu d’aquestes campanyes. Així doncs, s’ha de 

treballar perquè totes aquestes campanyes de promoció de la mobilitat a peu arribin també al sector 

turístic. 

ACTUACION PREVISTES 

1. Realitzar campanyes de divulgació sobre la mobilitat a peu, els seus beneficis i revalorització de la 

figura del vianant 

Es vol informar i sensibilitzar als residents de l’àrea metropolitana que 30 minuts al dia d’activitat física 

moderada (caminar) és un dels objectius mínims de salut, una manera fàcil d’assolir els 30 minuts 

d’activitat física moderada és mitjançant la realització d’activitats quotidianes de manera activa.  

2. Realitzar campanyes de seguretat viària 

  Campanyes de formació als conductors i transportistes en les pràctiques de conducció i gestió de la 

càrrega i descàrrega per tal d'augmentar la sensibilitat i l’atenció en totes les qüestions relatives a la 

seguretat viària, especialment en relació amb els vianants i els ciclistes (Fleet Operators Recognition 

Scheme).  
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 Campanyes de formació i conscienciació als vianants en la millora del seu comportament a l’hora de 

travessar els carrers. L’ús de les noves tecnologies en els desplaçaments (smartphones, música...) i 

l’impuls de seguir el que fan els altres sense ser conscients que a vegades no compleixen les normes 

de conducta establertes, augmenta l’accidentalitat.  

3. Foment de l’ús i difusió dels itineraris saludables 

Els ajuntaments han de fer difusió dels itineraris saludables dels seus municipis, mitjançant publicitat en 

les seves pàgines web, missatges en les televisions i ràdios locals, promovent activitats i esdeveniments 

populars. L’AMB ha de recopilar tota la informació de promoció i difusió dels diferents municipis i 

incorpora-la en la seva web en un apartat d’itineraris saludables dins la secció de mobilitat sostenible. 

(Vegeu MESURA 12 Dignificar els espais de vora urbana com a punt central de la mobilitat de lleure). 

4. Promoció d’activitats i esdeveniments populars que fomentin els desplaçaments a peu i recollida 

d’iniciatives 

Treballar conjuntament amb els municipis de l’AMB per a promoure activitats i esdeveniments populars 

de foment dels desplaçaments a peu. Fomentar i consolidar els esdeveniments existents com és la 

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. 

5. Fomentar i incentivar l’accés a la feina a peu (walk to work) 

Consensuar acords entre l’administració pública i les empreses privades per facilitar i donar a conèixer 

als treballadors les possibilitats d’arribar a la feina caminant. Crear premis i reconeixement a les 

empreses i administracions públiques que impulsin i facilitin l’accés a la feina a peu i als treballadors que 

opten pel mode a peu per anar a treballar.  

 

AGENTS RESPONSABLES 

Ajuntaments metropolitans 

Institut Català de la Salut 

AMB 

ATM 

Generalitat de Catalunya 

AGENTS IMPLICATS 

Policies locals 

Associació de veïns i veïnes 

Diputació de Barcelona 

 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 12 Dignificar els espais de vora urbana com a punt central de la mobilitat de lleure 

MESURA 72 Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat activa i vehicles de mobilitat personal 
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

  A Catalunya se celebra, des del 2001, la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, on participen 

diferents  municipis catalans. 

  L’Ajuntament de Terrassa promou la campanya “Pas a Pas”. Amb 

aquesta campanya, Terrassa vol promoure el canvi modal per moure’s 

d’una manera més saludable, segura i sostenible. El plànol incorpora 

també els principals elements de mobilitat i alguns punts d’interès i 

generadors de mobilitat.  

  Exemples de campanyes per a la promoció del mode a peu. Transport 

for London. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Campanyes de divulgació sobre la mobilitat a peu i els beneficis             

2. Foment de l'ús i difusió dels itineraris saludables             
3. Campanyes de sensibilització i comunicació en matèria de 
seguretat viària, entre d’altres.             

4. Promoció d’activitats i esdeveniments populars que fomentin els 
desplaçaments a peu             

5. Foment de l'accés a la feina a peu              

Total cost assumit per l’AMB  62.500 € 

Total cost Mesura  135.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Quota modal dels desplaçaments a peu en dia feiner (%) 42,10 ↑ 
 

 

Font: Ajuntament de Terrassa 

Font: Transport for London 
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99 
Dissenyar i impulsar campanyes de 
sensibilització de promoció de l’ús de la 
bicicleta 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F29. Sensibilització i promoció de la sostenibilitat en la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

L’AMB desenvolupa diferents activitats de sensibilització dins de programes i campanyes que tenen com 
a objectiu sensibilitzar la població en diferents àmbits. 

        

Imatge: Campanya de sensibilització de l’AMB. Font: AMB 

     

Imatge: Campanya de subvencions de bici elèctrica (2014 – 2017). Font: AMB 

Aquesta actuació busca la definició i el desenvolupament de campanyes de promoció de la bicicleta, 
moltes de les quals només cal repetir aquelles que ja s’han realitzat en anys anteriors, amb l’objectiu de 
fidelitzar les persones usuàries.  

