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1. INTRODUCCIÓ 
 
 
Tal com estableix la Llei 9/2006, de 26 d’abril, sobre avaluació dels efectes de 
determinats plans i programes, la Memòria Ambiental és el document que valora la 
integració dels aspectes ambientals realitzada durant el procés d’avaluació, així com 
l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat, el resultat de les consultes i com 
aquestes s’han pres en consideració, a més de la previsió sobre els impactes 
significatius de l’aplicació del pla, i estableix les determinacions finals. 
 
Així, un cop s’ha sotmès a informació pública el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 
juntament amb l’Informe de Sostenibilitat Ambiental que l’acompanya, el present 
document revisa la qualitat de l’ISA alhora que analitza les aportacions rebudes per 
part de les administracions afectades i públic interessat amb l’objectiu de garantir la 
seva integració en el PMU. 
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2. CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PMU DE BARCELONA  
 
 

2.1.  Objectius del pla 
 
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona té com a objectiu l’assoliment del model de 
mobilitat consensuat per a la ciutat. Aquest model (desenvolupat durant el procés 
participatiu dut a terme) s’articula a l’entorn de quatre eixos estratègics: 

 
 Mobilitat segura. Respecte per la vida. Un primer objectiu estratègic és la millora 

de la seguretat viària a Barcelona, de forma quantificable. Un altre objectiu 
estratègic és aconseguir la “Visió 0 accidents mortals a Barcelona”. No és 
justificable que una persona pugui perdre la vida per desplaçar-se per la ciutat. 

 
 Mobilitat sostenible. Segons la Llei 9/2003, de mobilitat, el PMU és “un document 

per configurar les estratègies de mobilitat sostenible”. Minimització dels impactes 
de la mobilitat. Reducció de les emissions que contribueixen a la contaminació 
atmosfèrica. Ús racional de l’energia. Estalvi de fonts d’energia no renovables. 
Foment de les fonts d’energia renovables. Promoció d’una cultura de la mobilitat 
sostenible (activitats de sensibilització, d’anàlisi, de comunicació): afavorir l’ús dels 
modes “tous” i dels vehicles moguts per energies renovables. 

 
 Mobilitat equitativa (democràtica; mateixes oportunitats de desplaçar-se). Llibertat 

individual de moviment. Dret a la mobilitat i mobilitat universal. Igualtat de gènere 
en la mobilitat. Foment de la convivència. Foment i compatibilització dels usos 
alternatius de la via pública. Augment de la disciplina viària. Integració social. 

 
 Mobilitat eficient. La mobilitat entesa com a part del procés productiu contribueix 

al dinamisme econòmic de l’àrea metropolitana. Mobilitat fluïda, amb menor 
congestió. Reducció del temps generalitzat dels desplaçaments. Reducció dels 
costos econòmics de funcionament del sistema de transport (que sigui més 
eficient) i millorar l’aprofitament dels recursos emprats. 

 
 

2.2.  Àmbit d’aplicació 
 

2.2.1. Descripció àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial objecte del Pla és el terme municipal de Barcelona, tot i que es 
consideren les dinàmiques supramunicipals que incideixen. 
 
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona és un nou pla, sense constituir cap 
modificació o revisió d’un pla preexistent. La seva elaboració deriva de l’aprovació de 
la Llei 9/2003 de mobilitat, i ha de ser coherent amb les Directrius Nacionals de 
Mobilitat i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (aplicació 
territorialitzada de les Directrius). 
 

2.2.2. Vigència proposada 
 
La vigència del pla és el període 2006–2012, tot i que s’elabora amb una marcada 
visió estratègica 2018. Existeix la possibilitat de fer revisions parcials i l’obligatorietat –
fixada  per la Llei 9/2003 de mobilitat– d’una revisió transcorreguts 6 anys. 
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2.3.  Proposta d’administracions i públic a consultar 
 
Com s’ha esmentat, s’ha dut a terme un procés participatiu amb el Pacte per a la 
Mobilitat, constituït com a Consell Territorial de la Mobilitat, en base a la realització de 
jornades per grups de treball (sostenibilitat, vianant, bicicleta, transport públic, 
transport de mercaderies, vehicle privat i aparcament) i reunions plenàries. El Pacte 
per a la Mobilitat és l’òrgan de participació on tant l’administració local com les 
associacions i entitats debaten i consensuen el model de mobilitat per a la ciutat de 
Barcelona. És un organisme on es tracten les actuacions a dur a terme davant els 
nous reptes que es generen a la ciutat i esdevé una taula de diàleg i compromís 
recíproc per tal d’arribar a acords. És precisament en aquest context exposat, que 
l’Ajuntament de Barcelona elabora el present Pla de Mobilitat Urbana. 
 
Respecte de les Administracions a consultar, s’ha de remarcar que la Llei 9/2003 
estableix la necessitat d’obtenir informe favorable de l’Autoritat Territorial de la 
Mobilitat -en el cas de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)- per 
tramitar l’aprovació del PMU. 
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3. ANÀLISI DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ 
 
 

3.1.  Històric del procés d’avaluació. 
 
La taula que segueix fa un repàs de les fases de l’avaluació ambiental que s’han seguit 
i dels documents elaborats en cada fase del procés, i en fa constar algunes dades de 
rellevància com la data o la localització dels documents per la seva consulta. 
 

Figura 1. Històric del procés d’avaluació ambiental. 
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A continuació, es fa un resum de les reunions mantingudes entre els organismes 
implicats en el procés d’el·laboració de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental: 
 

- 12.02.2008: Reunió de la Direcció de Serveis de Mobilitat (DSM) (Carlos López 
i Carles Romero) amb el DMAH (Rufí Cerdan i Màrius Navazo). 

o L’objectiu de la reunió és comentar el contingut del Document de 
Referència per tal de donar inici a l’elaboració de l’ISA. 

 
- 21.02.2008: Reunió de la DSM (Carlos López i Carles Romero) amb el DMAH 

(Màrius Navazo).  
o Es repassa una primera versió de l'ISA i el DMAH en proposa diverses 

correccions. 
 

- 10 Juny: Reunió entre la Regidoria de Mobilitat (Francesc Narváez, Àngel 
López i Carlos López) i DMAH (Frederic Ximeno, Rufí Cerdan i Màrius Navazo) 
amb presència de l'ATM (Lluís Alegre).  

o El DMAH realitza aportacions per a la versió definitiva del PMU i el seu 
ISA. 

 
 

3.2.  Abast de l’avaluació determinat pel Document de Referència. 
 
En data 19 de gener de 2007, té entrada per registre al Departament de Medi Ambient 
i Habitatge un ofici de l’Ajuntament de Barcelona comunicant la voluntat de redactar 
una primera versió del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU). Amb l’objectiu 
d’iniciar el procés d’avaluació ambiental establert per la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas, l’Ajuntament de 
Barcelona adjuntà la següent documentació: 
 

 Informe sobre els aspectes bàsics del PMU de Barcelona. Aquest informe 
inclou un sumari d’informació ambiental, proposta d’administracions i públic a 
consultar, proposta d’abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental i proposta 
de modalitats d’informació i consulta. 

 Resum executiu del PMU de Barcelona en la seva última versió de novembre 
de 2006. 

 
Havent rebut aquesta comunicació, el DMAH incià les consultes perceptives que fixa 
l’article 9 de la Ley 9/2006 per tal d’elaborar el document de referència. El període de 
consultes es realitzà durant 15 dies naturals a partir del 15 de febrer de 2007, posant a 
disposició dels consultats l’ Informe sobre els aspectes bàsics del PMU de Barcelona, i 
identificant com a administracions afectades i públic interessat: 12 administracions i 
organismes públics i 11 entitats.  
 
Prenent com a base l’Informe sobre els aspectes bàsics del PMU de Barcelona, 
Resum executiu del PMU de Barcelona i les 3 respostes obtingudes durant l’informació 
pública, totes elles procedents d’organismes públics el DMAH va emetre, en data 23 
de març de 2007, el document de referència que determina l’abast de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental o els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i 
identifica les adminsitracions públiques afectades i el públic interessat. A continuació 
es resumeixen les determinacions principals del document de referència. 
 
 

Figura 2. Determinacions del document de referència. 
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Determinacions del document de referència 
Esbòs i contingut i objectius 
principals del PMU 

Síntesi dels aspectes més rellevants del PMU. 

Relació amb altres plans i 
programes connexos 

Recopilació dels plans i actuacions significatives que afecten 
l’àmbit del PMU. 

Diagnosi Identificació dels aspectes significatius sobre els quals el pla 
pot i ha de tenir incidència. 

Definició dels objectius 
ambientals 

Establiment dels objectius ambientals que hauran d’orientar 
tot el procés de presa de decisions per a la formulació del 
PMU i els indicadors que permetran la verificació del seu 
compliment. 

Descripció i avaluació 
d’alternatives 

Descripció i avaluació d’alternatives mitjançant la confrontació 
de cadascuna d’elles amb els objectius ambientals per tal de 
valorar-ne el grau d’adequació. 

Descripció i avaluació dels 
impactes ambientals de 
l’alternativa escollida 

Avaluació dels efectes significatius en el medi ambient de les 
propostes del PMU i valoració d’aquestes propostes en quant 
a la seva contribució a l’acompliment dels objectius 
ambientals. 

Avaluació global del PMU Verificació sistemàtica del compliment dels objectius 
ambientals i síntesi dels resultats obtinguts. Especificació de 
les dificultats trobades en la realització de l’avaluació. 

h) Mesures de seguiment i 
supervisió 

Establiment dels mecanismes que permetin verificar 
periòdicament l’eficàcia de l’avaluació ambiental duta a terme. 

i) Informe de viabilitat 
econòmica 

Informe de la viabilitat econòmica de les alternatives i de les 
mesures dirigides a prevenir  

j) Síntesi Resum dels principals aspectes tractats al llarg de l’ISA. 
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4. VALORACIÓ DE L’INFORME DE SOSTENIBILITAT I LA SEVA 
QUALITAT  

 
 

4.1.  Valoració de l’estructura formal. 
 
L’Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA) s’estructura de la manera següent: 
 

1. Introducció 
1.1. El procés d’Avaluació Ambiental Estratègica 
1.2. Contingut i abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental  

2. Esbós del contingut i objectius principals del PMU 
2.1. Objectius del Pla 
2.2. Àmbit d’aplicació 
2.3. Proposta d’administracions públiques a consultar 

3. Relació amb altres plans i programes connexos 
4. Diagnosi 

4.1. El model energètic i la mobilitat 
4.2. El model territorial i la mobilitat 
4.3. El cost de les externalitats del transport a la ciutat de Barcelona 
4.4. Fortaleses i debilitats des d’una perspectiva ambiental 

5. Definició dels objectius ambientals 
5.1. Definició i ponderació dels objectius de protecció ambientals 
5.2. Relació dels objectius amb les actuacions 

6. Descripció i avaluació d’alternatives 
6.1. Descripció d’alternatives considerades 
6.2. Avaluació d’alternatives 
6.3. Elecció d’alternativa: el canvi modal necessari 

7. Descripció i avaluació dels impactes ambientals de l’alternativa escollida 
7.1. Avaluació ambiental 

8. Avaluació global del PMU 
9. Mesures de seguiment i supervisió previstes 
10. Informe de viabilitat econòmica 
11. Síntesi 

 
 
Per tant, l’estructura de l’ISA s’adapta a allò que estableix la normativa (article 70 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme). 
 
Pel que fa al punt de vista formal, l’ISA segueix un ordre lògic i dependent. La definició 
dels objectius ambientals s’ha fet a partir dels aspectes ambientals rellevants detectats 
a la fase de diagnosi. Aquests objectius ambientals han estat la base de l’avaluació 
ambiental i, conseqüentment tant l’avaluació d’alternatives com la justificació de 
l’ordenació adoptada s’han realitzat conforme als objectius ambientals plantejats. Així, 
els apartats de diagnosi, objectius, i avaluació ambiental del pla i de les alternatives es 
troben estretament lligats entre sí, de manera que l’avaluació ambiental s’ha centrat en 
els aspectes ambientals més rellevants del territori, seguint l’esquema següent: 
 
 

Diagnosi → Objectius ambientals   → Avaluació del Pla 
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4.2.  Valoració del contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental. 
 

 
Aquest apartat identifica els punts forts i febles de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, 
i avalua la incorporació de les determinacions del document de referència, l’abast de 
l’informe quant a continguts i la valoració de la informació emprada. 
 
 

4.2.1. Incorporació de les determinacions del document de referència 
 
Les determinacions del document de referència han estat incorporades en l’ISA, tal 
com mostra la següent taula: 
 

Figura 3. Incorporació de les determinacions del document de referència. 
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El capítol 2. Esbós del contingut i 
objectius principals del PMU, inclou 
un resum del contingut del PMU, 
així com dels seus eixos 
estratègics, objectius i àmbit 
d’aplicació.  

Relació amb 
altres plans i 
programes 
connexos 

Recopilació dels plans i 
actuacions significatives 
que afecten l’àmbit del 
PMU. En cas de 
superposició caldrà 
avaluar conjuntament 
les seves repercussions 
ambientals. 

El capítol 3. Relació amb altres 
plans i programes connexos, 
determina que tot i que el PMU no 
constitueix un desenvolupament 
d’altres plans, sí que es troba 
estretament relacionat amb: DNM, 
PTGC, PEC, PdM de la RMB, PITC, 
PTVC, etc. 

Diagnosi Identificació dels 
aspectes significatius 
sobre els quals el pla 
pot i ha de tenir 
incidència. 

El capítol 4.Diagnosi, avalua el 
aspectes en els quals es preveu 
una major incidència del PMU: 
consum energètic del transport, les 
emissions de GEH (CO2), PM10 i 
NO2, la contaminació acústica i 
accidentalitat. 

Definició dels 
objectius 
ambientals i 
indicadors 

Establiment dels 
objectius ambientals 
que hauran d’orientar tot 
el procés de presa de 
decisions per a la 
formulació del PMU i els 
indicadors que 
permetran la verificació 
del seu compliment. 

El capítol 5. Definició dels objectius 
ambientals, analitza les polítiques 
sectorials rellevants amb incidència 
sobre la planificació de la mobilitat i, 
en base als problemes ambientals 
detectats en la diagnosi, defineix un 
total de 8 objectius ambientals, (4 
prioritaris i 4 secundaris) 
determinant-ne els indicadors que 
s’utilitzaran, suggerits en el 
document de referència. Tanmateix 
es relacionen aquests objectius 
amb els objectius propis del PMU 
definits en el capítol 2. 

Justificació 
ambiental de 
l’elecció de 
l’alternativa 

Descripció 
de les 
alternatives 
considerades 

Descripció i avaluació 
d’alternatives mitjançant 
la confrontació de 
cadascuna d’elles amb 
els objectius ambientals 
per tal de valorar-ne el 

El capítol 6. Descripció i avaluació 
d’alternatives, concretament 6.1. 
Descripció d’alternatives exposa un 
total de 4 escenaris: l’alternativa 
zero o escenari tendencial i 
l’alternativa d’un PMU en el qual es 
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grau d’adequació. contemplen 3 escenaris que 
plantegen diferents repartiments 
modals amb fita temporal a 2018. 

Anàlisi de les 
alternatives 

Confrontació de les 
alternatives amb 
cadascun dels objectius 
ambientals definits. 

L’apartat 6.2. Avaluació de les 
alternatives presenta l’avaluació 
qualitativa de les alternatives 
descrites, en la qual s’adjudiquen 
de forma justificada diferents 
puntuacions en funció del grau de 
compliment dels objectius esperat i 
s’adjudiquen igualment pesos 
diferents en funció de si es tracta 
d’objectius principals o secundaris. 

Justificació 
ambiental de 
l’elecció de 
l’alternativa 
seleccionada 

Valoració final del 
compliment dels 
objectius ambientals per 
a cadascuna de les 
alternatives amb 
l’objectiu de determinar 
quina és l’alternativa 
escollida. 

L’apartat 6.3. Elecció de 
l’alternativa: el canvi modal 
necessari presenta una valoració 
final i quantitativa del grau de 
compliment dels objectius 
ambientals per finalment concloure 
que l’escenari C acaba essent 
l’alternativa seleccionada. 

Descripció i 
avaluació 
dels 
impactes 
ambientals 
de 
l’alternativa 
escollida 

Identificació i 
avaluació 
dels efectes 
significatius 
del PMU. 

Valoració de la 
incidència que cada 
mesura o acció 
contemplada pel PMU té 
sobre els objectius 
ambientals fixats pel pla.

L’apartat 7.2. Relació dels objectius 
amb les mesures proposades inclou 
en format taula l’avaluació individual 
de cadascuna de les mesures 
recollides en el PMU i la seva 
contribució a l’acompliment dels 
objectius ambientals, tal com 
suggereix el document de 
referència. 

Avaluació 
global del 
PMU 

Compliment 
dels 
objectius 
ambientals. 

Verificació del grau de 
compliment dels 
objectius ambientals. 

El capítol 8. Avaluació global del 
Pla conclou que l’alternativa 
escollida compleix satisfactòriament 
els objectius prioritaris i suposa, en 
comparació a l’alternativa zero, 
millores en l’acompliment dels 
objectius secundaris. Així la 
valoració global del PMU permet 
determinar un efecte positiu donat 
que reduirà les principals 
externalitats associades al 
transport. 

Seguiment i 
supervisió 
del PMU 

Mesures de 
seguiment i 
supervisió. 

Establiment dels 
mecanismes que 
permetin verificar 
periòdicament l’eficàcia 
de l’avaluació duta a 
terme. 

El capítol 9. Mesures de seguiment 
i supervisió previstes determina per 
a cadascun dels indicadors 
prèviament establerts, el valor 
objectiu a assolir el 2012, que 
permetrà comprovar l’eficàcia de les 
mesures proposades pel PMU per a 
la consecució dels objectius 
ambientals. 

Informe 
sobre 
viabilitat 
econòmica 

  El capítol 9. Informe de viabilitat 
econòmica recull el pressupost del 
PMU desagregat en els diferents 
eixos estratègics. 

Síntesi   El capítol 10. Síntesi presenta en 
termes fàcilment comprensibles un 
resum del contingut de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental. 
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4.2.2. L’abast de l’informe quant a continguts 

 
Consideració dels aspectes ambientals rellevants 

 
L’avaluació ambiental de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental es basa en els aspectes 
ambientals rellevants i significatius del pla, i considera els aspectes que s’han 
d’incloure segons la legislació vigent (Directiva 2001/42/EC i Decret 305/2006). Així, a 
partir de l’estudi dels requeriments ambientals i la diagnosi dels aspectes ambientals 
rellevants, es determinen els objectius ambientals del PMU.  
 

Figura 4. Aspectes ambientals rellevants i objectius ambientals considerats. 
 

Aspectes rellevants Objectius ambientals relacionats Prioritat 
Consum energètic del 
transport 

Minimitzar el consum d’energia Objectiu prioritari 

Emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (CO2) 

Reduir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle 

Objectiu prioritari 

Augmentar el consum d’energies 
renovables i energies “netes” 

Objectiu secundari

Emissions de contaminants 
atmosfèrics (PM10 i NOx) 

Assolir paràmetres legals en relació a la 
qualitat de l’aire 

Objectiu prioritari 

Augmentar el consum d’energies 
renovables i energies “netes” 

Objectiu secundari

Accidentalitat Reduir l’accidentalitat associada a la 
mobilitat 

Objectiu prioritari 

Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai 
públic per part dels vehicles privats de 
motor 

Objectiu secundari

Contaminació acústica Assolir els paràmetres legals en relació a 
la contaminació acústica 

Objectiu secundari

Producció de residus Minimitzar l’impacte ocasionat per la 
generació de residus 

Objectiu secundari

 
 

Alternatives considerades 
 
S’han pres en consideració aquelles opcions aptes per a contribuir a assolir els 
objectius del pla. Així, s’han considerat dues alternatives:  

 L’alternativa zero o escenari tendencial, és a dir, l’alternativa fruit de no 
realitzar el pla. 