Les mesures per assolir aquest objectiu són diverses, com la creació del blog específic 
blogs.amb.cat/bicicleta, la difusió sobre com han de circular les bicicletes a la ciutat, l’impuls de campanyes 
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que promouen l’ús de la bicicleta com la de #30diesAMBbiciBCN, l’elaboració de material gràfic 
(banderoles i suports publicitaris), el repartiment de fulletons amb informació per als ciutadans que es 
vulguin moure amb bicicleta juntament amb accions de carrer, l’impuls de diferents iniciatives mitjançant 
el reconeixement institucional, etc. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Realitzar campanyes sobre ‘bicivisme’. 

En l’actualitat s’observa la necessitat de difondre hàbits de comportament cívic envers les bicicletes, tant 
per als usuaris de bicicleta com per a la resta d’usuaris de la via pública. 

2. Realitzar campanyes sobre la importància de lligar bé la bicicleta per evitar el robatori. 

L’AMB desenvoluparà accions entorn qüestions essencials de lligar bé la bicicleta per evitar robatoris. 
Caldrà valorar l’opció de subvencionar la compra de cadenats d’alta seguretat (rígids tipus U o bordo, o 
cadenes d’alta resistència). 

3. Difondre missatges de suport i reconeixement a les persones usuàries de la bicicleta (lemes a la 
calçada, en zones d'aparcament, en estacions, etc.). 

L’AMB desenvoluparà accions que reforcin el to positiu i de suport i reconeixement a les persones usuàries 
de la bicicleta, com per exemple la campanya del mes d’abril #30diesAMBbiciBCN. 

4. Crear premis i reconeixements a les iniciatives que impulsin l’ús de la bicicleta amb diferents 
finalitats ‘Bicimpuls’. 

L’AMB desenvoluparà accions que reforcin el to positiu i de suport i reconeixement a les iniciatives socials, 
econòmiques i culturals de la bicicleta. 

 

AGENTS RESPONSABLES 
AMB 

AGENTS IMPLICATS 
Ajuntaments metropolitans 
Entitats i empreses del món de la bicicleta 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 7 Estendre la xarxa metropolitana per a bicicletes (Bicivia) 
MESURA 8 Identificar i senyalitzar els itineraris pedalables 
MESURA 9 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox 
MESURA 10 Implantar la bicicleta elèctrica pública metropolitana 
MESURA 28 Implantar instal·lacions complementàries dels espais per a ús de la bicicleta 
MESURA 72 Millorar el marc normatiu sobre la mobilitat activa i vehicles de mobilitat personal 
MESURA 75 Millorar i promocionar els itineraris de lleure i per al turisme en bicicleta 
MESURA 94 Fomentar incentius d’accés a la feina o a l’escola en bicicleta 
MESURA 95 Definir i impulsar projectes de camins escolars 
MESURA 96 Incorporar la formació en mobilitat sostenible en el programa curricular escolar 
MESURA 97 Promocionar la formació d’agents de Policia Local en mobilitat sostenible 
MESURA 98 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització i comunicació sobre la mobilitat a peu 
MESURA 100 Promocionar el registre de bicicletes  
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 30 dies en bici. La campanya #30diesenbici és una campanya anual que es realitza a l’abril de promoció 
de l’ús quotidià de la bicicleta a la ciutat. Aquesta campanya, es fonamenta en el compromís de l’ús 
diari de la bicicleta durant 30 dies per tal de generar l’hàbit de moure’s en bicicleta, participant amb 
recompenses al final del repte. En el marc d’aquesta campanya l’AMB impulsa un concurs de 
fotografia d’Instagram i la participació en el repte online #30diesAMBbiciBCN, que permet conèixer el 
mapa de calor dels centenars d’usuaris enregistrats. 

 Back to the Bike, estratègia Urbana de la Bici a Sant Boi de Llobregat. Aquesta és la nova estratègia 
de promoció de la Bicicleta, un instrument viu i obert a la participació que se suma al Pla de Mobilitat 
Urbana, i que té com a objectius principals incentivar el transvasament d’usuaris del cotxe cap a 
aquest mitjà de transport i fer de la bici un element quotidià en la vida de Sant Boi de Llobregat. 

 Existeixen altres iniciatives a àmbit municipal d’aquest tipus tot i que amb altres objectius, com per 
exemple la campanya promoguda per l’Ajuntament de Barcelona La bici, la millor idea del món que 
pretén incrementar l’ús de la bicicleta a la ciutat de Barcelona un 67% durant els pròxims anys.  