 L’alternativa fruit de l’aplicació del PMU. Es plantegen tres escenaris 
diferents, per a l’any 2018, considerant en tots ells que la quota de vehicle 
privat accentua la seva reducció per tal de deixar més quota a 
l’ecomobilitat: 

o Escenari A: manteniment del nivell de servei de la xarxa (Pacte per 
a la Mobilitat). 

o Escenari B: escenari ambiental (Protocol de Kyoto i Llei de Protecció 
de la Qualitat de l’Aire). 

o Escenari C: escenari objectiu, on es compleix amb el Protocol de 
Kyoto i es manté el nivell de servei de la xarxa. 
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Figura 5. Comparativa del repartiment modal dels escenaris. 

 
                2006          2018        2018                    2018               2018 

       Estat actual        Alternativa 0            Esc. A                 Esc. B                Esc. C 

 
 
 

4.2.3. Valoració de la informació emprada 
 
Durant el procés d’elaboració de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, s’han consultat 
múltiples fonts amb l’objectiu d’obtenir una informació el més acurada possible. Així, 
entre altres, s’han obtingut dades de: 
 

- Departament de Medi Ambient i Habitatge. 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Departament de Treball i Indústria. 
- Institut Català de l’Energia (ICAEN). 
- Ajuntament de Barcelona. 
- Universitat Politècnica de Catalunya. 
- Universitat de Barcelona. 

 
A més, per la seva relació indiscutible, s’han consultat en múltiples ocasions tant 
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental com la Memòria Ambiental del Pla Director de 
Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 
En quant a les dificultats trobades durant la redacció de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental, cal remarcar la mancança de dades en quant a la generació de residus de 
vehicles. En aquest cas, l’Agència de Residus de Catalunya, no disposava de dades 
específiques del tipus de residus generat sinó únicament del volum de vehicles fora 
d’ús (VFU) entregats en els darrers anys: 
 

Figura 6. Evolució del número de vehicles fora d’ús. 
 

Any Nº VFU 
2005 140.000 
2006 142.000 
2007 126.000 
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Paral·lelament es va fer la consulta al Gremi de Recuperació de Catalunya, que de la 
mateixa manera que l’Agència de Residus de Catalunya, només disposava de dades 
en quant al número de vehicles fora d’ús. 
 
El descens en el número de vehicles fora d’ús, es correspon amb la tendència 
observada en els darrers anys, en la qual s’ha observat una disminució en les vendes 
de vehicles. Així, unes vendes menors comporten una generació menor de VFU i per 
tant de residus. 
 
Tanmateix, no ha estat possible obtenir dades pel que fa al percentatge d’energia 
elèctrica de fonts renovables consumida en el transport i percentatge de 
biocombustibles consumits en el transport. 
 
 

4.2.4. Conclusions de la valoració: punts forts i febles de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental. 

 
Tal com s’ha exposat al llarg d’aquest capítol, el contingut de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental del PMU de Barcelona respon a les determinacions del document de 
referència emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Així, l’avaluació 
ambiental recollida a l’ISA s’ajusta de forma acurada a les indicacions del DMAH, fet 
que constitueix un dels seus punts forts. A més, la varietat de fonts i la credibilitat de 
les mateixes contribueixen a donar consistència al contingut de l’ISA. 
 
En quant als punts febles, podria considerar-se que donat que el PMU és un document 
de caràcter marcadament estratègic, i no proposa plans d'actuacions i 
implementacions de les mesures, l’avaluació del PMU no es pot dur a terme de forma 
quantitativa. En qualsevol cas, es considera que l’avaluació qualitativa que s’ha dut a 
terme, tant en l’avaluació d’alternatives, com en l’avaluació de la contribució al 
compliment dels objectius ambientals per cadascuna de les mesures contemplades en 
el PMU, és perfectament acceptable.  
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5. AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I EL 
SEU GRAU DE CONSIDERACIÓ. 

 
Tal com s’ha indicat en l’històric del procés d’avaluació, les consultes al públic i a les 
administracions afectades s’han realitzat a les fases següents: 
 
- Resum executiu del PMU i Informe sobre els aspectes bàsics del PMU. 
 
Per tal d’elaborar el document de referència que determinaria l’abast de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental, el DMAH incià les consultes perceptives que fixa l’article 9 de 
la Ley 9/2006 durant un període de 15 dies naturals a partir del 15 de febrer de 2007, 
posant a disposició dels consultats l’Informe sobre els aspectes bàsics del PMU de 
Barcelona, i identificant com a administracions afectades i públic interessat: 12 
administracions i organismes públics i 11 entitats, obtenint 3 respostes en base a les 
quals es va definir el document de referència. 

 
- Aprovació inicial: 
 
Tant el PMU de Barcelona com l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, elaborat en base 
a les indicacions del document de referència emès pel DMAH, s’han sotmès a 
informació pública durant un període de 45 dies: des del 3 de juny fins el 17 d’agost de 
2008.  
 
Durant l’informació pública del PMU i l’ISA, s’han rebut un total de 124 aportacions 
provinents de: 
 

- Servei Català del Trànsit – INTRA (23) 
- P(A)T (4) 
- Pacte industrial de la RMB (5) 
- Mutual de conductors (4) 
- Audica (5) 
- COACB (5) 
- Partit Popular (45) 
- Convergència i Unió (12) 
- ICV – EUiA (12) 
- ERC (8) 

 
De les 124 aportacions, 8 han estat repetides per alguns dels organismes o partits, de 
manera que en termes reals, s’han obtingut un total de 112 aportacions, totes elles 
referides a aspectes del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona i en cap cas a l’Informe 
de Sostenibilitat Ambiental que l’acompanyava. 
 
Les aportacions al PMU s’agrupen, en la següent taula, depenent del tipus d’aportació 
i l’eix estratègic al qual es refereixen: 
 

Figura 7. Aportacions al PMU durant el període d’informació pública. 
 

Tipus d’aportació Núm. d’aportacions Percentatge 
Aportacions al PLSV 27 24,11 % 
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Aportacions al PMU 
- Generals 
- Eix 1: Mobilitat segura 
- Eix 2: Mobilitat sostenible 
- Eix 3: Mobilitat equitativa 
- Eix 4: Mobilitat eficient 

 
9 

20 
5 

25 
26 

 
8,04 % 

17,86 % 
4,46 % 

22,32 % 
23,21 % 

Total 112 100 % 
 
L’anàlisi detallat de les aportacions rebudes durant el període d’informació pública 
permet comprovar que menys d’un 5% van referides a aspectes relatius a la mobilitat 
sostenible.  
 

Figura 8. Aportacions relatives a l’Eix 2: Mobilitat sostenible. 
 
Aportació Peticionari Resposta 
1.  Proposta al PMU d’aprofundir 
en la normativa de la reducció de 
la velocitat “80 km/h”. 

COACB – 
Partit Popular 

La definició del Pla d’Actuació per a les 
ZPEAA és competència de la 
Generalitat de Catalunya. La mesura 
dels 80 km/h fora part d’aquest Pla 
d’Actuació. 

2. Circulació de les bicicletes 
preferentment fora de les voreres 

Convergència i 
Unió 

El PMU ja contempla l’ampliació de la 
xarxa de carrils bici, del tipus segregat 
en calçada. 

3. Senyalitzar degudament els 
carrils bici en voreres 

Convergència i 
Unió 

Està previst el reacondicionament i 
millora de la xarxa existent incloent la 
senyalització, part de la qual és sobre 
vorera. 

4.   Redacció d’un Pla de Transport 
Públic i de Superficie  

Convergència i 
Unió 

Actualment, hi ha un conveni en vigor 
amb TMB i l’UPC (CENIT) per estudiar 
millores a la xarxa de transport públic. 

5.  Explicació de la mesura 4.2.2. 
Prohibir la circulació, en 
circumstàncies determinades, de 
vehicles amb un sol conductor. 

Partit Popular  Exemple d’aplicació de la mesura 
4.2.2:  
En moments en què les 
concentracions de contaminants en 
l’atmosfera fossin superiors a un cert 
llindar, que posés en perill immediat la 
salut pública.  

 
 
 
Cal indicar, a més, que de les 5 aportacions que s’engloben dins l’eix de mobilitat 
sostenible, 3 fan referència a la potenciació de l’ús de la bicicleta mitjançant millores 
en la senyalització i l’ampliació de la xarxa de carrils bici i la redacció d’un Pla de 
Transport Públic de Superfície; de manera que només 2 tenen un caràcter més 
ambiental (aportacions 1 i 5). 
 
Així, tal com mostra la taula, en el cas de l’aportació 1 s’indica que la imposició de la 
velocitat “80 km/h” forma part del Pla d’Actuació per a les Zones de Protecció Especial 
de l’Ambient Atmosfèric, que és competència de la Generalitat de Catalunya. Així, la 
sol·licitud presentada per COACB i el Partit Popular, quedaria fora de l’abast de 
l’Ajuntament Barcelona. 
 
En quant a la sol·licitud d’aclariment de la mesura 4.2.2. Prohibir la circulació, en 
circumstàncies determinades, de vehicles amb un sol conductor (aportació 5), tal com 
mostra la taula, representa una mesura útil per a reduir el número de vehicles en 
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circulació en aquelles circumstàncies en què les concentracions de contaminants 
superin els llindars establerts per la legislació vigent i es posi en perill la salut pública. 
 
Tot i que no és objecte de la present memòria ambiental, cal remarcar que la totalitat 
de les aportacions que s’han rebut s’han tingut en consideració i, com a conseqüència, 
s’han realitzat les modificacions necessàries per tal de garantir la seva inclusió al 
PMU. 
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6. ANÀLISI DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS 
 

6.1.  Justificació de l’alternativa de model general. 
 

6.1.1. Avaluació general d’alternatives 
 

Amb l’objectiu de determinar l’elecció de l’alternativa més adequada, i seguint les 
recomanacions exposades per la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, es procedirà a la 
confrontació de cadascuna de les alternatives considerades amb cadascun dels 
objectius ambientals definits anteriorment. 

 

Així, inicialment, s’ha considerat l’avaluació qualitativa del grau de compliment de 
cadascun dels objectius, tal com recull la taula que es mostra i es justifica a 
continuació: 

 
Figura 9. Avaluació del grau de compliment dels objectius ambientals. 

 
 ESCENARIS 

OBJECTIUS AMBIENTALS 0 A B C 

Objectius 
principals 

I. Minimitzar el consum d’energia 1 2 4 3 
II. Reduir les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle 1 1 4 4 

III. Assolir els paràmetres legals en relació a 
la qualitat de l’aire 1 1 4 3 

IV. Reduir l’accidentalitat associada a la 
mobilitat 2 2 4 3 

Puntuació objectius principals 4 5 16 13 
Grau de compliment dels objectius principals 0.188 0.225 0.600 0.488

Objectius 
secundaris 

V. Assolir els paràmetres legals en relació a 
la contaminació acústica 1 2 3 2 

VI. Augmentar el consum d’energies 
renovables i energies “netes” 1 1 3 3 

VII. Minimitzar l’impacte ocasionat per la 
generació de residus 1 1 2 2 

VIII. Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai 
públic per part dels vehicles privats de motor 1 2 3 2 

Puntuació objectius secundaris 4 5 11 10 
Grau de compliment dels objectius secundaris 0.100 0.150 0.275 0.225

Grau de compliment dels objectius ambientals 0.288 0.375 0.875 0.713

Criteri de puntuació: 1 = nul, 2 = baix, 3 = mitjà i 4 = alt 

 

D’acord amb la jerarquització establerta en els objectius, segons la qual es 
distingeixen entre objectius principals i secundaris, s’ha optat per donar a aquests 
primers un major pes en la seva valoració. D’aquesta manera, es considera que el 
compliment dels objectius principals o prioritaris té un pes del 60% sobre el total, 
mentre que es reserva un 40% al compliment dels objectius secundaris.  
 
Així, de la valoració del grau de compliment dels objectius ambientals per a cadascuna 
de les alternatives, s’obté: 
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Figura 10. Grau de compliment dels objectius ambientals pels escenaris estudiats. 

 

Escenaris Grau de compliment dels objectius ambientals 

Tendencial: alternativa 0 20,0 % 

Escenari A 28,8 % 

Escenari B 87,5 % 

Escenari C 73,8 % 

Aquesta taula mostra que mentre els escenaris tendencial i A comporten un grau de 
compliment dels objectius ambientals insuficient, tant en l’escenari B com en l’escenari 
C, aquest grau de compliment és força notable. 

 
6.1.2. Justificació de l’alternativa adoptada 

 

Si bé, tal com s’ha anat indicant anteriorment, l’escenari B presenta uns resultats 
millors en l’avaluació concreta de cadascun dels objectius ambientals, cal tenir en 
compte que el desenvolupament per a la consecució d’aquest escenari suposaria unes 
inversions en transport col·lectiu equivalents aproximadament al triple de les previstes 
en l’actual Pla d’Infrastructures de la RMB. Tanmateix, aquestes inversions es veuran 
condicionades pel diferents agents implicats: Unió Europea, Administració General de 
l’Estat, Generalitat i Administracions Locals. El finançament al PDI està diferenciat pel 
tipus d’actuacions i la inversió pot variar lleugerament entre les diferents parts 
implicades (per exemple, les inversions previstes per la Generalitat dependran 
directament del Fons de Cohesió i del nou sistema de finançament pactat en el futur 
desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia). No obstant, la inversió inicial no serà tan 
elevada, ja que es rentabilitzarà amb els ingressos un cop finalitzada l’infraestructural 
(no disminuirà el costos de l’obra, però si que en pal·liarà els efectes negatius) degut a 
la gran demanda de transport col·lectiu a la RMB. Per tant, serà un escenari molt 
condicionat a les inversions realitzades i a l’evolució favorable de l’economia.  

 

En conseqüència, un cop desestimat l’escenari B, l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
conclou que l’escenari objectiu adoptat per a la ciutat de Barcelona és l’escenari C, en 
el qual es garanteix el manteniment del nivell de servei actual de la xarxa, a la vegada 
que el sector transports de la ciutat dóna compliment a l’escenari ambiental (Protocol 
de Kyoto i del PAZPEAA). 
 
 

6.2.  Descripció dels impactes previstos. 
 

La metodologia d’avaluació dels impactes ambientals de l’alternativa escollida pel PMU 
de Barcelona és qualitativa i basada en una anàlisi de la incidència que cada acció o 
mesura proposada té sobre els objectius ambientals fixats pel pla i el grau d’assoliment 
d’aquests objectius ambientals. 

 

De forma detallada, s’avaluen una per una les mesures contemplades pel PMU i de 
forma qualitativa se’n justifica la seva contribució al compliment dels objectius 
ambientals. D’aquest anàlisi es conclou que la totalitat de les mesures recollides en el 
PMU hi tenen una contribució positiva, és a dir, contribueixen positivament a millorar la 
qualitat de l’entorn. 
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La següent taula recull de forma resumida el resultat de l’avaluació dels impactes 
derivats de les línies d’actuació recollides en el PMU. Així, la numeració de les 
propostes d’actuació es correspon als eixos estratègics del PMU: eix 1, mobilitat 
segura; eix 2, mobilitat sostenible, eix 3, mobilitat equitativa i eix 4, mobilitat eficient. 

 

 
Figura 11. Avaluació dels impactes derivats de les propostes d’actuació del PMU. 

 

Objectiu 
ambiental 

Propostes d’actuació Avaluació de l’impacte 

I. Minimitzar el 
consum 

energètic 

1.1. Actuar sobre la conducta dels 
usuaris 

Contribució a la dissuasió de l’usuari a utilitzar el 
vehicle privat aconseguint un transvasament de 
desplaçaments al transport públic, a peu o en 
bicicleta, amb la conseqüent reducció del consum de 
combustible, és a dir, del consum energètic. 

1.2. Millorar les infrastructures i la gestió 
del trànsit 

La pacificació de la mobilitat contribueix de forma 
directa a la moderació del trànsit i de l’ús del vehicle 
privat, de forma que el consum energètic resultant 
de la mobilitat es veuria igualment reduït. 

2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica S’incidirà de forma especialment directa en els 
vehicles de titularitat pública impulsant la confecció 
de Plans de Gestió Ambiental en les empreses de 
transport públic, renovant la flota dels vehicles 
municipals tenint en compte criteris com el consum 
de combustible i les emissions dels nous vehicles i 
contribuint a la disminució dels veh*km dels serveis 
urbans com a resultat d’una anàlisi detallada dels 
seus recorreguts. 

3.1. Garantir un espai còmode per a la 
circulació de vianants i bicicletes 

La potenciació de la utilització de la bicicleta com 
dels desplaçaments a peu tenen una incidència 
evident en la minimització del consum energètic

3.4. Garantir el dret a la mobilitat dels 
sectors que no disposen de vehicle 
privat o que no en volen fer un ús abusiu 

Les millores en l’oferta de transport públic permetran 
donar suport a la promoció d’una mobilitat no 
quotidiana menys dependent del vehicle privat i, per 
tant, amb una incidència positiva en la minimització 
del consum energètic 

4.1. Reduir les distàncies que cal 
recórrer per a accedir als diferents usos 
urbans 

L’optimització de les rutes de distribució de 
mercaderies i la possible utilització de 
microplataformes comportaria una reducció 
substancial dels km recorreguts i una reducció 
proporcional en el consum energètic associat al 
transport de mercaderies. 

4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat L’increment del ràtio d’ocupació dels vehicles, 
mitjançant iniciatives com el car-pooling, es presenta 
com a solució per a mantenir les quotes d’utilització 
del vehicle privat dintre dels escenaris futurs de 
mobilitat sostenible.

4.3. Reduir el temps de desplaçament, 
especialment el de congestió 

El consum energètic està directament relacionat 
amb el temps de desplaçament (relacionat amb la 
velocitat a la que circula en vehicle) i la congestió. 
Així, si s’aconsegueix reduir aquests paràmetres, es 
reduirà conseqüentment el consum energètic. 
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II. Augmentar 
el consum 
d’energies 
renovables i 
energies 
“netes” 

2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica S’incidirà de forma especialment directa en els 
vehicles de titularitat pública, incorporant criteris com 
el consum i les emissions dels nous vehicles a l’hora 
de renovar la flota. Pel que fa als vehicles de 
titularitat privada, la implantació de mesures de 
discriminació positiva, com per exemple, tracte de 
preferència en zones d’aparcament (zones de 
càrrega i descàrrega) i de circulació restringida, així 
com la dotació d’avantatges fiscals, poden ser eines 
de gran eficàcia per tal de promoure la utilització de 
combustibles “nets”. 

III. Assolir els 
paràmetres 
legals en 
quant a 
contaminació 
de l’aire 

1.1. Actuar sobre la conducta dels 
usuaris 

El transvasament de desplaçaments al transport 
públic, a peu o en bicicleta resultants de la dissuasió 
de l’usuari de la utilització del vehicle privat 
comporta una reducció de les emissions de NOx i de 
PM10

1.2. Millorar les infrastructures i la gestió 
del trànsit 

Les Zones 30 constitueixen una de les eines més 
eficaces per a la moderació del trànsit. Un disseny 
de carrers que protegeixi els modes de transport no 
motoritzats, donant prioritat a vianants i bicicletes, té 
indubtablement una incidència molt positiva sobre la 
qualitat de l’aire.