 Sorteig d’una bicicleta a Sant Boi de Llobregat. Alguns municipis, entre els quals hi ha Sant Boi de 
Llobregat, celebren cada any una festa amb els joves que compleixen 18 anys. El sorteig d’una bicicleta 
elèctrica subministrada per l’AMB, fent constar aquesta esponsorització, pot esdevenir una bona 
mesura de conscienciació entre el jovent dels diferents municipis. 

 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Realitzar campanyes “bicivisme”             
2. Realitzar campanyes sobre la importància de lligar bé la bicicleta per 
evitar el robatori             
3. Difondre missatges de suport i reconeixement a les persones usuàries 
de la bicicleta             
4. Crear premis i reconeixements a les iniciatives que impulsin l’ús de la 
bicicleta “Bicimpuls”             
Total cost assumit per l’AMB  48.000 € 

Total cost Mesura  48.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Quota modal dels desplaçaments en bicicleta en dia feiner (%) 1,60 ↑ 
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100 Promocionar el registre de bicicletes 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F29. Sensibilització i promoció de la sostenibilitat en la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

El registre de bicicletes és una base de dades on es recullen les dades corresponents a les bicicletes i les 

seves persones o empreses propietàries.  

La “Red de Ciudades por la Bicicleta” (RCxB), associació d’entitats locals creada l’any 2009 que té per 

objecte la generació d’una dinàmica entre les ciutats de l’Estat Espanyol amb la finalitat de facilitar, fer 

més segura i desenvolupar la circulació dels i les ciclistes, va crear el “Biciregistre” a nivell estatal. Els 

municipis de l’AMB hi estan adherits col·lectivament a través de l’AMB, i alguns d’ells també a nivell 

individual (Montcada i Reixac, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès). La ciutat de Barcelona, per la 

seva part, té el seu propi registre de bicicletes. A nivell nacional, els Mossos d’Esquadra disposen d’un 

servei d’identificació de bicicletes sostretes i recuperades a partir del nombre de sèrie del quadre o els 

registres existents. 

En el cas del “Biciregistre”, les dades es recullen a través d’un conjunt d’entitats validadores, entre les 

quals es troben els ajuntaments metropolitans, així com les entitats i/o botigues amb les quals cada 

ajuntament arribi a un acord de col·laboració. La inscripció de la bicicleta al registre es realitza directament 

per part de la persona o empresa propietària, que posteriorment ha de dirigir-se a una entitat validadora 

per tal que s’accepti formalment el nou registre. 

Una vegada registrada la bicicleta s’ofereix un conjunt d’adhesius de difícil destrucció perquè siguin 

col·locats lliurement en aquells punts de la bicicleta on la persona o empresa propietària consideri 

convenient. A més a més, s’inclou un líquid transparent que una vegada aplicat sobre l’adhesiu 

microperforat, deixa marcat el codi sobre el quadre de la bicicleta que es pot llegir posteriorment amb una 

llum ultraviolada encara que l’adhesiu hagi estat arrencat. 

Generalment s’aconsella combinar punts de bona visibilitat per a dissuadir als lladres amb punts amagats 

per a facilitar el seu control posterior en cas que els més visibles hagin estat tapats o manipulats d’alguna 

manera. Aquests adhesius disposen d’un codi únic que permet identificar la persona o empresa 

propietària. 

El PMMU proposa millorar les prestacions del Biciregistre en el marc de col·laboració amb la RCxB i 

promocionar-ne l’ús en els municipis metropolitans enfortint l’estratègia que s’està duent a terme 

actualment.  

La millora de prestacions ha d’anar encaminada a millorar la seva utilitat i interès: 

- Facilitar la lectura in situ de les dades de la bicicleta als agents de seguretat, funcionaris públics i 

operadors de serveis relacionats amb la bicicleta, de manera àgil a través del mòbil. Això també 
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implica garantir que la col·locació dels adhesius en el moment de la validació ho garanteix. 

- Facilitar la denúncia de robatori o desaparició per part de la persona o empresa propietària, també 

de forma àgil a través del mòbil, permetent incorporar explicacions i fotografies de la situació i 

dotant de força legal aquesta denúncia sense necessitat d’anar presencialment a comissaria. 

- Valorar la incorporació d’elements que permetin geolocalitzar la bicicleta per part dels agents 

públics i les persones o empreses propietàries. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Crear els canals de comunicació permanents  

L’AMB impulsarà aquests canals, els quals han de permetre mantenir de forma actualitzada i 

homogènia les dades existents en els diferents registres de bicicletes existents o bé arribar a un acord 

per a utilitzar un registre únic per part de totes les administracions. 

2. Crear noves funcionalitats a la web o a través d’una aplicació específica 

L’AMB promourà una simplificació de les dades de la bicicleta (identificació, persona o empresa 

propietària del vehicle, etc.) als agents, així com la denúncia formal dels robatoris. També impulsarà 

noves funcionalitats, com la modificació dels formularis per a permetre la integració dels ginys i altres 

vehicles de mobilitat personal en el mateix registre, per a permetre al públic general saber si un 

número de bastidor correspon a una bicicleta registrada i si aquesta ha estat denunciada, o bé com 

una eina de suport al control en la compra-venta de bicicletes de segona mà. 

3. Crear les versions pertinents de la web o d’una possible aplicació mòbil també en català 

4. Crear l’obligatorietat de registrar la bicicleta per a poder utilitzar els aparcaments de bicicletes 

públics com el Bicibox (MESURA 9) o d’altres aparcaments col·lectius vigilats o amb accés controlat 

(aparcaments a l’interior d’equipaments, estacions, vehicles de transport públic, etc.) (MESURA 17) 

a través de convenis de col·laboració 

5. Promoure el registre de bicicletes a través de les botigues de bicicletes (i del gremi de comerciants 

de bicicletes) 

Es pretén facilitar que es registrin les bicicletes en el moment de la venda, i que s'informi 

adequadament a les persones propietàries de les bicicletes que les porten a reparar. En aquest sentit 

cal promoure les botigues com a punt de referència i valorar oferir-los una part dels ingressos que 

paga la persona interessada. 

6. Crear campanyes i actes de registre massiu gratuït en punts d’atracció de bicicletes 

L’AMB impulsarà el registre de bicicletes en esdeveniments com el Dia de la Bicicleta o les pedalades 

amb gran afluència de públic i en farà campanya en estacions de transport públic amb major atracció 

de bicicletes, instituts, aparcaments temporals en esdeveniments, a la Setmana de la Mobilitat 

Sostenible i Segura, etc. S’intentarà implicar a la Policia Local en aquests actes, intentant que sigui el 

responsable del registre en aquests actes.  

7. Realitzar una prova pilot de servei Premium a través de la incorporació d’un xip de baix consum per 

a la geolocalització de la bicicleta per múltiples canals 

Aquesta prova es podria iniciar per serveis de bicicleta pública o flotes de bicicletes municipals. 
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AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Red de Ciudades por la Bicicleta 

AGENTS IMPLICATS 

Gestors de serveis d’aparcament (Bicibox, BiciUAB, 

etc.) 

Gremi de comerciants de bicicletes i botigues de 

bicicletes 

Policies locals 

Ajuntaments metropolitans 

Operadors de transport públic 

Generalitat de Catalunya 

MESURES RELACIONADES 

MESURA 9 Estendre la xarxa d’aparcaments del Bicibox 

MESURA 17 Pla d’aparcaments de bicicleta de gran capacitat en estacions ferroviàries 

MESURA 99 Dissenyar i impulsar campanyes de sensibilització de promoció de l’ús de la bicicleta 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 Biciregistro. Actualment es disposa del portal web www.biciregistro.es amb disseny responsive, que 

s’adapta correctament a diferents dispositius, incloent-hi el telèfon mòbil. 

 Bizhiri. Aquest projecte pretén donar una solució tècnica que garanteixi la seguretat de les bicicletes 

a la via pública i, alhora, dissuadeixi els lladres. Consisteix en un cadenat fix amb forma de ferradura 

que porta integrat un xip, dotat amb tecnologia Bluetooth, que es connecta al telèfon intel·ligent 

gràcies a uns transmissors instal·lats a la ciutat. El projecte instal·larà 10 pals on aniran instal·lats els 

transmissors que permetran crear un perímetre de seguretat a la ciutat. El xip col·locat a la bicicleta 

emet un senyal que els transmissors instal·lats per la ciutat s'encarregaran de rebotar i seran visibles 

des del sistema de localització GPS del mòbil, de manera que es pot realitzar un seguiment en temps 

real de la bicicleta i ubicar-la al punt exacte que ocupa al mapa.  

 Bikeregister. El sistema de registre nacional anglès Bikeregister permet al seu propi web que qualsevol 

persona realitzi una consulta a partir d’un número de bastidor d’una bicicleta, de manera que pot 

saber si aquesta bicicleta està registrada i si ha estat denunciat el seu robatori. Això pot permetre 

identificar més bicicletes robades i també donar més garanties a les persones compradores d’una 

bicicleta de segona mà. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COSTOS ORIENTATIUS (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Canals permanents             

2. Noves funcionalitats web / app             

3. Versions web / app en català             

4. Incorporació ús obligatori en altres serveis             

5. Promoció a través de botigues             

6. Campanyes i actes de registre massiu             

7. Prova pilot amb geolocalització             

Total cost assumit per l’AMB  62.500 € 

Total cost Mesura  62.500 € 
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INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Bicicletes registrades - ↑ 

Punts o botigues validadores a l’AMB - ↑ 
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101 Promoure l’ús dels VBE des de l’AMB a la 

ciutadania, centres públics i empreses 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F29. Sensibilització i promoció de la sostenibilitat en la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

L’AMB promourà l’ús de VBE entre la ciutadania, centres públics i empreses mitjançant campanyes de 

sensibilització i comunicació.  