2.1. Reduir l’efecte hivernacle 
(compliment Protocol de Kyoto 

La determinació dels costos reals resultants de les 
emissions de NOx, de PM10 i de gasos d’efecte 
hivernacle; així com de la congestió i els accidents, 
podrà ser utilitzada com a eina de sensibilització de 
la població

2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica En el control d’emissions de NOx i PM10 s’incidirà de 
forma especialment directa als vehicles de titularitat 
pública i a la renovació de la flota dels vehicles 
municipals; tenint en compte criteris com el consum 
de combustible i les emissions dels nous vehicles.

3.1. Garantir un espai còmode per a la 
circulació de vianants i bicicletes. 

La reducció del nombre de places d’aparcament a la 
calçada comporta una millora en les condicions de 
vianants i bicicletes, que comportaria una reducció 
en la utilització de modes de transport motoritzats, 
contribuint al compliment dels paràmetres legals 
d’emissions de NOx i PM10.

3.4. Garantir el dret a la mobilitat dels 
sectors que no disposen de vehicle 
privat o que no en volen fer un ús 
abusiu. 

 

L’optimització de la xarxa existent juntament amb la 
seva ampliació mitjançant formes de transport 
sostenibles, en detriment d’una mobilitat no 
quotidiana altament dependent del vehicle privat, 
tindrà una incidència positiva en la minimització del 
consum energètic i per tant de les emissions. 

4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat. 

 

L’optimització de l’ús del vehicle privat incrementant 
l’ocupació dels vehicles, suposa una reducció del 
número de vehicles privats en circulació, de manera 
que les emissions que en resulten es veuen 
igualment reduïdes 

4.3. Reduir el temps de desplaçament, 
especialment el de congestió. 

Les emissions, a l’igual que el consum energètic, 
estan directament relacionades amb el temps de 
desplaçament i congestió. Així, si s’aconsegueix 
reduir aquests paràmetres, es reduiran 
conseqüentment les emissions de NOx i PM10. 

IV. Assolir els 
paràmetres 
legals en 
relació a la 
contaminació 
acústica. 

1.1. Actuar sobre la conducta dels 
usuaris. 

 

Entenent que els nivells de soroll produïts pels 
vehicles són especialment importants en la fase 
d’arrencada, es considera que el fet de limitar la 
velocitat farà augmentar la fluïdesa de la circulació i, 
per tant, incidirà positivament en els nivells sonors. 

1.2. Millorar les infrastructures i la gestió 
del trànsit 

En el cas de la xarxa viària secundària i local, cal 
aplicar nous dissenys als carrers per protegir els 
modes de transport no motoritzats i reduir la 
velocitat màxima a 30 km/h o inferior en àrees de 
convivència. D’aquesta manera, s’aconsegueix que 
en aquestes zones, de trànsit pacificat, els nivells 
sonors es vegin reduïts molt positivament. 

2.1. Reduir l’efecte hivernacle El PMU incorpora un indicador dels costos externs 
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(compliment Protocol de Kyoto) 

 

provocats pel sector transports, com un element 
més de gestió de mobilitat sostenible. La 
determinació dels costos reals resultants de les 
emissions de NOx, de PM10 i de gasos d’efecte 
hivernacle; així com de la congestió i els accidents, 
podrà ser utilitzada com a eina de sensibilització de 
la població. 

2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica. Algunes de les mesures que contribueix de forma 
especial a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica, tenen també una incidència positiva en 
el compliment dels paràmetres legals de 
contaminació acústica: la disminució dels veh*km 
dels serveis urbans, donat que de forma clara, una 
disminució del número de vehicles en circulació 
suposa una disminució dels nivells sonors 
observats. 

2.3. Reduir la contaminació acústica. Alhora que es preveu un control actiu dels nivells de 
contaminació acústica, el PMU determina que 
qualsevol repavimentació de la xarxa bàsica 
s’efectuarà amb paviment sonoreductor, que 
comporta reduccions en els nivells sonors d’entre 1 i 
4 dB(A). Avaluar la contaminació acústica de la 
ciutat en comparació amb la seva capacitat acústica, 
permet determinar així quins són els punts dèbils on 
és necessari adoptar mesures que garanteixin el 
compliment dels paràmetres legals 

3.1. Garantir un espai còmode per a la 
circulació de vianants i bicicletes. 

L’adopció de mesures que potenciïn els 
desplaçaments a peu i l’ús de la bicicleta, així com 
iniciatives com el park&ride són favorables a la 
reducció del número de vehicles en circulació i, com 
a conseqüència, dels nivells sonors que es deriven 
del trànsit rodat 

4.1. Reduir les distàncies que cal 
recórrer per accedir en diferents usos 
urbans 

L’optimització de les rutes de distribució de 
mercaderies comporta una reducció substancial dels 
quilòmetres recorreguts i, com a conseqüència, una 
reducció dels veh*km i per tant del soroll generat 

4.3. Reduir el temps de desplaçament, 
especialment de congestió. 

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana 
de Barcelona preveu la creació de quatre carrils 
VAO als principals eixos d’entrada a la ciutat, amb 
l’objectiu de potenciar l’increment de l’ocupació 
mitjana de vehicles i reduir, per tant, el número de 
vehicles en circulació i, per tant, la congestió i el 
soroll resultant de les arrencades i parades 
contínues. 

V. Reduir les 
emissions de 
gasos d’efecte 
hivernacle 

1.1. Actuar sobre la conducta dels 
usuaris. 

 

El transvasament de desplaçaments al transport 
públic, a peu o en bicicleta que resulten de la 
dissuasió de l’usuari a la utilització del vehicle privat, 
tenen una clara repercussió en les emissions de 
GEH a l’atmosfera 

1.2. Millorar les infrastructures i la gestió 
del trànsit. 

Un disseny de carrers que protegeixi els modes de 
transport no motoritzats -donant prioritat a vianants i 
bicicletes- té, indubtablement, una incidència molt 
positiva en la reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle 

2.1. Reduir l’efecte hivernacle 
(compliment Protocol de Kyoto). 

 

La renovació de la flota de transport públic amb 
vehicles de gas natural, biodièsel i bioetanol del 
2006 al 2012. Es comprova que els vehicles 
impulsats per gas natural emeten menys CO2 que 
els vehicles dièsel, de manera que la seva 
substitució seria favorable a la reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica La confecció de Plans de Gestió Ambiental en les 
empreses de transport públic i la renovació de la 
flota dels vehicles municipals tenint en compte 
criteris com el consum de combustible i les 
emissions dels nous vehicles, així com la disminució 
dels veh*km dels serveis urbans com a resultat 
d’una anàlisi detallada dels seus recorreguts, 
contribueixen a reduir les emissions. 
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3.1. Garantir un espai còmode per a la 
circulació de vianants i bicicletes 

La reducció del nombre de places d’aparcament a la 
calçada comporta una millora en les condicions de 
vianants i bicicletes, que comportaria una reducció 
en la utilització de modes de transport motoritzats; 
contribuint al compliment dels paràmetres legals 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat. 

 

L’optimització de l’ús del vehicle privat incrementant 
l’ocupació dels vehicles mitjançant la 
institucionalització del car-pooling i l’adopció, en cas 
que sigui necessari, de mesures dissuasòries de la 
utilització de vehicles amb un sol passatger, suposa 
una reducció del número de vehicles privats en 
circulació, de manera que les emissions que en 
resulten es veuen igualment reduïdes 

4.3. Reduir el temps de desplaçament, 
especialment el de congestió. 

Les emissions, a l’igual que el consum energètic, 
estan directament relacionades amb el temps de 
desplaçament i congestió. Així, si s’aconsegueix 
reduir aquests paràmetres, es reduiran 
conseqüentment les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 

VI. Reduir 
l’accidentalitat 
associada a la 
mobilitat. 

1.1. Actuar sobre la conducta dels 
usuaris. 

El control rigorós tant dels límits de velocitat com la 
invasió dels espais reservats amb l’objectiu de 
garantir la seguretat o la utilització dels sistemes de 
protecció, sinó també la promoció de campanyes de 
sensibilització i comunicació per tal d’incidir sobre la 
conducta de la ciutadania, són accions que s’haurien 
de traduir en una reducció de l’accidentalitat. 

1.2. Millorar les infraestructures i la 
gestió del trànsit. 

 

Es portaran a terme actuacions per a la pacificació 
del trànsit, la implantació de Zones 30, camins 
escolars i la millora de la senyalització amb l’objectiu 
d’afavorir la convivència dels diferents modes de 
desplaçament, a més de la reducció de 
l’accidentalitat associada a la mobilitat 

1.3 Fer una recollida, una anàlisi i 
divulgació acurada de les dades 
d’accidentalitat. 

 

Amb l’objectiu de poder detectar els punts on és 
necessari actuar, el PMU estableix una sèrie de 
mesures encaminades a l’anàlisi dels accidents que 
es produeixen amb l’objectiu de determinar-ne les 
causes i, en conseqüència, poder determinar les 
accions a emprendre. 

2.1. Reduir l’efecte hivernacle 
(compliment Protocol de Kyoto) 

La determinació dels costos reals resultants de les 
emissions de NOx, de PM10 i de gasos d’efecte 
hivernacle; així com de la congestió i els accidents, 
podrà ser utilitzada com a eina de sensibilització de 
la població. 

3.1. Garantir un espai còmode per a la 
circulació de vianants i bicicletes. 

 

Per tal de potenciar els desplaçaments a peu, el 
PMU proposa millorar les zones de vianants i dur a 
terme actes per a la seva promoció. Les millores en 
els itineraris de vianants contribueixen a la seva 
major seguretat, de manera que l’accidentalitat es 
veu reduïda. 

3.2. Millorar l’accessibilitat de persones 
de mobilitat reduïda 

L’adaptació del 100% de les estacions ferroviàries i 
la millora dels itineraris d’accés a peu a les persones 
amb algun tipus de discapacitat mitjançant la 
col·locació de semàfors acústics, entre altres 
mesures, contribueix a facilitar els desplaçament de 
les PMR per la ciutat, de manera que n’incrementa 
la seva seguretat. 

3.3. Augmentar la seguretat i autonomia 
dels infants 

A partir de la realització d’un estudi d’accessibilitat 
als parcs urbans, es detectarà quins són els parcs 
amb un accés menys segur per tal de prioritzar les 
actuacions que puguin garantir el gaudiment dels 
espais verds urbans amb comoditat i sense risc 
d’accident per als infants. 

4.1. Reduir les distàncies que cal 
recórrer per accedir als diferents usos 
urbans. 

La reducció de la congestió resultant de 
l’optimització de les rutes de distribució urbana de 
mercaderies té un efecte positiu en la reducció de 
l’accidentalitat. 
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4.3. Reduir el temps de desplaçament, 
especialment el de congestió. 

Totes les mesures encaminades a reduir els temps 
de desplaçament i la congestió resulten en una 
disminució del número de vehicles per km, de 
manera que es redueix l’accidentalitat. 

VII. Reduir i 
optimitzar 
l’ocupació de 
l’espai públic 
per part de 
vehicles 
privats de 
motor. 

1.1. Actuar sobre la conducta dels 
usuaris. 

L’adopció de mesures estrictes de control rigorós 
tant de la velocitat com de l’aparcament il·legal, té 
una incidència provada en la dissuassió de la 
utilització del vehicle privat i una importància clau a 
l’hora de minimitzar l’ocupació de l’espai públic per 
vehicles privats de motor. 

1.2. Millorar les infraestructures i la 
gestió del trànsit. 

Un disseny de carrers que protegeixi els modes de 
transport no motoritzats, donant prioritat a vianants i 
bicicletes, té com a conseqüència una incidència 
molt positiva en l’optimització de l’espai públic. 

2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica La introducció de conceptes com la “capacitat 
ambiental” i l’establiment del valor límit de flux 
circulatori es pot veure reduït el nombre de vehicles 
i, per tant, es pugui optimitzar l’espai públic. 

3.1. Garantir un espai còmode per a la 
circulació de vianants i bicicletes. 

L’optimització de l’espai públic es veurà intensament 
reforçada per l’adopció de les mesures establertes 
pel PMU que prioritzen la utilització de l’espai públic 
per part de vianants i bicicletes. 

3.2. Millorar l’accessibilitat de persones 
de mobilitat reduïda 

Les mesures encaminades a facilitar els 
desplaçament de les PMR per la ciutat amb 
transport públic i a peu, contribueixen a la reducció 
de la utilització del vehicle privat i s’optimitza així la 
utilització de l’espai públic. 

3.3. Augmentar la seguretat i autonomia 
dels infants 

A partir de la realització d’un estudi d’accessibilitat 
als parcs urbans, es detectarà quins són els parcs 
amb un accés menys segur per tal de prioritzar les 
actuacions que puguin garantir el gaudiment dels 
espais verds urbans amb comoditat i sense risc 
d’accident per als infants, optimitzant així l’espai 
públic disponible. 

3.4. Garantir el dret a la mobilitat dels 
sectors que no disposen de vehicle 
privat o que no en volen fer un ús 
abusiu. 

L’optimització de la xarxa existent conduiria a un 
increment de la utilització de la xarxa per part dels 
ciutadans, que alhora suposaria una major 
possibilitat d’optimitzar l’espai públic. 

4.1. Reduir les distàncies que cal 
recórrer per a accedir als diferents usos 
urbans. 

Tal com indiquen les mesures específiques per a la 
reducció de les distàncies que cal recórrer per a 
accedir als diferents usos urbans, es pretén regular 
òptimament l’espai destinat a l’estacionament de 
vehicles privats, de manera que s’optimitza la 
utilització de l’espai públic 

4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat. L’optimització de l’ús del vehicle privat incrementant 
l’ocupació dels vehicles es presenta com a solució 
per a mantenir les quotes d’utilització del vehicle 
privat dintre dels escenaris futurs de mobilitat 
sostenible. 

4.3. Reduir el temps de desplaçament, 
especialment el de congestió. 

La creació de carrils VAO per a la potenciació de 
l’increment de l’ocupació mitjana de vehicles i la 
reducció del número de vehicles en circulació, unit a 
les millores en la competitivitat del transport públic, 
contribueix a una major optimització de l’espai 
públic. 

VIII. 
Minimitzar 
l’impacte 
ocasionat per 
la generació 
de residus. 

El PMU no proposa mesures d’actuació per a la minimització de l’impacte ocasionat per la 
generació de residus. 
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7. DETERMINACIONS A INCORPORAR AL PMU 
 

El fet que tal com s’ha indicat anteriorment la totalitat de les aportacions rebudes fan 
referència al contingut de PMU; és a dir, en cap cas són referides a l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental que l’acompanya, no existeix com a conseqüència del procés 
d’informació pública cap incorporació de caràcter ambiental a incorporar al PMU. 

 

Per contra, les aportacions rebudes s’han analitzat amb deteniment, per tal que el 
PMU reflectís els diferents aspectes que en elles es tractaven. Així, tret d’algunes 
aportacions en les quals es requeria algun aclariment puntual, es pot afirmar que 
cadascuna de les aportacions ha comportat la correcció, modificació o ampliació, 
d’alguna de les mesures adoptades pel PMU referides, en qualsevol cas, a aspectes 
específics de la mobilitat que pel seu caràcter no incideixen en l’anàlisi qualitativa 
efectuada des d’un punt de vista ambiental. 

 
Tal com recollia l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i d’acord amb l’article 15 de la 
Ley 15/2006, el PMU s’ha dotat d’un seguit d’indicadors que permetran realitzar el 
seguiment dels objectius fixats pel que fa referència a les variables ambientals, de la 
mobilitat i socials. Mitjançant aquest seguiment es podrà verificar periòdicament 
l’eficàcia de l’avaluació ambiental duta a terme. 
 
La següent figura recull els objectius, els indicadors associats a aquests objectius i els 
valors objectius adjudicats en cada cas, que permetran avaluar-ne el seu compliment. 
 

Figura 11. Indicadors de seguiment de l’assoliment dels objectius del PMU. 
 

Objectius del 
PMU Indicadors Unitats Valor 

2006 

Valor 
objectiu 

2012 
Referència

I. Minimitzar el 
consum 

d’energia 

Reducció del 
consum 

energètic del 
sector 

kg/habitant 243 219 DNM 

Repartiment 
modal, distingit 
entre vehicle 

privat, transport 
col·lectiu, a peu 

i bici. 

% 
33,8 
35,6 
30,7 

 
27,0 
38,0 
35,0 

 

 

Distància 
mitjana dels 

desplaçaments. 
km 6,7 6,2  

Ràtio 
d’ocupació dels 

cotxes. 

Nombre ocupants/ 
vehicle 1,14 1,20 TERM 

II. Reduir les 
emissions de 

gasos d’efecte 
hivernacle 

Tones de CO2 
equivalent 
emeses 

anualment pel 
sector 

transports en 
relació respecte 

1990. 

Tn CO2 1,37 1,2 DNM 

III. Assolir els Dies/any que se Dies/any 45-77 Segons TERM 
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paràmetres 
legals en relació 
a la qualitat de 

l’aire 

superen els 
llindars 

d’immissió de 
NOx, PM10, CO i 

benzè. 

normativa 

Tones de 
contaminant 
atmosfèric 
emeses 

anualment pel 
sector transport 

a Barcelona 

Tn 23,1 13,2 DNM 

IV. Reduir 
l’accidentabilitat 
associada a la 

mobilitat 

Morts en 
accidents de 

trànsit 

Nombre de víctimes 
mortals/any 49 36 DNM 

Nombre 
d’accidents 

amb víctimes 
vianants i 
ciclistes. 

Nombre d’accidents amb 
víctimes vianants i 

ciclistes. 
1.947 1.558  

Accidents amb 
víctimes/ 
veh*km. 

Nombre d’accidents amb 
víctimes/milió de veh*km. 836 627 DNM 

Percentatge 
espai públic 
urbà amb 

mesures de 
moderació de la 

circulació 

% 53 55  

V. Assolir els 
paràmetres 

legals en relació 
a la 

contaminació 
acústica. 

Percentatge 
d’estacions de 
control de nivell 
superior de la 

xarxa bàsica de 
Barcelona amb 
nivell superior a 

65 LAR en 
dB(A) 

% 45 15 DNM 

VI. Augmentar 
el consum 
d’energies 

renovables i 
energies 
“netes” 

Percentatge 
d’energia 
elèctrica 

consumida en 
el transport 

% 2,23 
   

Percentatge 
d’energia 

elèctrica de 
fonts 

renovables 
consumida en 

el transport 

%    

Percentatge de 
biocombustibles 
consumit en el 

transport 

%    

VII. Minimitzar 
l’impacte 

ocasionat per la 
generació de 

residus. 

Generació de 
residus 

associats als 
vehicles: olis 
d’automoció, 

bateries, 

Kg o unitats/any 142.000
(VFU)  DNM 
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pneumàtics i 
vehicles fora 

d’ús 

VIII. Reduir i 
optimitzar 

l’ocupació de 
l’espai públic 
per part dels 

vehicles privats 
de motor. 

Percentatge 
d’espai públic 

urbà destinat al 
cotxe/moto 
(circulació i 

aparcament) 

% 10,9 12,0 DGPAS 

Places 
d’aparcament 

en calçada 
(distingint lliures 

i regulades) i 
fora de calçada 

Nombre de 
places 

d’aparcament

Calçada 
lliures 138.430 138.430  

Calçada 
regulades 54.673 54.673  

Fora 
calçada 590.548 732.167  

Longitud dels 
carrils VAO Km 0 10,6  

Percentatge de 
la xarxa viària 
afectada per 

peatges 
gestionats amb 

criteris de 
mobilitat 

sostenible 

% 0   
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8. CONCLUSIONS 
 
 
Un cop duta a terme l’avaluació de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental del PMU, en 
quant a la seva qualitat, la integració dels aspectes ambientals, el resultat de les 
consultes i aportacions durant la informació pública com aquestes s’han pres en 
consideració, a més de la previsió sobre els impactes significatius de l’aplicació del pla, 
la present Memòria Ambiental conclou que des d’una perspectiva socioambiental, les 
mesures del PMU mostren un escenari de mobilitat l’any 2018 amb un impacte 
ambiental molt menor que l’escenari tendencial.  
 
Amb tot, es pot afirmar, que el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona s’ha sotmès al 
procediment d’avaluació ambiental d’acord amb la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas sobre el medio 
ambiente, alhora que ha seguit en tot moment les indicacions del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  



 

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 
2006 – 2012 

ANNEX I 
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
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IIINNNFFFOOORRRMMMEEE   DDDEEE   SSSOOOSSSTTTEEENNNIIIBBBIIILLLIIITTTAAATTT   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLL   –––   PPPMMMUUU   BBBAAARRRCCCEEELLLOOONNNAAA   
 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1.  El procés d’avaluació ambiental estratègica 
 
El present informe és part integrant del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (PMU) i 
concreta la seva avaluació ambiental estratègica. L’avaluació ambiental estratègica 
(AAE) és l’instrument preventiu que permet integrar els aspectes ambientals i de 
sostenibilitat en la presa de decisions sobre els criteris i orientacions proposats pel 
PMU i que, potencialment, poden provocar efectes sobre el medi ambient, tant positius 
com negatius. 
 
L’informe s’emmarca en la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 27 de juny de 2001, sobre l’avaluació ambiental de determinants plans i programes, 
l’aplicació de la qual gira en bona mesura a l’entorn d’un document tècnic: l’informe de 
sostenibilitat ambiental (ISA). També és coneguda com a Directiva d’avaluació 
ambiental estratègica (DOCE 197/30 de 21 de juliol de 2001). 
 
Aquesta Directiva es troba transposada a l’Estat Espanyol mitjançant la Llei 9/2006, de 
28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de determinants plans i programes sobre el 
medi ambient (BOE núm. 132 de 29 d’abril de 2006). 
 
La Llei 9/2006 estableix que els plans i programes sectorials elaborats per les diferents 
administracions públiques en els àmbits del transport i l’ordenació del territori entre 
d’altres àmbits, requereixen l’elaboració per part del promotor d’una avaluació 
ambiental estratègica per la seva aprovació. 
 
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de mobilitat de Catalunya, també estableix la necessitat 
d’una AAE als instruments de planificació establerts per la Llei (article 17), entre els 
quals es troben els plans específics, com el PMU. 
 
En aquest sentit, el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona es troba subjecte a AAE, i el 
present Informe de Sostenibilitat Ambiental forma part de l’esmentat procés. 
 
 

1.2.  Contingut i abast de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental 
 
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona és un pla sectorial establert per la Llei de 
mobilitat, de jerarquia inferior a les Directrius Nacionals de Mobilitat (DNM) establertes 
també per la Llei de mobilitat. 
 
Les Directrius Nacionals de Mobilitat constitueixen el marc per a l’aplicació dels 
objectius de mobilitat a Catalunya, concebudes com un instrument de planificació a 
integrar en els plans i programes de mobilitat derivats. En concret, la missió específica 
de les DNM és constituir un filtre entre la diagnosi de la situació actual de cada pla i el 
programa d'actuacions corresponent. 
 
En aquest sentit, la present avaluació ambiental estratègica del PMU s’emmarca en 
l’avaluació ambiental de les DNM. 
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El procés d’avaluació ambiental estratègica inclou l’elaboració del present Informe de 
Sostenibilitat Ambiental, el qual analitza des de l’òptica ambiental el Pla de Mobilitat 
Urbana de Barcelona. 
 
L’ISA és elaborat per l’Ajuntament de Barcelona (com a promotor del pla) i té per 
objectiu identificar, descriure i avaluar els probables efectes significatius sobre el medi 
ambient que puguin derivar-se de l’aplicació del pla, així com les alternatives 
raonables, tècnica i ambientalment viables, que tinguin en compte els objectius i àmbit 
territorial d’aplicació del pla. 
 
En aquest sentit, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH), com a òrgan ambiental competent, 
ha elaborat el Document de referència per a l’avaluació ambiental del PMU emès el 23 
de març de 2007. 
 
Aquest document de referència té per objectiu determinar l’amplitud i nivell de detall de 
l’ISA, i recull les demandes de tipus ambiental fruit de les consultes a les 
administracions afectades i públic interessat realitzades pel mateix DMAH, tal com 
estableix l’article 9 de la Llei 9/2006. 
 
La Llei 9/2006 estableix en el seu article 8 i l’annex I el contingut mínim de l’ISA, en el 
qual bàsicament: 
 
a. Es presenta l’avaluació ambiental estratègica, el seu marc normatiu i procés. 
 
b. Es descriu breument el contingut i objectius del Pla de Mobilitat Urbana de 

Barcelona, i la relació amb altres plans i programes connexos. 
 
c. Es realitza una diagnosi dels aspectes ambientals significatius sobre els quals el 

pla pot tenir incidència. 
 
d. Es defineixen i jerarquitzen els objectius jurídics en matèria ambiental relacionats 

amb la mobilitat a Barcelona. 
 
e. Es descriuen i avaluen els possibles impactes ambientals de les alternatives 

considerades; l’alternativa zero i la pròpia alternativa del pla. 
 
f. Es presenten mesures de seguiment i control ambiental del pla i un informe de 

viabilitat econòmica. 
 
g. Finalment, es presenta un resum de caràcter no tècnic dels continguts de l’Informe 

de Sostenibilitat Ambiental. 
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2. ESBÓS DEL CONTINGUT I OBJECTIUS PRINCIPALS DEL PMU 
 
La figura dels PMU s’emmarca en el marc de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat i en el Decret 466/2004, relatiu a determinats instruments de planificació de la 
mobilitat. La Llei de la mobilitat té per objecte “establir els principis i els objectius als 
quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les 
mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la seguretat (art. 1). 
 
El PMU constitueix el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat 
sostenible a Barcelona.  
 
Aquest s’ha d’adaptar als criteris i orientacions establertes al Pla Director de Mobilitat 
de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM). 
 
La vigència del PMU abasta el període 2006-2012, tot i que a causa de la seva 
naturalesa marcadament estratègica s’ha elaborat amb visió 2018. En qualsevol cas, 
s’ha de revisar cada 6 anys.  
 
El PMU recull: 
 

 Definició de l’àmbit del pla i descripció de la metodologia emprada. 
 Anàlisi i diagnosi, elaborada a partir dels estudis de base encarregats per 

l’Ajuntament de Barcelona. 
 Projeccions d’escenaris de mobilitat de la ciutat de Barcelona per l’any objectiu 

estratègic 2018. 
 Establiment del model de mobilitat objectiu. 
 Eixos d’actuació del PMU. 

 
 

2.1.  Objectius del pla 
 
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona té com a objectiu l’assoliment del model de 
mobilitat consensuat per a la ciutat. Aquest model (desenvolupat durant el procés 
participatiu dut a terme) s’articula a l’entorn de quatre eixos estratègics: 

 
 Mobilitat segura. Respecte per la vida. Un primer objectiu estratègic és la millora 

de la seguretat viària a Barcelona, de forma quantificable. Un altre objectiu 
estratègic és aconseguir la “Visió 0 accidents mortals a Barcelona”. No és 
justificable que una persona pugui perdre la vida per desplaçar-se per la ciutat. 

 
 Mobilitat sostenible. Segons la Llei 9/2003, de mobilitat, el PMU és “un document 

per configurar les estratègies de mobilitat sostenible”. Minimització dels impactes 
de la mobilitat. Reducció de les emissions que contribueixen a la contaminació 
atmosfèrica. Ús racional de l’energia. Estalvi de fonts d’energia no renovables. 
Foment de les fonts d’energia renovables. Promoció d’una cultura de la mobilitat 
sostenible (activitats de sensibilització, d’anàlisi, de comunicació): afavorir l’ús dels 
modes “tous” i dels vehicles moguts per energies renovables. 

 
 Mobilitat equitativa (democràtica; mateixes oportunitats de desplaçar-se). Llibertat 

individual de moviment. Dret a la mobilitat i mobilitat universal. Igualtat de gènere 
en la mobilitat. Foment de la convivència. Foment i compatibilització dels usos 
alternatius de la via pública. Augment de la disciplina viària. Integració social. 

 
 Mobilitat eficient. La mobilitat entesa com a part del procés productiu contribueix 

al dinamisme econòmic de l’àrea metropolitana. Mobilitat fluïda, amb menor 
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congestió. Reducció del temps generalitzat dels desplaçaments. Reducció dels 
costos econòmics de funcionament del sistema de transport (que sigui més 
eficient) i millorar l’aprofitament dels recursos emprats. 

 
 

2.2.  Àmbit d’aplicació 
 

2.2.1. Descripció àmbit territorial 
 
L’àmbit territorial objecte del Pla és el terme municipal de Barcelona, tot i que es 
consideren les dinàmiques supramunicipals que incideixen. 
 
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona és un nou pla, sense constituir cap 
modificació o revisió d’un pla preexistent. La seva elaboració deriva de l’aprovació de 
la Llei 9/2003 de mobilitat, i ha de ser coherent amb les Directrius Nacionals de 
Mobilitat i el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (aplicació 
territorialitzada de les Directrius). 
 

2.2.2. Vigència proposada 
 
La vigència del pla és el període 2006–2012, tot i que s’elabora amb una marcada 
visió estratègica 2018. Existeix la possibilitat de fer revisions parcials i l’obligatorietat –
fixada  per la Llei 9/2003 de mobilitat– d’una revisió transcorreguts 6 anys. 
 
 

2.3.  Proposta d’administracions i públic a consultar 
 
Com s’ha esmentat, s’ha dut a terme un procés participatiu amb el Pacte per a la 
Mobilitat, en base a la realització de jornades per grups de treball (sostenibilitat, 
vianant, bicicleta, transport públic, transport de mercaderies, vehicle privat i 
aparcament) i reunions plenàries. El Pacte per a la Mobilitat és l’òrgan de participació 
on tant l’administració local com les associacions i entitats debaten i consensuen el 
model de mobilitat per a la ciutat de Barcelona. És un organisme on es tracten les 
actuacions a dur a terme davant els nous reptes que es generen a la ciutat i esdevé 
una taula de diàleg i compromís recíproc per tal d’arribar a acords. És precisament en 
aquest context exposat, que l’Ajuntament de Barcelona elabora el present Pla de 
Mobilitat Urbana. 
 
Respecte de les Administracions a consultar, s’ha de remarcar que la Llei 9/2003 
estableix la necessitat d’obtenir informe favorable de l’Autoritat Territorial de la 
Mobilitat -en el cas de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM)- per 
tramitar l’aprovació del PMU. 
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3. RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES CONNEXOS 
 
Aquest apartat presenta els plans i programes que guarden relació amb el PMU, tant 
per l’àmbit territorial de la planificació –Barcelona i la seva àrea metropolitana- com 
pels sectors de la planificació, considerant que cal realitzar una planificació coherent i 
integrada en la mobilitat, el transport, l’energia, el medi ambient, la salut, els usos del 
territori i el turisme. 
 
Tot i que el PMU no constitueix un desenvolupament d’altres plans, sí que està en 
estreta relació amb els següents: 

 
 Directrius Nacionals de Mobilitat 2006-2012 (DNM) 

 
Aquestes han emmarcat la redacció del PMU. Les DNM tenen caràcter de pla territorial 
sectorial, i responen al model de Catalunya de 8 milions d’habitants el 2026: amb un 
creixement econòmic anual del 3%, una població concentrada en ciutats mitjanes i poc 
dispersa i amb menys impactes per congestió i contaminació (després de reduir 
viatges i distàncies), però amb més i més bona accessibilitat a llocs bàsics; si és 
possible a peu, en bicicleta o en transport públic. Constitueixen el marc legal per a 
l’aplicació dels objectius fixats per la Llei de mobilitat 9/2003. 
 

 El Pla Territorial General de Catalunya (1995). 
 
Defineix els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya. Els PTP 
concreten els objectius del PTG amb major concreció pels diferents àmbits territorials. 
 
Els criteris de planejament territorial de Catalunya (2004), entre d’altres inclouen el dret 
a la mobilitat, la facilitació del transport públic, la viabilitat del territori i els 
desenvolupaments urbans. Considera els viatges a peu i en ferrocarril per a 
descongestionar les infraestructures i desincentivar l’ús del vehicle privat. 
 
 

 Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (en curs 
de redacció) 

 
 

 Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015 
 
Té com a finalitat la introducció d’un model energètic que permeti fer avançar el país 
cap a un desenvolupament sostenible. 
 
 

 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM). 
 
 Pla del sistema logístic de Catalunya 2003-2025 

 
 Pla de Rodalies de RENFE (en curs de redacció) 

 
 Pla Català de Seguretat Viària 2005-2007 

 
Pla triennal desenvolupat pel Departament d’Interior amb l’objectiu de reduir 
l’accidentalitat a la xarxa viària catalana. 
 

 Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a la RMB.  
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Pla associat a la declaració de les zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 
aprovades mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig, pels contaminants diòxid de 
nitrogen i partícules en suspensió a 40 municipis del Barcelonès, Vallès Occidental, 
Vallès Oriental i Baix Llobregat. 
 
El pla d’actuació estableix mesures per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones 
de protecció especial amb un horitzó temporal fins el 2010. En l’àmbit del transport, el 
pla recull actuacions concretes com el propi Pla Estratègic de la Bicicleta (mesura 15) 
o el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (mesura 11). 
 

 
Per la seva banda, el PMU enllaça amb un seguit d’instruments de planejament que la 
Llei de mobilitat considera “plans específics”: 
 

 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) 
 

És el pla territorial sectorial que permet el desenvolupament coordinat de les xarxes 
viàries, ferroviàries i logístiques a Catalunya, tant pel transport de viatgers com de 
mercaderies.  El pla té el propòsit de ser ampliat amb la resta d’infraestructures, 
portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla d’Infraestructures 
de Catalunya complert.  
 

 Pla de Transport de Viatgers de Catalunya (pendent de revisió) (PTVC) 
 

Defineix les directrius i accions que articulen la política de transport col·lectiu interurbà 
de Catalunya. 
 

 Pla Director d’Infraestructures de la RMB 2001-2010 (pendent de 
revisió) (PDI) 

 
Recull totes les actuacions en infraestructura de transport públic per al decenni 2001-
2010 a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, amb independència de 
l’Administració i l’operador que l’explota. 
 

 
 Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (PEIT).  

 
És el document bàsic desenvolupat pel Ministeri de Foment per a la planificació de les 
infraestructures de transport a Espanya en un horitzó a mig i llarg termini. L’objectiu del 
PEIT és contribuir a la millora de la competitivitat econòmica, la cohesió territorial i 
social, la seguretat i qualitat del servei en tots els mitjans de transport des dels 
principis de racionalitat i eficiència en l’ús dels recursos. El PEIT aborda promoció dels 
mitjans no motoritzats, l’objectiu del qual és promoure’n un ús còmode, segur i atractiu, 
com una part substantiva de la política integral de mobilitat.  
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4. DIAGNOSI 
 
Aquest apartat analitza els aspectes més rellevants de la mobilitat actual des de la 
perspectiva de la sostenibilitat i sobre els quals el PMU pot tenir-hi incidència. 
L’objectiu d’aquesta diagnosi és formular les bases del que després es traduirà en 
objectius ambientals del PMU. A més, pretén fixar la situació actual ambiental de la 
ciutat de Barcelona amb vista a poder fixar un model que corregeixi els impactes 
ambientals de la mobilitat. 
 
Aquest capítol se centra en els problemes ambientals associats, sobretot, la mobilitat 
motoritzada, i identifica i descriu el paper dels mitjans de transport alternatius al vehicle 
privat per pal·liar els efectes ambientals negatius. 
 
Per tal d’establir els criteris de sostenibilitat ambiental de la mobilitat a Barcelona, 
caldrà abordar la relació de la mobilitat amb el model energètic i amb el model 
territorial; a més d’avaluar les següents externalitats del sistema de mobilitat:  
 

 El consum energètic del transport 
o Consum energètic (kg de combustibles principals –gas-oil i 

benzina–) del sector transports: 242,8 kg/hab (any 2006). 
 Les emissions de gasos d’efecte hivernacle del transport i la seva 

contribució al canvi climàtic 
o Emissions gasos efecte hivernacle (GEH): 1,37 respecte el valor 

de 1990 en tones de CO2 equivalent (any 2006) 
 Les emissions de contaminants atmosfèrics del transport nocius per la 

salut humana i el medi ambient 
o Es coneix que a Barcelona se superen els nivells de qualitat de 

l'aire admissibles per al diòxid de nitrogen (NO2), així com els 
nivells de qualitat de l'aire admissibles per a les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10): 60 μm/m3 i 50 
μm/m3 respectivament (valors mitjans anuals, any 2006). 

 La contaminació acústica relacionada amb la mobilitat (població que viu 
en espais amb nivells sonors superiors a 65 dB(A)). 

 L’accidentalitat: 836 nombre d’accidents amb víctimes / milió de veh*km 
(any 2006) 

 
 
Atès que el Pla de Mobilitat Urbana és, fonamentalment, un document estratègic (el 
nivell de detall de les propostes no s’arriben a concretar en un plànol de la ciutat), es 
proposa que l’avaluació ambiental que es realitzi sigui qualitativa. 
 
A més s’ha de destacar el caràcter marcadament ambiental del pla, inherent a la 
pròpia metodologia de treball: es parteix de la definició d’un escenari objectiu amb 
impactes ambientals de la mobilitat molt inferiors (i quantificats en base a una bateria 
d’indicadors -65 en el cas del PMU de Barcelona-). És a partir de la caracterització 
dels escenaris objectiu, actual i tendencial, que el pla presenta les propostes 
d’actuació. 
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4.1.  El model energètic i la mobilitat 
 
Les previsions de disponibilitat de reserves de combustibles fòssils, en funció del seu 
consum actual, són limitades: es preveu que entre 35 i 45 anys per al petroli, entre 60 i 
70 anys per al gas natural i entre 200 i 230 anys per al carbó.  
 
Caldrà tenir present, que aquest esgotament de les reserves portarà associada una 
crisi dels preus. L’horitzó d’aquest fenomen és indeterminable, però es preveu que 
esdevindrà abans del 2030, quan s’hagi arribat al zenit de la capacitat d’extracció de 
petroli. Les conseqüències socioeconòmiques seran clares, sobretot amb una forta 
incidència en el sector transport i amb una incapacitat de satisfer a preus moderats 
una demanda cada vegada més gran.  
 
Cal tenir en compte que en els darrers anys el sector transports és el que ha 
incrementat més la seva demanda energètica, malgrat la millora significativa en 
l’eficiència dels motors de combustió interna. L’any 2000, a Catalunya, el 39% de 
l’energia va ser consumida per aquest sector.   

 
Tal i com es mostra a la figura 1, la intensitat energètica no ha disminuït a Europa per 
diferents causes, entre les quals es troben: la pèrdua, en percentatge, de passatgers 
del transport públic cap al privat, i la tendència a l’increment del volum i el pes dels 
vehicles per a qüestions de seguretat. L’increment del consum del sector ha estat més 
important i encara menys eficient a Catalunya i a Espanya (amb un augment 
considerable del transport de mercaderies per carretera) que al conjunt de la Unió 
Europea.  
 