Dins del sector privat es fomentarà l’ús de VBE (VE, híbrids com vehicles propulsats amb gas natural, 

especialment en vehicles pesants) entre les flotes de les empreses amb especial atenció a les empreses de 

lloguer, transport de viatgers, serveis postals o paqueteria, distribució de mercaderies i serveis tècnics.  

Referent al sector públic, s’insistirà a sensibilitzar a les administracions, ajuntaments i empreses públiques 

sobre la importància d’incorporar vehicles de baixes emissions en les seves flotes. L’AMB, liderarà aquest 

canvi i promourà la comunicació sobre la importància en la transició amb vehicles de baixes emissions.  

Finalment l’AMB fomentarà entre la ciutadania la substitució progressiva dels vehicles particulars amb 

motors convencionals de combustió interna per VBE i més eficients entre la ciutadania, mitjançant 

campanyes de sensibilització i comunicació, exposicions, difusió d’informació clara sobre ajudes, 

subvencions existents i ajudes econòmiques sobre el cost de la recàrrega. Es dissenyaran campanyes 

tenint en compte les diferents activitats i grups objectius ja identificats per l’AMB, com ara a adults, 

escolars i/o gent gran. 

La conscienciació de la ciutadania dels beneficis mediambientals en l’ús d’aquests vehicles ha d’anar 

acompanyada, també d’una sensibilització en la lluita per la millora de la seguretat viaria i congestió de les 

carreteres i carrers, ja que la transició a vehicles de baixes emissions no posa solució a la dita 

problemàtica.  

En la mateixa línia, es vol conscienciar als ciutadans (conductors, vianants) envers la seguretat viària, 

especialment per protegir als vianants i ciclistes. Els VBE són més silenciosos que els de motor 

convencional i poden provocar més atropellaments a causa d’aquest fet. La Unió Europea ha aprovat que 

a partir de mitjans de 2019, els nous models de vehicles elèctrics i híbrids hauran de  fer soroll quan 

circulin a menys de 30 km/h. Mentrestant però, es considera interessant sensibilitzar la ciutadania per 

alertar d’aquest possible perill i augmentar la seguretat viària.  

L’intercanvi de bones pràctiques entre administracions i ciutats pot impulsar la innovació, noves fórmules 

de gestió i la dinamització del procés de transició. Es proposen campanyes especialment dirigides a les 

administracions públiques i el seu personal tècnic, però es recomana que en alguns casos es plantegi la 

possibilitat que siguin obertes a tots els interessats en la introducció dels VBE, com plataformes, 

associacions, empreses i particulars.  

És interessant convidar actors o veus de referència nacionals o internacionals per aquest intercanvi, que 

E A B D C F 



 

 

396 

participessin com a ponents. Especialment es veu clau compartir experiències amb ciutats capdavanteres 

en mobilitat sostenible. 

 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Organitzar esdeveniments de comunicació  

Dirigir els esdeveniments a la ciutadania, empreses, responsables de compres de flotes públiques per 

informar de l’actual oferta comercial, incentius, exempcions fiscals, subvencions i xarxa de recàrrega 

disponible i el seu cost.  

2. Crear i mantenir un espai dedicat al VBE dins el web de l’AMB  

Incloure informació i activitats relacionades amb aquests i la mobilitat sostenible i difondre bones 

pràctiques per a la promoció de la logística verda donant visibilitat a les empreses logístiques amb 

distintiu ambiental. 

3. Crear un argumentari, per poder afegir a campanyes o altres mitjans de comunicació 

Amb la finalitat d’augmentar la seguretat viària dels ciutadans (especialment vianants i bicicletes) 

envers el fet, per exemple, que els VBE són més silenciosos respecte els de motor convencional.  

4. Participar més estretament en plataformes i associacions de col·laboració público-privada (com per 

exemple, la plataforma LIVE, AEDIVE, etc.). 

5. Creació d’una plataforma online  

On els operadors logístics urbans (interessats en l’optimització de la seva flota a VBE) signin una 

declaració d’intencions, donant visibilitat a aquestes empreses a través d’un distintiu, afavorint així 

també el networking.  

6. Cedir temporalment VBE als ajuntaments metropolitans 

Cedir als ajuntaments metropolitans que ho sol·licitin VBE, aquests poden ser tant VE com vehicles 

propulsats amb gas natural per un període de prova.  

7. Redactar i difondre una instrucció tècnica tipus guia o plantilles a tots els ajuntaments per facilitar 

l’elecció i redacció de criteris als plecs de condicions per la contractació de serveis que utilitzin VBE a la 

seva flota o com incloure la compra de VBE als contractes de serveis i/o altres.   

8. Realitzar una campanya de sensibilització amb grup objectiu les empreses, fomentant la realització 

d'auditories internes per optimitzar les seves flotes amb VBE.  