 
Figura 1. Percentatge sobre el consum final total i la intensitat energètica del sector del 

transport. 
 

Percentatge del consum del sector del transport sobre el consum energètic final total
 1990 1995 2000 
Catalunya 37% 38% 39% 
Espanya 40% 41% 42% 
UE-15 30% 31% 32% 
UE-25 27% 29% 31% 

 
Evolució de la intensitat energètica del sector del transport (sobre el valor afegit) 

considerant com a base l’any 1990 
 1990 1995 2000 
Espanya 100 108,4 113,1 
UE-15 100 101,2 99,5 
UE-25 100 101,3 99,6 

Font: L’energia en l’horitzó 2030, Departament de Treball i Indústria, Generalitat de Catalunya. Segons 
dades de OECD/IEA. Europa i Espanya: CE(2003). European Energy and Transport Trends. Catalunya: 

ICAEN (2001). Pla de l’energia de Catalunya 2001-2010. 
 
 
A Espanya, segons les dades del Ministeri de Medi Ambient del Plan Nacional de 
Assignaciones 2005-2007, les previsions tendencials del sector transport per a la 
pròxima dècada es situen amb un 4,2% de mitjana anual entre 2000 i 2012 (el sector 
amb un creixement més gran). I les mateixes dades indiquen que un 99% de l’energia 
procedirà de productes derivats del petroli. El creixent ús dels combustibles derivats 
del petroli provocarà que l’any 2012 el transport sigui la principal causa de les 
emissions de GEH. Si es confirma aquesta tendència, no es compliran els acords 
derivats de la ratificació del Protocol de Kyoto (16 de febrer de 2005) i dels 
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compromisos de la UE de la cimera del Consell europeu dels dies 8 i 9 de març de 
2007 (reduir un 20% les seves emissions de CO2 el 2020 respecte les del 1990 i, 
aconseguir que els biocombustibles fòssils arribin al 10% del consum de carburants el 
2020). Ara bé, més enllà de les consideracions socioambientals associades a 
externalitats d’un increment de la demanda, s’ha de valorar la viabilitat temporal i 
geoestratègica del model de mobilitat, responsable en bona part del model energètic 
vigent. 
 
Per tal d’anticipar-se a les tendències de futur, sembla lògic abordar la mobilitat a partir 
de criteris energètics més eficients (disminució de la inversió energètica per quilòmetre 
i passatger, i quilòmetre, per tona i, fins i tot, disminuint el nombre de quilòmetres/any 
recorreguts) per millorar-ne l’eficiència.  
 
En definitiva, l’estructura de mobilitat de la ciutat de Barcelona ha de tenir com un dels 
eixos centrals el canvi de model energètic, necessari en termes geoestratègics, 
econòmics i ambientals. Al mateix temps aquest canvi no és possible sense un canvi 
en el sector transports.  
 
Diversos documents legislatius i planificadors (Plan Nacional de Assignaciones 2005-
2007 espanyol, Pla Energètic de Catalunya 2006-2015 i el Pla de Millora Energètica de 
Barcelona) recullen la necessitat de reduir el creixement de la demanda energètica 
associada al transport i la dependència de sector dels combustibles fòssils.   
 
De fet, el Pla de Millora Energètica de Barcelona es planteja com a objectius reduir la 
contaminació atmosfèrica i el consum d’energies no renovables, que es pretén assolir 
amb la reducció del consum energètic, mantenint la producció de productes, confort i 
mobilitat entre d’altres.  
 
 
 

4.2.  El model territorial i la mobilitat 
 
La ciutat de Barcelona no es defineix per la seva dinàmica interna, sinó en termes de 
territori metropolità. Aquest és un concepte molt més operatiu donades les 
característiques del fenomen urbà de la regió metropolitana de Barcelona, ja que 
l’àmbit on tenen lloc les relacions de mobilitat quotidianes desborda els límits 
administratius. 
 
El marc físic de Barcelona ha estat un important condicionant per al seu 
desenvolupament, ja que la disposició dels elements naturals ha comportat que 
aquests siguin els grans eixos estructuradors de les interaccions territorials. La ciutat 
s’ha anat desenvolupant com a resultat de la superposició de dinàmiques històriques 
diverses, que han conduït a un teixit urbà específic que defineix la morfologia urbana 
actual.  
 
El Pla Cerdà (1859) defineix les principals directrius de creixement de la ciutat i suposa 
l’ampliació dels límits de la trama medieval, tot donant forma a la superfície existent 
fora de les muralles, a partir de l’establiment de mesures higienistes que van permetre 
distribuir els serveis públics per la trama urbana de la ciutat.  
 
Degut a diversos factors, tals com la disponibilitat de sòl o a l’efecte de la demanda, 
s’ha evolucionat cap a una ciutat compacta, però també vista des de la perspectiva de 
ciutat atractiva i funcionalment eficient; en contraposició a la idea de ciutat jardí. 
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Com es pot comprovar a la figura 2, a la ciutat de Barcelona els habitatges 
exclusivament residencials (unifamiliars i plurifamiliars) representen un 50,8% per un 
34,9% d’edificis que combinen habitatges i locals. Tanmateix, la ciutat de Barcelona 
l’any 2001, concentra el 8,2% dels edificis amb habitatges de Catalunya. El gran gruix 
dels habitatges es concentra a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Observant 
els valors agregats de la RMB s’observa com es va consolidant un model de ciutat 
difusa on les llargues distàncies estan a l’ordre del dia a mesura que es separen 
progressivament les diferents activitats quotidianes que realitzen els ciutadans. 
L’activitat constructiva es concentra a la perifèria, cada cop més allunyada del centre.  
 
 

Figura 2. Distribució dels edificis amb habitatges unifamiliars, plurifamiliars i d’ús mixt 
habitatge-serveis a Catalunya, per àmbits territorials. 

 
Tipologies d’edifici (Cens 

d’edificis 2001) Barcelona RMB sense 
Barcelona Catalunya 

 Nombre % Nombre % Nombre % 
Un 

habitatge 20.406 23,5% 276.730 72,6% 743.987 69,9%Edificis 
destinats 
només a 
habitatge 

2 habitatges 
o més 23.719 27,3% 70.316 18,5% 200.893 18,9%

Edificis amb habitatge i locals 30.251 34,9% 33.957 8,9% 119.016 11,2%
Total edificis amb habitatge 86.744 8,2% 381.003 35,8% 1.063.896 100% 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Cens de població i habitatge del Cens d’edificis 1990 i 

2001. 
 
L’evolució del nivell d’autocontenció (0,91% entre el 2001-1991) i autosuficiència 
(0,10% entre el 2001-1991) es conserven a la ciutat de Barcelona degut a l’important 
paper que juga estratègicament en el territori. Però no succeeix el mateix a la resta de 
ciutats de la RMB.  
 
L’Estratègia temàtica sobre el medi ambient urbà de la Comissió Europea marca com 
a una de les prioritats la necessitat d’integrar mobilitat i desenvolupament territorial. En 
el capítol d’urbanisme sostenible es demana que es prioritzi el creixement compacte i 
la mixticitat d’usos per a reduir al màxim la necessitat de mobilitat, i que aquesta es 
pugui vehicular mitjançant el transport públic col·lectiu. 
 
En l’actualitat, es produeix una gran oportunitat per a realitzar aquesta planificació amb 
sentit comú i coherència, ja que està en ple procés de revisió el Pla Territorial 
Metropolità.  

 
 

4.3.  El cost de les externalitats del transport a la ciutat de Barcelona 
 
El càlcul dels costos externs del transport, realitzat en el marc de l’estudi 
d’INFRAS/IWW (octubre del 2004) per a l’Estratègia temàtica sobre el medi ambient 
urbà de la Comissió europea, aporta les següents xifres per a l’any 2000: els costos 
externs totals (exclosos els costos de congestió i en l’escenari superior del canvi 
climàtic) generats per transport a Europa van sumar 650.275 milions d’euros, 
equivalents al 7,3% del total del PIB del la UE-17 (Estats membres de la UE, Suïssa i 
Noruega).  
 
En el citat estudi, el canvi climàtic és el component amb un cost més important (30%) 
seguit de la contaminació atmosfèrica (27%) i dels accidents (24%).  Hi ha d’altres 
costos amb menor impacte, però no per això menys rellevants, tal com el soroll i 
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d’altres que no són quantificables però que també s’han de tenir en compte, com la 
fragmentació del territori.  
 
El mode de transport amb més impacte és el transport per carretera, que origina el 
83,7% del cost total. Dues terceres parts d’aquests costos són causats per transport 
de persones, mentre que el terç restant, pel transport de mercaderies. 
 
La Direcció General de Ports i Transports (DPTOP) va realitzar, l’any 2001,  la primera 
anàlisi de les externalitats del transport a Catalunya, i va xifrar els costos en 4.240 
milions d’euros.  L’ATM l’ha actualitzat per la RMB l’any 2004 amb 3.243 milions 
d’euros anuals. De ben segur que és una xifra conservadora, atès que encara hi ha 
molts paràmetres amb informació insuficients o bé amb mètodes de monetarització 
encara per desenvolupar. Per tant, queda de manifest el camp per recórrer pel que fa 
referència a la internalització i la minimització.   
 
Pel cas de Barcelona, el càlcul de les externalitats del PMU s’ha calculat amb uns 
6.255 milions d’euros (segons la metodologia del DPTOP), destacant particularment el 
sobrecost del temps provocat per la congestió viària. Aquest sobrecost mesura els 
retards produïts per circular a una velocitat menor que una velocitat de referència, la 
qual ha de ser definida prèviament.  
 
 

4.3.1. El consum energètic del transport 
 
En les ciutats es dóna una oportunitat d’actuar sobre el model actual de consum 
energètic. Els grans camps d’actuació que es presenten per millorar l’eficiència 
energètica en l’entorn urbà són: reduir la demanda de transport en vehicle privat, 
recentralització (centralització/descentralització) de sistemes energètics incloent-hi les 
fonts renovables, valorització energètica dels residus i actuacions en el parc d’edificis i 
en les instal·lacions públiques. 
 
Cal subratllar que l’energia malgastada en processos ineficients és un recurs 
aprofitable i una oportunitat de negoci per a empreses de serveis energètics. 
 
En comparació amb altres sectors, a les ciutats grans, la principal demanda energètica 
prové del sector transport, seguida dels sectors domèstic, comercial-terciari i industrial 
(veure figura 3).  
 
 

Figura 3. Distribució del consum energètic a Barcelona (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Ajuntament de Barcelona 

 
 
 

27,90%

19,70%

9,60%

42,80%

Ús residencial

Ús comercial

Ús industrial

Transport
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Vehicle privat
91%

Transport públic
9%

El consum total del sector transports a la ciutat l’any 1999 va ser de 16.745.405 GJ, 
distribuït segons mostra la taula següent: 
 
 

Figura 4. Energia consumida l’any 1999 per transport a Barcelona. 
 

Gasolina Vehicle 
privat 257.872.138 l 8.662.608 

GJ 
51,73 

% 
Vehicle 
privat 177.826.720 l 6.471.663 

GJ 
38,65 

% 

90,38 
% Combustibles 

líquids Gas-oil Transport 
públic 23.032.000 l 838.206 GJ 5,01 

% 

95,38 
% 

Electricitat Transport 
públic 

179.717.999 
kWh 646.985 GJ 3,86 

% 
3,86 
% 

GLP Transport 
públic 2.665.806 kg 125.944 GJ 0,75 

% 
0,75 
% 

9,62 
% 

TOTAL 16.745.405 
GJ 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

Font: Pla de Millora Energètica de Barcelona. Ajuntament de Barcelona 

 
A la figura 5 s’observa com del total d’energia emprada pel sector transports, tan sols 
un 9% és consumida pel transport públic per realitzar el 48%. Dada important, que 
dóna èmfasi a l’impuls d’aquesta tipologia de transport. 
 
 

Figura 5. Distribució del consum energètic del sector transports a Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Barcelona 

 
En comparar el consum d’energia amb el nombre de desplaçaments realitzats 
s’evidencia la poca eficiència energètica del vehicle privat: per realitzar un 51,9% dels 
desplaçaments consumeix més del 90% de l’energia. Aquesta baixa eficiència està 
potenciada per la baixa ocupació (1,1 pers/veh). 
 
Un dels paràmetres més significatius i calculables per reduir el consum unitari dels 
vehicles és la velocitat mitjana a la que circulen, i aquesta només és pot incrementar si 
es redueix el nombre de vehicles que circulen a la ciutat. 
 
El metro, en canvi, és el mode de transport col·lectiu més eficient: consumint un 3,86% 
de l’energia realitza un 21,7% dels desplaçaments. Els nous cotxes de metro 
actualment porten incorporat el sistema de recuperació de l’energia de frenada.  
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Els tramvies moderns com el Trambaix i el Trambesòs consumeixen un 30% menys 
d’energia per passatger transportat que un autobús urbà (considerant la cadena de 
producció, transformació i consum d’energia). 
 
Segons les previsions del desenvolupament d’infraestructures del transport amb el PDI 
2001 – 2010, les actuacions del període 2001 – 2005 a l’àmbit intern a les rondes de la 
ciutat capten 33.971.280 desplaçaments anuals nous cap al transport públic i les del 
període 2005 – 2010 en capten 25.039.840. L’estalvi energètic associat a les 
actuacions de cada un dels períodes, segons el Pla de Millora Energètica de 
Barcelona és de 532.748 GJ i 294.953 GJ respectivament. Per tant, es preveu que 
l’any 2010 existeixi un estalvi energètic de 827.701 GJ a l’interior de les Rondes, i de 
695.269 GJ al municipi de Barcelona. 
 
Per últim, hi ha tres factors que determinen el consum energètic dels vehicles 
motoritzats: velocitat, edat i potència del vehicle. El Pla de millora energètica de 
Barcelona realitza diferents hipòtesis d’estalvi energètic: 
 

 La velocitat mitjana òptima energèticament, entre 40 km/h i 70 km/h, és 
difícilment assolible en àmbit urbà, però una velocitat mitjana de 30 km/h 
suposaria, amb el parc automobilístic del 1999, una reducció d’un 17,95% del 
consum específic dels cotxes de gasolina que passaria dels 10,91 l/100 km a 
8,95 l/100km, amb un estalvi de 36.682.496 litres de gasolina (14% del total 
del vehicle privat) i 86.250 tones de CO2 (8% del total del vehicle privat). 

 
 Un hipotètic parc de cotxes de gasolina, sense vehicles anteriors al 1986 

però amb la mateixa distribució per cilindrades, suposaria, amb les velocitats 
mitjanes del 1999, un estalvi en el consum específic d’un 4,16% per ciutat i 
d’un 1,43% a les Rondes. El consum unitari urbà seria de 10,45 l/100 km i, per 
les Rondes, de 6,06 l/100 km. En aquestes circumstàncies, el consum de 
gasolina del vehicle privat seria de 248.905.942 litres, 8.966.196 litres menys 
que el 1999, i les emissions de CO2 d’aquest mode es reduirien fins 1.054.575 
tones, 21.082 tones menys que el 1999. 

 
 Els cotxes de gasolina de més de 2.000 cc. són els vehicles menys eficients 

energèticament per a desplaçaments urbans. La hipotètica situació d’un parc 
de cotxes de gasolina de com a màxim 1.999 cc., amb la mateixa distribució 
per edats i les mateixes velocitats mitjanes de circulació, suposarien un estalvi 
d’un 3,08% en el consum específic per ciutat i d’un 1,34% a les Rondes i, per 
tant, de 6.729.331 litres de gasolina i 15.822 tones de CO2. 

 
 

4.3.2. Emissions de GEH 
 
El canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són dues cares de la mateixa moneda. 
Tot i això es tractaran per separat, tot i tenir en compte que els dos produeixen efectes 
similars, com els greus problemes de salut pública.  
 
La Comissió Europea estima que a Espanya cada any 16.000 persones moren 
prematurament per càncer i problemes respiratoris relacionats amb la contaminació, 
amb el trànsit rodat com a principal causa.    
 
Uns dels principals efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el medi ambient són, 
a llarg termini, l'efecte hivernacle i l'engrandiment del forat de la capa d'ozó.  
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L'efecte hivernacle el produeixen el CO2 i altres gasos que tendeixen a incrementar la 
temperatura mitjana de la Terra. La figura 6 mostra les característiques dels gasos 
amb efecte hivernacle. Molts d’ells mantenen una relació directa o indirecta amb les 
emissions dels vehicles de combustió interna (CO2, NOx, ozó de superfície i derivats 
d’hidrocarburs saturats). 
 
 

Figura 6. Gasos amb efecte hivernacle 
 

Característiques CO2 CH4 NOx CFC's Perfluorometà 
CF4 

O3 

Vida mitjana (anys) 50-
200 7-10 150 75 - 110 50.000 hores o 

dies 
Concentració pre-industrial 
(ppmv) 275 0,7 0,228 0 0 0,015 

Concentració actual 
troposfera (ppmv) 356 1,714 0,275 0,00026 - 

0,00044 0,00007 0,035 

Creixement anual 1,6 0,008 0,008 0 0,0000012 . 
Contribució a l'efecte 
hivernacle (%) 53 13 6 - 7 20 5-8 

Equivalent efecte 
hivernacle (mols CO2) 

1 25 21 - 
230 12.000 12.000 . 

ppmv: parts per milió en volum
Font: Narcís Prat. Web d’Ecologia i medi ambient. Universitat de Barcelona.  

 
El Reial Decret 1073/2002, de 18 d’octubre, que transposa la Directiva 96/62/CE, de 
27 de setembre, i la Directiva 99/30/CE, de 22 d’abril, estableix els valors límits (figures 
7 i 8) per al diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre 
inferior a 10 micres (PM10).  
 
 

Figura 7. Valors límits per al NO2 i NOx. 
 

NO2/NOx 
Període 

de 
mitjana 

Valor límit (VL) 
Marge de 
tolerància 

(MdT) 

Data de 
compliment del 

valor límit 
Valor límit horari 
per a la protecció 

de la salut 
humana 

1 h 

200 μg/m3 de NO2 no 
es podrà superar en 
més de 18 ocasions 

any civil 

100 μg/m3 a 
partir del 

19/07/1999 
01/01/2010 

Valor límit anual 
per a la protecció 

de la salut 
humana 

1 any civil 40 μg/m3 de NO2 
20 μg/m3 a 
partir del 

19/07/1999 
01/01/2010 

Valor límit anual 
per a la protecció 

de la vegetació 
1 any civil 30 μg/m3 de NOx Cap 19/07/2001 

Llindar d’alerta 1 h 400* μg/m3 Cap - 
Font: Reial Decret 1073/2002 

*Valor registrat durant tres hores consecutives en llocs representatius de la qualitat de l’aire en una àrea, de com a 
mínim, 100 Km2 o en una zona o aglomeració sencera, prenent la superfície que sigui menor.   
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Figura 8. Valors límits per a les PM10. 
 
 

PM10 Fase 1 
Període 

de 
mitjana 

Valor límit (VL) 
Marge de 
tolerància 

(MdT) 

Data de 
compliment del 

valor límit 
Valor límit diari 

per a la protecció 
de la salut 
humana 

24 h 

50 μg/m3 de PM10 no 
es podrà superar en 
més de 35 ocasions 

any civil 

25 μg/m3 a 
partir del 

19/07/1999 
01/01/2005 

Valor límit anual 
per a la protecció 

de la salut 
humana 

1 any civil 40 μg/m3 de PM10 
8 μg/m3 a partir 
del 19/07/1999 01/01/2005 

Font: Reial Decret 1073/2002. 
 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha promogut el Decret 226/2006, de 23 
de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric  
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les 
partícules.  
 
S’han establert 15 zones a Catalunya on s’avaluarà la qualitat de l’aire. La zona 1 es 
correspon a l’àrea de Barcelona. 
 
Aquesta declaració obliga a realitzar un pla de millora de la qualitat de l’aire de tots els 
municipis del Barcelonès, a més de molts municipis de metropolitans. Així, mitjançant 
el Decret 152/2007, de 10 de juliol, es va aprovar el Pla d’Actuació per a la millora de 
la qualitat de l’aire als municipis declarats Zones de Protecció Especial de l’Ambient 
Atmosfèric (PAZPEAA).  
 
Pel cas de Barcelona, es situa en 50 μm/m3 el valor de la concentració mitjana anual 
de PM10 i el valor límit fixat (1 de gener de 2010) al Reial decret 1073/2002 és de 40 
μm/m3.  
 
I pel cas del contaminants NO2, el valor de la concentració mitjana anual és de 60 
μm/m3al Districte de l’Eixample i el valor límit fixat (1 de gener de 2010) al Reial decret 
1073/2002 és de 40 μm/m3. 
 
 
A més, el mapa d’evolució de les PM10 per a la zona de l’àrea de Barcelona mostra 
que la tendència és negativa (figura 9). L’origen de les partícules té molt a veure amb 
el trànsit rodat que comporta emissions contaminants pels tubs d’escapament, i 
elevades resuspensions pel que fa referència al material mineral.  Amb menor mesura, 
la indústria, també té el seu paper protagonista en l’emissió de partícules.   
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Figura 9. Evolució mitjana anual de PM10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: DMAH 
 
 
Concretament, cada automòbil emet al llarg de la seva vida útil (150.000 km) unes 15 
tones de CO2. Per cada litre de combustible consumit, en cas dels vehicles amb motor 
dièsel, es generen uns 2,6 kg de CO2 per recórrer una mitjana de 16 km; en cas dels 
vehicles amb motor de benzina es generen uns 2,4 kg de CO2 per recórrer una mitjana 
de 13,2 km  (Ajuntament de Barcelona 2004). Aquestes dades, traduïdes en gCO2/km, 
resulten uns 163 g/km en cas dels vehicles de gas-oil i uns 182 g/km en cas dels 
vehicles de benzina (valors que varien en funció de si el recorregut és urbà o 
interurbà). Les Directives europees 1999/94/CE i 2003/73/CE obliguen a detallar 
aquestes dades sobre consum energètic i emissions dels turismes en la publicitat i en 
els punts de venda.  
 
L’objectiu de la Unió Europea és assolir, com a molt tard el 2010, una xifra mitjana 
d’emissions de CO2 de 120 g/km en tots els turismes nous comercialitzats dins la UE 
(reducció d’un 40% aproximadament respecte els valors de què disposa actualment 
l’Ajuntament de Barcelona). 
 
El consum energètic i les importants emissions de gasos d’efecte hivernacle 
associades fan necessària la introducció de mesures d’estalvi energètic mitjançant una 
aposta per l’eficiència i la innovació, els nous modes de transport i el canvi d’hàbits de 
la ciutadania. La substitució del parc automobilístic actual per vehicles cada vegada 
més eficients i menys contaminants, i la diversificació dels combustibles, són uns 
factors clau a l’hora de contribuir a minvar els efectes del transport sobre el medi 
ambient. 
 

4.3.3. Emissions de contaminants atmosfèrics 
 
Una de les principals conseqüències de la mobilitat urbana actual és la contaminació 
atmosfèrica provocada per l’emissió de diferents gasos per part dels vehicles 
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motoritzats (monòxid de carboni, òxids de nitrogen, hidrocarburs, òxids de sofre, etc) i 
els seus efectes indirectes sobre la salut de les persones (figura 10).  
 
 

Figura 10. Efectes dels contaminants més freqüents sobre la salut i el medi 
 

Temps d'exposició Símptomes, efectes SO2 CO O3 Partícules 
10 segons Olor molesta   

 Gust desagradable     

 Irritació dels ulls    

1 hora Energia física reduïda   

 Reducció de la visibilitat    

8 hores Activitat mental reduïda    

 Malalties del cor agreujades    

 Danys a la vegetació    

24 hores Danys a la salut en general     

 Degradació del sòl     

7 dies Danys a la salut     

365 dies Danys a la salut     

 Corrosió de materials     

 Degradació del sòl     

 Danys a la vegetació     

Font: Pla de Medi Ambient. UPC 

Per altra banda, els principals efectes de la contaminació atmosfèrica sobre el medi 
ambient són, a llarg termini, l'efecte hivernacle i l'engrandiment del forat de la capa 
d'ozó. A curt termini cal destacar: 
 

 La boira fotoquímica. Es presenta en zones urbanes amb força trànsit i nivell 
alt d'insolació . 
La radiació solar afavoreix la reacció dels òxids de nitrogen amb els 
hidrocarburs per formar substàncies oxidants, que afecten les mucoses, els ulls 
i els pulmons de les persones. 

 
 La pluja àcida. Els òxids de sofre, els òxids de nitrogen i els clorurs es poden 

convertir en àcid sulfúric, àcid nítric i àcid clorhídric, respectivament, en 
presència d'aigua. La pluja sol arrossegar aquests contaminants secundaris, 
esdevenint àcida i afectant boscos i ecosistemes aquàtics.  

 
Es disposa de dues fonts d’informació per analitzar la contaminació atmosfèrica 
causada per l’esquema de mobilitat actual a la ciutat de Barcelona. 
 
1. Per una banda l’Ajuntament de Barcelona té disponible l’evolució de dades 

d’immissió de partícules (fums negres, NO2, ozó i monòxid de carboni) entre els 
anys 1993 i 2004. 
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Figura 11. Evolució de la immissió de fums negres, NO2 i O3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 12. Evolució de la immissió CO. 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Barcelona 

 
 
 
 
 
 

 

Font: Ajuntament de Barcelona. 

 
Les gràfiques mostren una evolució constant del diòxid de nitrogen i de l’ozó, encara 
que els fums negres i el monòxid de carboni han patit una davallada important. 
Aquesta disminució d’alguns contaminants en aquest període es pot explicar tant per 
l’expulsió de les darreres activitats industrials als afores de la ciutat com per la millora 
tecnològica dels motors de combustió. 
 
Segons el Pla de Millora Energètica de Barcelona el vehicle privat és el responsable 
del 92% de les emissions de NOx, el 99% de les de CO, el 98% de les de compostos 
orgànics volàtils i el 95% de les de CO2, dins l’àrea envoltada per les Rondes. 
 
2. Per altra banda, s’ha fet el càlcul dels Paràmetres ambientals de la mobilitat 

actual per analitzar el consum de combustible i les emissions de diversos 
contaminants (monòxid i diòxid de carboni, d’òxids de nitrogen, partícules en 
suspensió, diòxid de carboni, compostos orgànics volàtils i partícules) provocades 
pel sistema de mobilitat de la ciutat. 

 
A la figura 13 es mostren els resultats d’emissions i el cost actual de la mobilitat de 
Barcelona per tal de complir amb els compromisos de Kyoto. 
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Figura 13. Els paràmetres ambientals de la mobilitat actual 
 

Emissions de contaminants 
(Tn/dia) 2004 2006 2018  

(any objectiu) 
Percentatge reducció 

(respecte 2004) 
CO ~ Monòxid de Carboni 23,1 24,6 11,0 -52,40% 
CO2 ~ Diòxid de Carboni 3.366,8 3.550,8 2.591,0 -23,04% 
NOx ~ Òxids de Nitrogen 

(NO+NO2) 
6,6 7,0 3,8 -42,28% 

SO2 ~ Diòxid de Sofre 2,9 3,0 3,1 +8,69% 
VOC ~ Compostos orgànics 

volàtils 2,2 2,3 1,6 -27,89% 

PM ~ Partícules fines 2,4 2,6 1,3 -48,15% 
 
 

Font: Ajuntament de Barcelona. 

Pel pacte del Protocol de Kyoto els països signants es comprometen a reduir les seves 
emissions de CO2, entre 2008 i 2012, un 5,2% respecte als nivells de 1990. Espanya, 
en trobar-se dins la ‘bombolla europea’, tenia permès d’augmentar les seves emissions 
en un 15% l’any 2010 respecte l’any 1990. L’any 2004 ja les havia augmentat en un 
46%. Per tant, cal reduir les emissions actuals en un 28% per tal d’assolir els valors 
compromesos a Kyoto. 
 
S’ha de tenir en compte que aquesta reducció en les emissions serà diferent en funció 
de la tipologia de carburant utlitzat i del recorregut del vehicle (figura 14). 
 
 

Figura 14. Emissions en funció dels combustible i carburant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1990 2006 2012 2018 
Tn CO2/dia 3599,5 3.550,8 2.675,2 2.591,0 

Percentatge reducció emissions CO2  1,37% 25,7% 28% 

Diferència d'emissons en turismes en funció del combustible

Gasolina (l/Km) Gas-oil (l/Km) Elèctric(kWh/Km)
Consum mig 13,1 6,7 0,3
 Emissions (g/Km)
HC 0,296 0,079 0,015 (*)
CO 3,917 0,692 0,02 (*)
NOx  0,106 0,481 0,2 (*)
CO2 308,5 177,9 130 (*)
Particules 0,01 0,0273 0,01 (*)
SO2 0,08 0,21 0,45 (*)

(*) emissions on es genera l'electricitat no per on circula el vehicle

Gasolina Gas-oil Elèctric
Consum mig (l/100K 7,6 4,6 (*)

 Emissions (g/Km)
HC 0,024 0,005 (*)
CO 0,38 0,002 (*)
NOx 0,093 0,363 (*)
CO2 181,6 123,7 (*)
Particules 0,01 0,03 (*)
SO2 0,08 0,21 (*)

Consum mig i emissions en cicle urbà

Consum mig i emissions en cicle interurbà

(*) no considerem el vehicle elèctric degut a que no realitza recorreguts interurbans
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Font: ICAEN. 2005 

 
4.3.4. La contaminació acústica relacionada amb la mobilitat 

 
Segons la Unió Europea el soroll en àmbits urbans és un fenomen creixent. Un 31% 
dels ciutadans europeus creuen que el soroll és el principal problema ambiental de les 
seves respectives ciutats (segons Estratègia temàtica sobre Medi Ambient urbà de la 
Comissió Europea, any 2004).  
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que les persones no estiguin 
exposades a nivells de soroll superiors al recomanat, que és de 55 dB(A), i actualment 
a Europa cent milions de persones hi estan exposades. El soroll excessiu provoca 
grans molèsties i repercuteix en la qualitat del son i de la vida. Sorolls superiors a 65 
dB(A) ocasionen efectes greus per a la salut, i a Europa uns 40 milions de persones hi 
estan exposades. 
 
Estratègia temàtica sobre Medi Ambient urbà de la Comissió Europea recomana la 
reducció del volum de trànsit urbà, una més gran fluïdesa i una reducció en origen per 
disminuir la contaminació acústica de les ciutats europees. A més, el preàmbul de la 
Llei de mobilitat 9/2003 indica que la planificació de la mobilitat ha d’ajudar a disminuir 
la contaminació acústica.  
 
En el cas de Barcelona, s’han aplicat diverses millores que han ajudat a reduir el soroll 
a la ciutat: desviament de gran part de trànsit rodat per les Rondes, la millora dels 
paviments dels vials i els controls ITV. Tot i això, segons dades de l’Ajuntament de 
Barcelona a l’any 2004, els vehicles de motor generen el 80% del soroll, mentre que 
els ferrocarrils en generen el 4%. La resta es reparteix entre indústries (10%) i serveis i 
oci (4%).  
 
Hi continua havent problemes de contaminació acústica tot i les millores, per aquest 
motiu el mateix organisme disposa de la Zonificació acústica de la ciutat de Barcelona 
(juny 2000) per a cada districte. D’aquest se n’extreu que aproximadament el 50% dels 

Diferència d'emissons en vehicles pessats en funció del  combustible

Gas-oil Biodiesel
Consum mig (l/100K 43 36
 Emissions (g/Km)
HC 0,29 0,25
CO 3,1 2,7
NOx  24,7 20,0
CO2 1.100 209,0
Particules 12,52 4,5
SO2 1,1 -

Gas-oil Biodiesel
Consum mig (l/100K 40 33
 Emissions (g/Km)
HC 0,5 0,44
CO 4,1 3,7
NOx  12,4 11,7
CO2 1.010 180,0
Particules 12,52 4,5
SO2 0,8 -

Consum mig i emissions en cicle interurbà

Consum mig i emissions en cicle urbà
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espais urbans de Barcelona es superen els 65 dB(A) durant el dia i que el 35% de la 
població resideix en zones on es sobrepassa aquest límit.  
 
 
A la figura 15 es mostra el mapa de soroll del barri de Gràcia, amb la zonificació de les 
zones segons el nivell de soroll a les quals estan exposades les persones. 
 
 

Figura 15. Mapa de soroll del barri de Gràcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Ajuntament de Barcelona. 

4.3.5. L’accidentalitat 
 
El document de la Comissió europea del 2004, “Hacía una estrategia temática sobre 
medio ambiente urbano”, denuncia la innacceptable erosió social que els accidents de 
trànsit provoquen a les zones urbanes de la UE. I segons la base de dades de 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) sobre 
trànsit viari i accidents, abril 2002, dos terços del accidents de trànsit van tenir lloc en 
zones urbanes i el 50% dels morts també es localitzaven en aquestes zones.  
 
Dades de l’Ajuntament de Barcelona situen en 10.695 el nombre d’accidents de trànsit 
a la ciutat l’any 2004. D’aquests, més del 91% (9.745) van ser accidents amb víctimes, 
12.906 van patir lesions i 42 persones van resultar mortes. 
 
La mobilitat i la seguretat viària han estat de fa anys unes de les àrees on l’Ajuntament 
ha posat més esforços i recursos. Al llarg del temps ha donat suport o impulsat actes 
en pro d’una millora de la qualitat de les condicions de la mobilitat. El Pacte per a la 
Mobilitat, la Carta Europea dels Drets dels Vianants, la Carta Europea de la Seguretat 
Viària (signada en abril 2004) i en el seu annex, la Declaració dels Principis de la 
Política de Seguretat Viària Urbana, són mostra clara d’aquesta voluntat. 
 
El Pla Municipal de Seguretat Viària 2004-2007 té com a objectiu prioritari la reducció 
en un 45% el nombre de víctimes a la ciutat entre 2003 i 2010. L’objectiu secundari és 
aconseguir, al final del període, un acord social entorn de la visió zero accidents 
mortals a Barcelona. 
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Aquest Pla defineix cinc àmbits d’actuació:  

 Actuació sobre la conducta de l’usuari: educació, formació, informació i 
disciplina viària. 

 Millora de la seguretat dels vehicles. 

 Millora de les infraestructures i de la gestió del trànsit. 

 Millora de l’assistència a les víctimes dels accidents i resposta ràpida. 

 Recollida, anàlisi i divulgació de dades sobre accidents 
 
Per poder plantejar polítiques i mesures eficaces de reducció de l’accidentalitat cal 
conèixer les causes i els seus aspectes previsibles, reduint al mínim els factors 
dependents de l’atzar. 
 
S’han recollit dades i s’han dut a terme diversos estudis que posen de manifest que 
una gran part dels sinistres tenen relació amb comportaments inadequats dels 
conductors, i que existeix un important grau d’indisciplina. A Barcelona existeix una 
llarga tradició de diàleg entre els ciutadans i l’Administració municipal, i per això és 
important buscar solucions basades en l’acord respecte els problemes de la mobilitat i 
la seguretat viària. 
 

4.4.  Fortaleses i debilitats des d’una perspectiva ambiental 
 
Aquest apartat es conclou amb una síntesi de les principals debilitats i fortaleses de 
l’àmbit del pla, des d’una perspectiva ambiental. 

 
Figura 16. Síntesi de les principals fortaleses i debilitats del pla. 

 
 Punts Febles Punts Forts 

El consum energètic 
 

• Transport: principal consumidor 
energètic de Barcelona 

• Augmenta la demanda de 
transport i s’incrementa la 

mobilitat 

• Potenciació dels mitjans de 
transport que consumeixen menys 

recursos energètics 
• Zona urbana: bones possibilitats 

de variar el repartiment modal 

Emissions de gasos 
d’efecte hivernacle 

• Transport: principal emissor de 
GEH (associat al consum 

energètic) 
• Tendències apunten a 

l’augment d’emissions 

• Canvi climàtic regulat 
internacionalment (Kyoto): 

existeixen referències per a la 
millora 

• Zona urbana: bones possibilitats 
de variar el repartiment modal 

Emissions de 
contaminants 
atmosfèrics 

• Transport: principal emissor de 
contaminants (associat al 

consum energètic) 
• Barcelona supera els nivells de 

qualitat de l'aire admissibles 
per al NO2, i les PM10 

• Noves tecnologies als vehicles 
que redueixen les emissions 

• Zona urbana: bones possibilitats 
de variar el repartiment modal 

La contaminació 
acústica 

 

• Transport: principal agent de 
contaminació acústica 

• Tendència a l’augment 
 

• Pacificació del trànsit a la ciutat: 
efecte directe en la reducció del 

soroll 

L’accidentalitat 
 

• Diversificació modal (bicicleta, 
vianants, etc.) augmenta els 

accidents 

• Pacificació del trànsit: redueix el 
risc d’accidents 

• Educació viària: evita situacions 
de risc 

Font: Elaboració pròpia.    
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5. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS AMBIENTALS 
 
Aquest capítol analitza les polítiques sectorials rellevants amb incidència per a la 
planificació de la mobilitat, i, en base als problemes detectats en la diagnosi, defineix 
els objectius ambientals del Pla Mobilitat Urbana de Barcelona. 
 
La definició dels objectius ambientals del PMU permetrà l’anàlisi i avaluació del grau 
d’integració i assoliment del pla. 
 
En primer lloc, doncs, s’extreuen els objectius normatius en matèria de medi ambient 
que guarden relació amb els objectius ambientals i les afeccions ambientals de l’àmbit 
de la mobilitat a Barcelona. També es proposen indicadors pel seguiment ambiental 
dels objectius definits. 
 
Aquests s’ordenen en dos grups, donant prioritat a uns objectius ambientals front 
d’altres, segons la seva rellevància en la planificació de la mobilitat a Barcelona. Així 
els diferents objectius són ponderats en funció del grau d’importància relativa segons 
PMU de la ciutat. 
 
En segon lloc, es relacionen els objectius ambientals amb les actuacions proposades 
per tal de dur-les a terme. 
 
Es realitza una valoració qualitativa i quantitativa, en la mesura del possible, de les 
actuacions, per tal d’arribar als objectius ambientals, que són monitoritzables a través 
dels indicadors que se’ls hi ha associat. 

 
 
 
 
5.1.  Definició i ponderació dels objectius de protecció ambiental 

 
Els objectius ambientals definits són els marcats pel document de referència i es 
ponderen en funció del grau d’importància relativa per a la planificació del PMU, 
diferenciant amb claredat els objectius essencials dels objectius secundaris. 
 
Els quatre primers objectius ambientals són prioritaris, considerant la diagnosi de la 
mobilitat actual a Barcelona, l’estat actual del medi ambient a Barcelona i la possible 
incidència d’aquests objectius en el PMU. 
 