9. Intercanvi de bones pràctiques per la introducció dels vehicles de baixes emissions en les ciutats. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

AGENTS IMPLICATS 

Ajuntaments metropolitans 

Plataformes de col·laboració pública-privada 

(LIVE, AEDIVE...) 

Administracions o personal tècnic fora de 

l’AMB, nacionals o internacionals (europees) 

Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 

ICAEN 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 31 Col·laborar en el disseny i en el desenvolupament de les polítiques metropolitanes de 

seguretat viària 

MESURA 36 Ampliar la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a vehicles de baixes emissions 

MESURA 41 Establir mesures per incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

    Àrea Metropolitana de Barcelona:  

• La “Guia Metropolitana per la Promoció del Vehicle Elèctric” aporta informació complementaria en 

aquest sentit i exemples de bones pràctiques.  

• A Catalunya hi ha ajudes de 200€ per a turismes, 1.000€ per a furgonetes i taxis, i 2.000€ per a camions, 

en forma de combustible en les estacions de Gas Natural Fenosa. 

• La plataforma LIVE Barcelona és una plataforma público–privada oberta a totes aquelles entitats 

relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i de GNC, amb l’objectiu 

compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci, i crear xarxa de 

coneixement. 

• 17 municipis metropolitans celebren diferents jornades on s'expliquen els avantatges d'aquest tipus de 

vehicle, la majoria integrats en la Setmana de la Mobilitat Sostenible, encara que municipis com Sant 

Cugat del Vallès o Barcelona han organitzat fires exclusives.   

• A l'AMB s'ha fet una campanya de Promoció del Vehicle elèctric entre els treballadors.  

• AMB: Cessió temporal de vehicles elèctrics als Ajuntaments, i subvenció a la compra de vehicles 

elèctrics 10.000 € per la compra d’un vehicle elèctric nou, concedits per a 23 vehicles (2015).  

• Fira del Vehicle Elèctric organitzada per l’Ajuntament de Rubí (Rubí Brilla).  

• La Cambra de Comerç de Barcelona participa en el projecte EV Energy, que busca intercanviar bones 

pràctiques entre ciutats europees capdavanteres quant a vehicle elèctric i integració amb renovables.  

• AMB, campanya de Promoció del Vehicle elèctric entre els treballadors: oferta comercial avantatjosa 

(amb la col·laboració dels fabricants) i disponibilitat d’un punt de recàrrega vinculat a l’aparcament de 

treballadors de l’AMB (2016). 

    Resta del món:  

• Escòcia, proporcionen als gestors de flota dades per definir millor com funcionen els VBE i eines per 

quantificar la reducció de costos o despeses i d’emissions que poden esperar (EV City Case Book, 50 big 

ideas shaping the future of electric mobility) 

• Estocolm, ha generat i recopilat material, guies, i un vídeo en què es presenta el saber fer, les 

experiències, i els exemples pràctics de com instal·lar els PDR. També es va dur a terme un seminari amb la 

mateixa temàtica amb alta participació. Altres ciutats del país planegen replicar dit exemple 

(http://energiradgivningen.se/projekt/fixa-laddplats-till-flerbostadshus). 
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CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Organitzar jornades i campanyes de comunicació dirigides a la ciutadania, 
(incentius, exempcions fiscals, subvencions i xarxa de recàrrega disponible i el 
seu cost). 

        

    

2. Crear i mantenir un espai dedicat al VBE i bones pràctiques al respecte dins 
la web de l'AMB. 

          

  

3. Crear un argumentari per augmentar la seguretat viària dels ciutadans 
(Mesura 31) 

    

        

4. Redactar una guia d’indicacions per proporcionar assessorament en el 
procés d'instal·lació de PdR vinculats 

  

  

  

      

4. Col·laborar en plataformes i associacions de col·laboració público-privada           
  

5. Campanyes de sensibilització amb grup objectiu les empreses   
    

      

6. Difusió de bones pràctiques per a la promoció de la logística verda            
  

7. Plataforma online pels operadors logístics   
    

    
  

8. Celebrar esdeveniments dirigits als responsables de compres de flotes 
públiques 

    
  

  
    

9. Cedir provisionalment VBE als ajuntaments metropolitans que ho sol·licitin 
per un període de prova 

        

    

10. Instrucció tècnica a tots els ajuntaments per facilitar l'elecció i redacció de 
criteris als plecs de condicions per la contractació de serveis que utilitzin VBE a 
la seva flota 

    

        

11. Organització de jornades d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques            
  

Total cost assumit per l’AMB  199.000 € 

Total cost Mesura  199.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

- 
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102 
Impulsar campanyes de sensibilització del 

sector logístic, les mercaderies i el comerç 

electrònic 

 OBJECTIU 

EIX ESTRATÈGIC 

LÍNIA D’ACTUACIÓ F.29 Sensibilització i promoció de la sostenibilitat en la mobilitat 

AMB RESPONSABLE PARTICIPATIVA 

DESCRIPCIÓ  

La logística, el transport de mercaderies i el comerç electrònic són importants sectors econòmics per a 

Catalunya, però també generen un fort impacte a nivell ambiental, de seguretat, de congestió de la xarxa 

viària o de la salut, i que s’ha vist incrementat amb l’auge del comerç electrònic i de l’activitat del Port de 

Barcelona. 

L’objectiu d’aquesta mesura és sensibilitzar al sector de la logística, les mercaderies i el comerç electrònic 

sobre les conseqüències generades pel desenvolupament de les seves activitats, mitjançant la formació i 

les campanyes de comunicació tant a transportistes com a consumidors. 

Tot i l’existència d’una cultura empresarial en implementar sistemes de gestió (de qualitat, ambientals, 

d’eficiència energètica, etc.), no existeixen dinàmiques positives explicites per a l’assoliment de 

certificacions únicament referents al sector del transport i la logística. 

En el marc formatiu, es necessita una oferta més enfocada al sector de la logística i el transport de 

mercaderies. Les actuals formacions esdevenen massa generals i no permeten actuacions formatives 

integrals destinades als conductors. 

Per últim en el marc de la conscienciació, cal que les administracions dediquin més esforços per tal que 

consumidors i companyies, desenvolupin un model de compra/venda amb un caràcter més sostenible. 

ACTUACIONS PREVISTES 

1. Promocionar cursos de formació de transportistes 

Proporcionar cursos de formació als transportistes en matèria de conducció ecològica, segura i 

aparcament segur. Mitjançant la conducció ecològica es poden dur a terme unes reduccions significants 

en el consum de carburants que repercutiran positivament en la reducció de les emissions i dels costos de 

transport. Es pretén capacitar els i les conductores per dur a terme una conducció eficient i segura, que 

garanteixi la seva seguretat i la de la resta de vianants. D’altra banda, també hauria de facultar els 

transportistes per dur a terme les operacions de càrrega i descàrrega de manera segura i respectuosa les 

mercaderies des del vehicle fins al destí (comerç, magatzem, etc.), tractant de minimitzar els riscos laborals 

i les inconveniències per sorolls o l’ocupació de l’espai públic. 

Paral·lelament es considera important dur a terme formacions més aplicades al camp de la gestió que 

permeti als i les transportistes capacitar-se d’una millor planificació i organització per a la millora de 

l’eficiència dels desplaçaments (planificació de rutes, aprofitament de la capacitat màxima de càrrega, 
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etc.). 

2. Promoure programes de certificació de qualitat 

Existeixen moltes acreditacions/segells que certifiquen les bones pràctiques en la distribució i la gestió 

logística de les mercaderies (EMAS, ISO 14.001, Lean and Green, EcoCity, EcoStars, ISO 390001 Road Traffic 

Safety, etc). L’AMB podria promoure aquestes acreditacions per promocionar-ne les bones pràctiques en 

el seu territori.  

A la MESURA 85 “Incentivar i regular la distribució urbana de mercaderies nocturna i hores vall”, es 

proposa un certificat d’aquestes característiques. En aquest cas, el certificat s’atorgaria en aquelles 

empreses que acreditessin que els seus equips i procediments de càrrega i descàrrega són plenament 

respectuosos amb el descans veïnal. 

3. Treballar per assolir un correcte ús de les places de càrrega i descàrrega 

Les places de càrrega i descàrrega juguen un paper rellevant per al correcte funcionament de la DUM. El 

seu correcte ús afavoreix a l’ordre i la convivència entre els diferents agents que circulen a les vies urbanes. 

En aquest sentit, aquesta actuació vol crear una consciència tant en el sector logístic com a la ciutadania 

en general per assolir-ne un correcte ús. 

4. Crear una guia de bones pràctiques per a les empreses vinculades al comerç electrònic 

Es considera important desenvolupar una guia de bones pràctiques que esdevingui un recurs permanent i 

de fàcil consulta per a totes aquelles empreses que decideixin dur a terme millores en matèria de 

sostenibilitat en la seva cadena de distribució logística. Amb aquesta mesura es pretén millorar de forma 

notable la comunicació amb els transportistes, de forma que s’aconsegueixi sensibilitzar el sector logístic. 

5. Sensibilitzar la ciutadania sobre les problemàtiques ocasionades pel consum electrònic mitjançant 

la millora dels canals de comunicació i la informació 

L’actuació vol informar i establir una comunicació amb els consumidors per a fer-los coneixedors dels 

impactes que generen les activitats logístiques dels productes que consumeixen. Es proposa realitzar una 

comunicació de caràcter pedagògic amb recomanacions que informin i alhora siguin constructives: 

- Comprar allò que es consideri necessari, no dur a terme una compra si no n’estem segurs. És 

important evitar transports innecessaris a causa de devolucions. 

- Comprar en aquells portals on s’asseguri una certificació/segell de la gestió eficient i ecològica de 

la distribució dels productes. Apostar per aquelles empreses que duen a terme una gestió més 

sostenible és premiar i promocionar les bones pràctiques. 