Els objectius ambientals V a VIII es consideren al llarg del procés d’avaluació 
ambiental estratègica del PMU, tot i que són secundaris. 
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Figura 17. Objectius ambientals ISA 
 

Objectius ambientals prioritaris 
 
I. Minimitzar el consum d’energia:  

Contribuir a la reducció del consum d’energia, en especial els combustibles 
fòssils del sector transport (reducció de la dependència dels combustibles 
fòssils). 

 
II. Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle:  

Reduir la contribució que el sistema actual de mobilitat de la ciutat fa al canvi 
climàtic. 

 
III. Assolir els paràmetres legals en relació a la qualitat de l’aire:  

Contribuir a l’assoliment dels paràmetres legals en relació a les emissions de 
contaminants atmosfèrics resultants del transport, en especial a les àrees 
urbanes i zones declarades de protecció especial. 

 
IV. Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat:  

Emprendre mesures, conscienciar a la societat de la necessitat de reduir el 
nombre de víctimes d’accidents de trànsit. 
Concretament, protegir els usuaris de la via més exposats: vianants i usuaris de 
motocicletes, ciclomotors i bicicletes.  

 
Objectius ambientals secundaris 

 
V. Assolir els paràmetres legals en relació a la contaminació acústica:  

Combatre el soroll resultant dels sistemes de transport que percep la població 
en zones urbanitzades, parcs públics o altres zones tranquil·les a camp obert, a 
les proximitats dels centres escolars i hospitals, així com altres edificis i llocs 
vulnerables al soroll. 

 
VI. Augmentar el consum d’energies renovables i energies “netes”:  

Reduir el consum de combustibles fòssils per a la mobilitat, tot potenciant les 
energies “netes” i introduir noves formes d’energia. 

 
VII. Minimitzar l’impacte ocasionat per la generació de residus:  

Assolir una gestió adequada dels vehicles fora d’ús, els pneumàtics usats, les 
bateries, els olis d’automoció i altres residus generats durant la vida útil dels 
vehicles. 

 
VIII. Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles 

privats de motor:  
Assolir un balanç sostenible entre els diversos usos de la via pública, integrant 
la política del transport i la planificació dels usos del territori. 

Font: Elaboració pròpia. 
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A la definició inicial dels objectius ambientals del PMU s’hi ha incorporat els objectius 
marcats pel document de referència; d’aquesta manera l’equivalència entre els 
objectius ambientals d’aquest informe i els objectius descrits inicialment en l’elaboració 
del PMU es pot observar a la figura 18.   
 

Figura 18. Equivalència entre els objectiu operatius del PMU i els objectius ambientals 
d’aquest ISA. 

 
Objectius ambientals de l’informe de 

sostenibilitat del PMU Objectius operatius del PMU 
I. Minimitzar el consum 

d’energia 
II. Reduir les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle 
III. Assolir els paràmetres 

legals en relació a la qualitat 
de l’aire 

MOBILITAT SOSTENIBLE. Reduir els 
perjudicis de la mobilitat sobre el medi 

ambient. Optimitzar la utilització de 
recursos. 

MOBILITAT EFICIENT: Reduir la 
congestió.  Objectius 

principals 

IV. Reduir l’accidentalitat 
associada a la mobilitat 

MOBILITAT SEGURA. Reduir 
l’accidentabilitat. Millorar la seguretat viària 
entre els usuaris i usuàries dels diferents 

modes de transport.  
MOBILITAT SOSTENIBLE. Optimitzar la 

gestió de la mobilitat. 
V. Assolir els paràmetres 

legals en relació a la 
contaminació acústica 

VI. Augmentar el consum 
d’energies renovables i 

energies “netes” 

MOBILITAT SOSTENIBLE. Reduir els 
perjudicis de la mobilitat sobre el medi 

ambient. 
MOBILITAT EFICIENT: Reduir la 

congestió. 

VII. Minimitzar l’impacte 
ocasionat per la generació de 

residus 

MOBILITAT SOSTENIBLE: Optimitzar la 
gestió de la mobilitat i la utilització dels 

recursos (sostenibilitat ecològica). 
Objectius 

secundaris 

VIII. Reduir i optimitzar 
l’ocupació de l’espai públic per 

part dels vehicles privats de 
motor 

MOBILITAT SOSTENIBLE. Optimitzar el 
rendiment de l’espai per mobilitat. 

MOBILITAT EQUITATIVA: Promoure la 
cohesió social. Millorar la qualitat de vida. 

MOBILITAT EFICIENT: Ordenar 
eficientment el territori i les activitats que 

s’hi desenvolupen.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Un cop jerarquitzats els objectius ambiental, es procedeix a la seva definició més 
concreta. 
 
Els objectius ambientals incorporaran, sempre que sigui possible, indicadors 
quantitatius per tal de facilitar la posterior verificació del seu compliment per part del 
pla resultant.  
 
Per a aquells indicadors que vénen establerts per les pròpies DNM és necessari 
acomplir amb el valor esperat per a l’any 2012 fixat a les Directrius Nacionals de 
Mobilitat. 
 
S’observa que alguns indicadors no fan referència directa a una afectació ambiental, 
tal i com indica el Document de referència, però la seva inclusió ha estat motivada pel 
fet de considerar que tenen gran incidència en el medi ambient, posant-los en relació a 
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l’objectiu ambiental respecte el qual se’ls ha suposat un major incidència, tot i 
reconèixer que poden estar relacionats amb d’altres. 
 
 
 

5.1.1. Minimitzar el consum d’energia. 
 
 
Contribuir a la reducció del consum d’energia, en especial dels combustibles fòssils 
del sector transport, reduint la intensitat energètica a partir de la millora de l’eficiència i 
la introducció d’energies renovables i “netes”. I augmentant el ràtio d’ocupació dels 
vehicles. 
 

 
El 2005 s’aprova el Pla de l’Energia de Catalunya, que fixa com a objectiu atenuar el 
ritme de creixement del consum energètic en el sector del transport de tal manera que 
no superi l’1% anual. La tendència actual situa aquest increment en un 2%. 
L’atenuació del creixement contemplada en el Pla d’Energia de Catalunya suposaria 
un estalvi en el sector del transport d’aproximadament un 10,2% respecte al consum 
actual. 
 
Tal com indica el Pla de Millora Energètica de Barcelona, en les grans ciutats el sector 
del transport constitueix la principal demanda energètica, que suposa un 33% de la 
demanda total, de manera que l’actuació en aquest camp pot tenir una influència molt 
important. Així, tant la millora de l’eficiència energètica com l’augment en l’ús 
d’energies renovables són objectius principals del Pla d’Acció (PAE) establert en el Pla 
de Millora Energètica de Barcelona (PMEB) de l’Agència de l’Energia de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
I segons el PMEB, l’estalvi energètic anual serà del 1,04% tenint en compte l’àmbit de 
Barcelona. 
 

Figura 19. Estalvi energètic anual en GJ associat a les accions del PDI. 
 

 2005 2010 
Barcelona + Int. Rondes 532.748 827.701
Barcelona 447.508 695.269

Font: PMEB. 

Indicadors:    
 kg/habitant (DNM). 
 Repartiment modal, distingit entre vehicle privat, transport 

col·lectiu, a peu i bici. 
 Distància mitjana dels desplaçaments. 
 Ràtio d’ocupació dels cotxes. 

 
 

5.1.2. Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
 
 
Reduir la contribució que el sistema actual de mobilitat de la ciutat fa al canvi climàtic, 
mitjançant la millora tecnològica i l’eficiència energètica. 
 
 



 

27 

Si en l’àmbit comunitari, d’acord amb el Protocol de Kyoto, les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle a l’estat espanyol no haurien d’augmentar més enllà d’un 15% 
respecte els valors de 1990 durant el període 2008-2012, com a conseqüència de 
l’interès per temes ambientals de la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha adoptat a més 
diferents compromisos, a través d’acords internacionals, per reduir la contribució de la 
ciutat en quant a emissions de gasos d’efecte hivernacle.  
 

Figura 20. Compromisos internacionals adoptats per la ciutat de Barcelona. 
 
ANY NOM COMPROMÍS ABAST
1992 Rio de Janeiro  Mundial

1993 Declaració d’Amsterdam Desenvolupar un pla d’acció per reduir la 
contaminació de l’aire Ciutats 

1994 Declaració de Heidelberg Reduir l’emissió del CO2 eq un 20% (des del 
1987) fins a l’any 2005 Ciutats 

1994 Declaració de Madrid El 15% de l’energia primària consumida serà 
renovable l’any 2010 (desestimat) Europa 

1995 Carta d’Aalbörg Impulsar l’agenda 21 Ciutats 

1997 Associació Klimabündnis 
(protecció del clima) 

Reduir l’emissió del CO2 eq un 27% fins l’any 
2010 respecte a 1997 Ciutats 

1997 Llibre Blanc de les 
energies renovables 

L’any 2010, el 12% de l’energia consumida serà 
renovable Europa 

1997 Cimera de Kyoto 
En el període 2008-2012 Espanya pot emetre 

un 15% mes del CO2 eq a l’any respecte al 
1990 

Mundial

1998 Buenos Aires  Mundial
2000 Conferència de Hannover  Ciutats 

2000 Llibre verd sobre el comerç 
i drets d’emissions  Europa 

Font: Pla de Millora Energètica de Barcelona. 

 
D’aquests, els compromisos de major rellevància són la Declaració de Heideberg i la 
participació en l’Associació Klimabündnis, el compliment dels quals implica el 
compliment dels límits fixats pel Protocol de Kyoto. 
 
El transport és un dels principals sectors responsables en l’emissió de gasos amb 
efecte hivernacle a la Regió Metropolitana de Barcelona, especialment el transport 
basat en vehicles que utilitzen combustibles fòssils; motiu pel qual resulta fonamental 
incidir en aquest aspecte. Concretament, a Barcelona, el sector del transport 
representa el 35% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. I aquest mateix 
sector ha incrementat un 24% les emissions a la ciutat de Barcelona entre el 1999 i el 
2003.  
 

Indicadors:  
 Tones de CO2 equivalent del sector de la mobilitat. 

 
 

5.1.3. Assolir els paràmetres legals en relació a la qualitat de l’aire. 
 
 
Contribuir a l’assoliment dels paràmetres legals en relació a les emissions de 
contaminants atmosfèrics resultants del transport (PM10 i NOx) 
 
 



 

28 

Els paràmetres més rellevants a l’hora de determinar la qualitat de l’aire són les 
partícules en suspensió (PM10) i els òxids de nitrogen (NOx), ambdós provinents 
principalment del trànsit rodat a la ciutat.  
 
Si bé és cert que les millores tecnològiques tenen efectes positius en quant a la 
reducció de l’emissió d’aquests components, aquestes no han estat suficients per 
contrarestar l’increment del transport global.  
 
Així, s’observa com sovint se superen els valors límit anuals per a la protecció de la 
salut de les persones i del medi ambient fixats per la legislació europea i el Reial 
Decret 1073/2002 que estableix, per 2005, 40 µg/m3 per PM10 i 50 µg/m3 per NOx; i 
per 2010, establirà valor límit per a les PM2,5 i redueix a 40 µg/m3 el límit per NOx. 
 
La tendència a l’augment de les emissions d’aquests partícules i la superació dels 
valors límit va portar al Departament de Medi Ambient i Habitatge a aprovar el Decret 
226/2006, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric 
diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès 
Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les 
partícules; entre els quals es troba, indubtablement, la ciutat de Barcelona. 
 
D’acord amb l’establert en aquest decret, el Govern de Catalunya va aprovar, el Juliol 
de 2007, el Pla d'Actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de l'aire als 
municipis que van ser declarats Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric 
(PAZPEAA), corresponents a 40 localitats de les comarques del Barcelonès, el Vallès 
Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.  
 
El Pla d’actuació neix amb l’objectiu d’establir les mesures necessàries per prevenir i 
reduir l'emissió dels contaminants diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de 
diàmetre inferior a 10 micres (PM10), i ajustar les emissions als límits que estableix la 
legislació de la Unió Europea per a l'any 2010, definits per preservar i reduir els 
efectes nocius sobre la salut humana i el medi ambient. 
 
Entre les mesures que estableix el Pla per a aplicar en el sector del transport terrestre,  
hi ha la fixació d'objectius de reducció de les emissions en els plans de mobilitat, 
entenent que es tracta d’un instrument bàsic que configura l'estratègia de mobilitat 
sostenible de tot el territori metropolità. 
 

Indicadors:  
 Dies/any que se superen els llindars d’immissió de NOx, PM10, 

CO i benzè. 
 Tones de contaminant atmosfèric emeses anualment pel sector 

transport a Barcelona (DNM). 
 
 

5.1.4. Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. 
 
 
Emprendre mesures, conscienciar a la societat de la necessitat de reduir el nombre 
de víctimes d’accidents de trànsit. Concretament, protegir els usuaris de la via més 
exposats: vianants i usuaris de motocicletes, ciclomotors i bicicletes. 
 
 
Tal com exposen les Directrius Nacionals de Mobilitat, el primer principi inspirador de 
la Llei 9/2003 estableix “el dret als ciutadans a l’accesibilitat en unes condicions de 
mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible”. En 
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conseqüència, les DNM neixen així amb dos propòsits molt clars: millorar l’accesibilitat 
alhora que es redueixen els impactes negatius del transports, entre els quals, té una 
especial rellevància el número de víctimes mortals en accidents de trànsit. 
 
El nombre de morts a la xarxa viària ha sofert un descens important en els darrers 
anys com a resultat de diverses actuacions en matèria de seguretat viària, fet que 
motiva els esforços en aquest sentit.  
 
Així, el PMU de Barcelona, té per objectiu la mobilitat segura, sota la visió de 0 
accidents mortals a Barcelona, entenent que no és justificable que una persona pugui 
perdre la vida en un desplaçament. 
 
Si bé aquest objectiu podria considerar-se un objectiu fora de l’àmbit ambiental, la 
seva inclusió respon a les indicacions del Document de referència del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 

Indicadors:  
 Nombre de víctimes mortals/any. 
 Nombre d’accidents amb víctimes vianants i ciclistes.  
 Nombre d’accidents amb víctimes/milió de veh*km. 
 % espai públic amb mesures de moderació de la circulació. 

 
 
 

5.1.5. Assolir els paràmetres legals en relació a la contaminació acústica:  
 
 
Combatre el soroll resultant dels sistemes de transport que percep la població donant 
compliment a l’Ordenança Municipal i reduint el nombre de persones exposades a 
nivells sonors superiors als 65 dB(A). 
 
 
 
El trànsit a l’interior de les ciutats suposa la major contribució al soroll ambiental, per 
tant, la contaminació acústica està íntimament relacionada amb el model de mobilitat.  
 
En aquest sentit, tal com s’indica en l’Informe de Sostenibilitat del Pla Director de 
Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona, l’anàlisi de les dades del mapa de 
soroll de la ciutat de Barcelona permet comprovar com en carrers amb un trànsit rodat 
superior a 10.000 veh/dia se superen els 70 dB(A).  
 
 
 

Indicadors:  
 % d’estacions de control de nivell superior de la xarxa bàsica de 

Barcelona amb nivell superior a 65 LAR en dB(A). (DNM) 
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5.1.6. Augmentar el consum d’energies renovables i energies “netes”:  
 
 
Reduir el consum de combustibles fòssils per a la mobilitat i introduir noves formes 
d’energia.  
 
 
L’augment en el consum d’energies renovables i energies “netes” es centra en el 
creixement de la xarxa de transport públic, per al qual, el Pla de Millora Energètica de 
Barcelona, recull entre les actuacions a dur a terme, l’augment de la flota d’autobusos 
mitjançant la introducció de vehicles que utilitzin el gas natural com a combustible.  
 

Indicadors:  
 % d’energia elèctrica consumida en el transport. 
 % d’energia elèctrica de fonts renovables consumida en el 

transport. 
 % biocombustibles consumit en el transport. 

 
 
 

5.1.7. Minimitzar l’impacte ocasionat per la generació de residus 
 
 
Assolir una gestió adequada dels vehicles fora d’ús, els pneumàtics usats, les 
bateries, els olis d’automoció i altres residus generats durant la vida útil dels vehicles. 
 
 
En els darrers anys s’ha observat un notable increment en el número de vehicles fora 
d’ús (VFU) per 1.000 habitants. Aquests vehicles constitueixen un volum important de 
peces, fluids, substàncies perilloses, acer, alumini, olis, líquids de fre, gomes, bateries, 
pneumàtics i altres materials que cal gestionar. 
 
La Directiva 1999/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus, 
establia com a objectiu per a l’any 2006 la prohibició de pneumàtics sencers. 
 
Així mateix, el Real Decret 1383/2002, de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al 
final de la seva vida útil (que transposa a la legislació espanyola la Directiva 
2000/53/CE, de 18 de setembre de 2000, relativa als vehicles al final de la seva vida 
útil) estableix els següents objectius en quant a la gestió dels residus : 
 

 Reutilització o reciclatge del 85% dels VFU (percentatge respecte al pes 
dels vehicles) 

 Recuperació del 95% dels VFU (percentatge respecte al pes dels vehicles) 
 

Indicadors:  
 Generació de residus associats als vehicles (kg o unitat/any): olis 

d’automoció, bateries, pneumàtics, i vehicles fora d’ús (DNM). 
 
 
 

5.1.8. Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai públic per part dels 
vehicles privats de motor 
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Assolir un balanç sostenible entre els diversos usos de la via pública, integrant la 
política del transport i la planificació dels usos del territori. 
 
 
El grau d’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats dependrà en bona 
part del repartiment modal que es prengui com a objectiu. Així, tot i que és 
evidentment necessari compatibilitzar la xarxa de transport públic amb el vehicle privat, 
és desitjable disposar d’un espai públic que doni prioritat tant al transport col·lectiu com 
al vianant i les bicicletes.  
 
 

Indicadors:  
 % d’espai públic urbà destinat al cotxe/moto (circulació i 

aparcament). 
 Places d’aparcament en calçada (distingint lliures i regulades) i 

fora de calçada. 
 Longitud dels carrils VAO. 
 % de xarxa viària afectada per peatges gestionats amb criteris 

de mobilitat sostenible 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb el Document de Referència, cal que cada objectiu ambiental es justifiqui 
en relació als objectius de protecció ambientals fixats en els àmbits internacional, 
europeu, espanyol, català o local, així com en base a les conclusions de la diagnosi.  
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OBJECTIUS AMBIENTALS ÀMBIT 
INTERNACIONAL ÀMBIT EUROPEU ÀMBIT ESPANYOL ÀMBIT CATALÀ O 

LOCAL 
CONCLUSIONS 

DIAGNOSI 

I. Minimitzar el 
consum d’energia 

Tractat de la Carta de 
l’Energia i del Protocol de 

la carta de l’Energia, 
sobre l’eficàcia i els 

aspectes mediambientals 
relacionats (Lisboa, 

1994). 

Pla d’acció d’eficiència 
energètica de la UE  Pla de l’Energia 2006-

2015 

El transport és el 
principal consumidor 

energètic de 
Barcelona. La 
tendència és a 
augmentar la 

mobilitat. 

II. Reduir les 
emissions de gasos 
d’efecte hivernacle 

Protocol de Montreal 
relatiu a les substàncies 
que esgoten la Capa de 

Ozó. 
Protocol de Kyoto. 

 
 

DIRECTIVA 
2004/101/CE que 

estableix un règim per al 
comerç d’emissió de 

gasos d’efecte 
hivernacle. 

LLEI 6/1996, de 18 de 
juny, de modificació de la 
LLEI 22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció 
de l'Ambient Atmosfèric. 

 

ORDRE de 20 de juny 
de 1986, per la qual 

s’estableix l’estructura i 
el funcionament de la 
Xarxa de Vigilància i 

Previsió de la 
Contaminació 
Atmosfèrica. 