- Recollir els productes en aquells punts on s’asseguri un menor impacte ambiental. Si podem 

recollir el nostre producte i no cal que ens el portin a casa reduirem l’impacte ambiental del 

transport. 

- Recollir els productes a peu o en bicicleta, per no generar més emissions. 

AGENTS RESPONSABLES 

AMB 

Ministerio de Fomento 

DTES-Generalitat de Catalunya 

ATM 

Ajuntaments metropolitans 

AGENTS IMPLICATS 

Representants del sector 
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MESURES RELACIONADES 

MESURA 70 Dissenyar nous canals de diàleg amb els actors implicats en el transport de mercaderies 

MESURA 79 Desenvolupar una plataforma digital metropolitana per la gestió de la distribució urbana de 

mercaderies 

MESURA 82 Ampliar el coneixement del sector logístic i del transport de mercaderies 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA/BONES PRÀCTIQUES 

 BEST Urban Freight Solutions (BESTUFS) 

La iniciativa volia engrescar i proporcionar recursos a les diferents administracions per a la presa de 

mesures que milloressin la distribució urbana de mercaderies a les ciutats europees. La seva tasca es 

traduïa en l’elaboració de workshops i guies escrites per a l’assoliment d’aquestes bones pràctiques. 

 Formació a les empreses de transport 

A Espanya existeix una bona cultura a l’hora d’adquirir certificacions i segells de qualitat, i actualment es 

troba entre els 10 països amb un major nombre de certificacions, segons el rànquing ISO. D’altra banda, 

des de l’any 2005 l’Institut Català de l’Energia organitza cursos de formació per a ciutadans i professionals 

per ajudar a introduir hàbits de manera eficient i reduir el consum energètic del vehicle. Aquesta formació 

és impartida per autoescoles i centres de formació del transport que disposen d’instructors formats en la 

disciplina. Al llarg d’aquests anys s’han format més de 19.000 conductors de turismes i 4.095 de vehicles 

industrials. A més, s’han format a més de 500 professors per a impartir aquests cursos. 

 Campanya de sensibilització, Generalitat de Catalunya 

La Generalitat de Catalunya, ha iniciat aquest 2018 un campanya amb l’objectiu de sensibilitzar als 

consumidors sobre les problemàtiques que el comerç online està comportant a la ciutat de Barcelona. En 

aquesta campanya, es mostra un vídeo on es donen consells als clients per tal que realitzin les seves 

compres en línia realitzant el mínim impacte possible. D’aquesta manera s’aconsegueix proporcionar 

bones pràctiques als consumidors i també es dona a conèixer una problemàtica poc estesa. 

 Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires 

Article 16. Venda de productes i prestació de serveis per Internet o a distància 

1. Les empreses que venen productes o presten serveis o idees per Internet o a distància es regeixen per 

llur normativa específica i supletòriament per aquesta llei. 

2. Els productes comercialitzats per Internet o a distància han de complir la mateixa normativa que els és 

aplicable quan són adquirits en establiments comercials, i resten subjectes al règim de prohibició de la 

venda a pèrdua i al compliment dels terminis de pagament als proveïdors a què fa referència el títol III. 

3. Les empreses que venen productes per Internet han d'oferir, en la mesura que sigui possible, als clients 

l'opció de recollir-los en un establiment físic de llur entorn més proper, i facilitar així els acords entre 

companyies o plataformes en línia i el comerç de proximitat. 

4. La distribució i el transport dels productes comercialitzats per Internet o a distància s'han de fer d'una 

manera sostenible, amb el menor impacte mediambiental possible, i ha de garantir la seguretat de les 

persones que hi treballen. 

5. Els ajuntaments han de regular i taxar per mitjà d'ordenances la distribució dels productes adquirits per 

Internet o a distància, d'acord amb llurs competències en matèria de mobilitat, sostenibilitat i seguretat 

en llur municipi. 
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6. Els ajuntaments han de promoure i regular l'emplaçament, la instal·lació i l'ús de les consignes o punts 

de recollida (drop box) per als productes comprats per Internet o a distància, d'acord amb els consells 

locals de comerç, si n'hi ha. 

CALENDARI D’IMPLEMENTACIÓ I COST ORIENTATIU (€) 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Promoció de cursos de formació de transportistes       

2. Promoure programes de certificació de qualitat       

3. Treballar per assolir un correcte ús de les places de CiD       

4. Creació d’una guia de bones pràctiques per a les empreses vinculades 
al comerç electrònic 

      

5. Sensibilitzar la ciutadania sobre les problemàtiques del consum 
electrònic 

      

Total cost assumit per l’AMB  182.000 € 

Total cost Mesura  402.000 € 
 

INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA MESURA 

 2016 Objectiu 

Nombre de cursos de formació per empreses (Transport i entrega de mercaderies) 0 ↑ 
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