El transport és el 
principal emissor de 
GEH. I la tendència 
actual apunta a un 

augment. 

III. Assolir els 
paràmetres legals en 
relació a la qualitat de 

l’aire 

 
DIRECTIVA 96/62/CE, 

sobre l’avaluació i gestió 
de la qualitat de l’aire 

LLEI 6/1996, de 
modificació de la LLEI 

22/1983, de 21 de 
novembre, de protecció 
de l'Ambient Atmosfèric. 

REIAL DECRET 
1073/2002, de 18 
d'octubre, sobre 

avaluació i gestió de la 
qualitat de l'aire ambient 

DECRET 226/2006, pel 
qual es declaren zones 
de protecció especial 

de l'ambient atmosfèric. 
DECRET 152/2007, 
d’aprovació del Pla 
d'actuació per a la 

millora de la qualitat de 
l'aire als municipis 
declarats zones de 

protecció especial de 
l'ambient atmosfèric 
mitjançant el Decret 

226/2006 

El transport és el 
principal emissor de 

contaminants 
(Barcelona supera els 
límits de la qualitat de 
l’aire per NO2 i PM10). 

Objectius 
principals 

IV. Reduir 
l’accidentalitat 
associada a la 

mobilitat 

 Carta Europea de la 
Seguretat Vial 

REIAL DECRET 
339/1990, de 2 de març, 

sobre seguretat vial. 
 

Pla Municipal de 
Seguretat Viària (2004-

2007) 

La diversificació 
modal, fa augmentar 

els accidents a la 
ciutat. 

Objectius 
secundaris V. Assolir els 

paràmetres legals en 
relació a la 

contaminació 
acústica 

 Llibre verd de la lluita 
contra el soroll (1996). 
DIRECTIVA 2002/49/CE 
sobre avaluació i gestió 
del soroll. 

LLEI 16/2002, de 
protecció contra la 

contaminació 
acústica. 

LLEI 37/2003 del soroll. 

DECRET 245/2005,  
pel qual es fixen els 

criteris per a 
l'elaboració dels mapes 
de capacitat acústica.   

El transport és el 
principal agent de 

contaminació 
acústica a la ciutat de 

Barcelona.  

Figura 21. Justificació dels objectius ambientals.
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 RESOLUCIÓ de 30 
d'octubre de 1995, per 
la qual s'aprova una 
ordenança municipal 
tipus, reguladora del 
soroll i les vibracions 

VI. Augmentar el 
consum d’energies 

renovables i energies 
“netes” 

 

DIRECTIVA 2003/30/CE 
del Parlament Europeu i 

del Consell, de 8 de maig 
de 2003, relativa al 
foment de l’ús de 

biocarburants o altres 
combustibles renovables 

en el transport.  
Llibre Blanc sobre les 
Energies Renovables 

(1997) 

  

La utilització 
d’energies renovables 
i “netes” és molt poc 

destacable a 
Barcelona. 

VII. Minimitzar 
l’impacte ocasionat 
per la generació de 

residus 

 

DIRECTIVA 2000/53/CE 
relativa als vehicles al 

final de la seva vida útil. 
Decisió de la Comissió 
2001/119/CE, de 22 de 

gener, on es classifiquen 
els vehicles fora d'ús 
com a residu perillós 
Catàleg Europeu de 

residus. 

LLEI 15/2003 reguladora 
de residus. 
 LLEI 16/2003, de 13 de 
juny, de finançament de 
les infrastructures de 
tractament de residus i 
del cànon sobre la 
deposició de residus  
Ordre MAH/94/2004 – 
Documents aprovats per 
la Junta de Govern del 
Fons de Gestió de 
Residus 

DECRET 80/2002, de 
19 de febrer, regulador 
de les condicions per a 

la incineració de 
residus. 

No es disposen de 
dades de la 

generació de residus 
associada als 

vehicles.  

VIII. Reduir i 
optimitzar l’ocupació 
de l’espai públic per 

part dels vehicles 
privats de motor 

   
Ordenança de 

circulació de vianants i 
vehicles (Aj. Bcn) 

Gran part de l’espai 
públic està destinat al 

vehicles privat. 

Font: Elaboració pròpia.          
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6. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 
 
L’informe de sostenibilitat ambiental ha d’identificar i avaluar els probables efectes 
significatius sobre el medi ambient que es puguin derivar de l’aplicació del PMU. 
 
Per això, i segons estableix la Llei 9/2006, es consideren dues alternatives:  

 L’alternativa fruit de no realitzar el pla; l’alternativa zero o Escenari 
tendencial. 

 L’alternativa fruit de l’aplicació del PMU. Es plantegen tres escenaris 
diferents, per a l’any 2018, considerant en tots ells que la quota de vehicle 
privat accentua la seva reducció per tal de deixar més quota a 
l’ecomobilitat: 

o Escenari A: manteniment del nivell de servei de la xarxa (Pacte per 
a la Mobilitat). 

o Escenari B: escenari ambiental (Protocol de Kyoto i Llei de Protecció 
de la Qualitat de l’Aire). 

o Escenari C: escenari objectiu, on es compleix amb el Protocol de 
Kyoto i es manté el nivell de servei de la xarxa. 

 
 

6.1.  Descripció d’alternatives considerades. 
 

El PMU de Barcelona planteja tres escenaris diferents de creixement de la mobilitat, 
per a l’any 2018, considerant en tots ells que la quota de vehicle privat accentua la 
seva reducció per tal de deixar més quota a l’ecomobilitat, és a dir, al transport públic, 
al vianant i a la bicicleta.  

Aquesta nova distribució modal passa sens dubte per una reducció en la utilització 
dels mitjans privats de transport, transferint viatges a modes col·lectius, o bé, 
promovent la seva substitució a través de la utilització de les tècniques de comunicació 
actualment en desenvolupament (teletreball, millores de la cadena logística, etc.). 

Per aquest motiu s’ha realitzat una aproximació quantitativa i qualitativa a les 
transferències de mode necessàries per establir a l’horitzó de l’any 2018 una 
distribució modal compatible amb un model de mobilitat més sostenible. 

Tanmateix, d’acord amb la Llei 9/2006, és d’obligada consideració l’anomenada 
“alternativa zero”, a fi de valorar les conseqüències ambientals de la continuïtat de la 
planificació existent o de la manca de planificació. Així, aquesta alternativa es 
correspondrà amb l’escenari tendencial, és a dir, l’escenari que es dibuixaria sense el 
desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona. 
 
 

6.1.1. Escenari tendencial: alternativa zero 
 

L’alternativa zero recull l’escenari al qual s’arribaria amb la previsible evolució de la 
mobilitat a la ciutat de Barcelona i de les seves conseqüències ambientals, 
econòmiques i socials en l’horitzó del pla, si es duen a terme les accions previstes pels 
diferents agents implicats en la matèria, però sense incloure les accions previstes pel 
PMU. 

Aquesta alternativa considera la tendència a l’augment de la mobilitat de passatgers 
seguint la tendència experimentada els darrers anys. 
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Aquest augment, a curt termini, projectat de la mobilitat i del transport derivarà en un 
augment de les emissions de GEH, posant en perill l’assoliment dels objectius fixats 
pel Protocol de Kyoto i el manteniment dels problemes de qualitat de l’aire i soroll a la 
ciutat. 

Per a la comparació d’escenaris s’utilitza les dades de viatges facilitades per 
operadors de transport i enquestes de mobilitat, amb horitzó l’any 2006, que es 
prendran com a punt de partida per a l’elaboració dels pronòstics.  

L’alternativa zero preveu un augment de l’ús de mitjans de transport alternatius al 
cotxe, i no contaminants, com la bicicleta i d’altres, però menor que l’augment previst 
pels altres mitjans de transport, com el vehicle privat o el transport col·lectiu. En 
conseqüència els impactes ambientals d’aquests altres mitjans de transport agreujaran 
les pressions sobre el medi ambient. 

Així doncs, l’escenari de mobilitat tendencial definit, es basa en el supòsit que es 
manté una tendència de generació de viatges a cada mode similar a la dels últims sis 
anys. 

 
 

Figura 22. Total de viatges en tots els modes de transport a la ciutat de Barcelona, 
escenari tendencial. 

 

MODES 
TRANSPORT 

Viatges 
interns 

Viatges 
interns-
externs 

Total Increment 
2012-2018 

Increment 
2006-2018 

Privat 1.298.871 1.647.457 2.946.328 14% 28% 

Públic 1.585.970 1.774.553 3.360.523 20% 40% 

A peu i bici 3.207.137 75.040 3.282.177 27% 62% 

TOTAL 6.091.977 3.497.051 9.589.028 20% 43% 

PERCENTATGE 73% 27% 100%   

Font. PMU. 

 

D’aquesta manera és previsible que a l’any 2018 es produeixin: 

 9.589.000 viatges totals (tots els modes) dels quals aprox. 6.091.000 serien 
interns i 3.497.000 de connexió amb l’exterior. 

 2.946.000 viatges en mode privat que equivaldran a 2.135.000 viatges–
vehicle, que suposarà la realització de 20,8 milions de Km/dia a la xarxa de 
la ciutat. D’aquests, el 24,5% es realitzarien en condicions de saturació 
superior al 90%, determinant un estat de saturació amb congestió 
generalitzada de la xarxa. El nou viari no pot absorbir el creixement de la 
mobilitat a mitjans privats. 

 

D’aquest anàlisi se’n desprèn que és necessària una reducció de viatges en mode 
privat, bé per pas a modes alternatius al vehicle privat (transport públic, a peu, 
bicicleta...), o bé per l’eliminació de la necessitat d’aquests viatges; derivada de 
l’aplicació de tecnologies en desenvolupament (ex. teletreball). 

A mode de conclusió s’extreu la figura 23, que mostra l’evolució tendencial del 
repartiment modal de la mobilitat total de la ciutat (desplaçaments interns i de 
connexió). 
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Figura 23. Repartiment modal actual i tendencial del 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font. PMU. 
 
 

6.1.2. Escenari A: manteniment del nivell de servei de la xarxa. 
 

S’ha definit un primer escenari objectiu en el que es planteja que el nivell de servei de 
la xarxa es manté en un percentatge de saturació similar al de l’any de referència 
2006. Per a què això es compleixi és necessari que la totalitat de viatges de nova 
generació al període 2006 -2018 siguin absorbits pels modes de transport col·lectiu i a 
peu/bicicleta, i a més generar un transvasament de viatges del mode privat al públic 
d’aproximadament 525.000 viatges. 

En aquest cas és necessari que el mode privat es redueixi a una participació del 25% 
(17% dels viatges interns i 39% els de connexió) determinant el repartiment modal de 
la figura 24. 

 
Figura 24. Repartiment modal actual i de l’escenari A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font. PMU. 
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6.1.3. Escenari B: escenari ambiental 

 

El compliment del protocol de Kyoto suposa una reducció en les emissions 
responsables de l’efecte hivernacle, de les quals una proporció important recau en el 
vehicle privat. Per representar aquesta situació s’ha suposat: 

 Una reducció del valor absolut de viatges o quilòmetres realitzats pels 
vehicles privats a la ciutat. 

 Una reducció de les emissions individuals de cada vehicle, per millores en 
la combustió dels motors, així com reduccions indirectes per la millora de 
les condicions de circulació que redueixen el número de parades i 
arrancades. 

S’ha pres com escenari objectiu, el corresponent a una participació del vehicle privat 
del 19%, corresponents a una participació del 15% en els viatges interns i del 27% en 
els viatges de connexió. En aquest escenari es produirien 13,2 milions de veh. x km, 
(un 17% menys que actualment) i només un 9,4% de la xarxa es trobaria amb estats 
de saturació superiors al 90% de la capacitat. 

 
Figura 25. Repartiment modal actual i de l’escenari B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Font. PMU. 

 
6.1.4. Escenari C: manteniment del nivell de servei de la xarxa i 

compliment dels requeriments de l’escenari ambiental 
 

S’ha plantejat un tercer escenari que introdueix millores tecnològiques dels motors de 
combustió, augment de la quota de biocarburants i canvi d’hàbits respecte compartir 
vehicle.   

En concret es consideren les següents condicions d’entorn: 

 
 Augment de l’ocupació mitjana del vehicle privat, d’1,1 a 1,5 persones/vehicle 

 
 Producció mitjana de 120g/km de CO2 en tota la flota de vehicles de l’any 2012 

(l’objectiu de la Unió Europea és assolir el 2010 una mitjana d’emissions de 
CO2 de 120 g/km en turismes nous). Es considera una producció de 120 g/km 

0 
2.000.000 
4.000.000 
6.000.000 
8.000.000 

10.000.000 
12.000.000 

2006 2018 Escenari B

VEHICLE PRIVAT 
TRANSPORT PÚBLIC

A PEU i EN BICI 

33,8% 19,0%

35,6% 46,3%

30,7% 

34,7%



 

37 

en desplaçaments de connexió, i de 200 g/km en desplaçaments urbans 
interns. 

 
 Augment de la quota de biodièsel en transport públic de la ciutat a 10% l’any 

2012 (la Directiva europea 2003/30/CE estableix una quota de biocarburants 
del 5,75%, per a tots els automòbils, per a l’any 2010), 

 

Suposant aquests tres condicionants es comprova que amb el repartiment modal 
representat a l’escenari A s’assoliria a la vegada Kyoto, ja que els veh*km es veurien 
reduïts a causa de l’augment de l’ocupació mitjana dels vehicles privats. 

 

 
Figura 26. Repartiment modal actual i de l’escenari C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font. PMU. 

 

 
6.2.  Avaluació d’alternatives 

 

Amb l’objectiu de determinar l’elecció de l’alternativa més adequada, i seguint les 
recomanacions exposades per la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, es procedirà a la 
confrontació de cadascuna de les alternatives considerades amb cadascun dels 
objectius ambientals definits anteriorment. 

 

Així, inicialment, s’ha considerat l’avaluació qualitativa del grau de compliment de 
cadascun dels objectius, tal com recull la taula que es mostra i es justifica a 
continuació: 
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Figura 27. Avaluació del grau de compliment dels objectius ambientals. 

 
 ESCENARIS 

OBJECTIUS AMBIENTALS 0 A B C 
I. Minimitzar el consum d’energia 1 2 4 3 
II. Reduir les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle 1 1 4 4 

III. Assolir els paràmetres legals en 
relació a la qualitat de l’aire 1 1 4 3 

Objectius 
principals 

IV. Reduir l’accidentalitat associada a 
la mobilitat 2 2 4 3 

Puntuació objectius principals 4 5 16 13 
Grau de compliment dels objectius principals 0.188 0.225 0.600 0.488

V. Assolir els paràmetres legals en 
relació a la contaminació acústica 1 2 3 2 

VI. Augmentar el consum d’energies 
renovables i energies “netes” 1 1 3 3 

VII. Minimitzar l’impacte ocasionat per 
la generació de residus 1 1 2 2 

Objectius 
secundaris 

VIII. Reduir i optimitzar l’ocupació de 
l’espai públic per part dels vehicles 

privats de motor 
1 2 3 2 

Puntuació objectius secundaris 4 5 11 10 
Grau de compliment dels objectius secundaris 0.100 0.150 0.275 0.225

Grau de compliment dels objectius ambientals 0.288 0.375 0.875 0.713

Font. Elaboració pròpia. 

 

Criteri de puntuació: 1 = nul, 2 = baix, 3 = mitjà i 4 = alt 

 

D’acord amb la jerarquització establerta en els objectius, segons la qual es 
distingeixen entre objectius principals i secundaris, s’ha optat per donar a aquests 
primers un major pes en la seva valoració. D’aquesta manera, es considera que el 
compliment dels objectius principals o prioritaris té un pes del 60% sobre el total, 
mentre que es reserva un 40% al compliment dels objectius secundaris.  

 

A continuació s’exposa, per a cadascun dels objectius i escenaris avaluats, la 
justificació de les puntuacions adjudicades: 

 

 Minimitzar el consum energètic.  

El notable creixement del consum energètic que s’observa en les darreres 
dècades, fa impossible pensar que en l’escenari tendencial es podrà produir 
una reducció del consum energètic. De forma similar, el fet que en l’escenari A, 
on es manté el nivell de servei, l’increment de la demanda es cobreix amb 
transport públic (basat en la utilització d’energies renovables) i amb viatges a 
peu i en bici, permet considerar que el consum energètic per habitant podrà 
reduir-se mínimament.  
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És en els escenaris B i C on es determina un major compliment d’aquest 
objectiu, com a conseqüència del transvasament de viatges del vehicle privat a 
transport públic, a peu i en bici.  

El repartiment modal en l’escenari B, en el qual el vehicle privat representa 
únicament el 19% dels desplaçaments, permet considerar que serà en aquest 
escenari on es donarà un major grau de compliment de l’objectiu.  

Així, en l’escenari C, la reducció dels viatges en vehicle privat i l’elevat 
percentatge dels viatges realitzats en transport públic (38%) i, a peu i en bici 
(35%) permet indicar un notable grau de compliment. 

 

De forma quantitativa es confirma aquesta tendència pel fet que s’estimen els 
següents consums de combustible: 

 
Figura 28. Taula comparativa dels escenaris en relació al consum de combustible. 

 
 

2004 2006 
Escenari 

tendencial 

2018 

Escenari 
A 

2018 

Escenari 
B 

2018 

Escenari 
C 

2018 

Consum combustible 
(Tn/dia) 1.066,5 1.124,8 1.525,6 1.071,0 822,3 980,0 

Font. PMU. 

 

 

 Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

 

En la valoració del compliment d’aquest objectiu, és molt remarcable la 
diferència existent dels escenaris tendencial i escenari A amb els escenaris B i 
C. Aquesta diferència rau justament en el fet que són aquests dos últims 
escenaris els que, bé a partir d’una canvi notable en el repartiment modal, bé a 
partir de l’adopció d’altres mesures, incideixen directament en la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.  

A la figura 29 es mostra en detall els valors estimats d’emissions per als 
diferents escenaris. 
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Figura 29. Taula comparativa dels escenaris en relació a les emissions de contaminants. 

Font. PMU. 

 

Els valors recollits en aquesta taula mostren com, en efecte, els valors 
d’emissions assolits en els escenaris tendencial i A són molt superiors als 
valors desitjats, tenint en compte els requeriments del Protocol de Kyoto. 
Tanmateix, s’observa com, tant en l’escenari B com en el C, s’assoleix un valor 
idèntic en les emissions de monòxid i diòxid de carboni (CO i CO2), que tenen 
en qualsevol cas una rellevància especial en quant a la seva contribució a 
l’efecte hivernacle. Com a conseqüència s’ha determinat en ambdós escenaris, 
un alt grau de compliment d’aquest objectiu.   

 

 Assolir paràmetres legals de qualitat de l’aire.  

 

Tal com s’ha indicat anteriorment, el principal problema en l’ambient atmosfèric 
de Barcelona, rau en els valors de partícules en suspensió i òxids de nitrogen. 
De la mateixa manera que amb les emissions de monòxid i diòxid de carboni, 
l’anterior taula recull també els valors estimats de les emissions de la resta de 
contaminants atmosfèrics entre els quals es troben: òxids de nitrogen (NOx), 
diòxid de sofre (SO2), compostos orgànics volàtils (COV) i partícules fines en 
suspensió (PM). 

 

De l’anàlisi dels valors obtinguts s’extreu, en consonància amb els gasos 
d’efecte hivernacle, que mentre en els escenaris tendencial i A, s’observa una 
lleugera reducció en les emissions d’òxids de nitrogen i de partícules fines i un 
augment molt considerable de diòxid de sofre i compostos volàtils. 

 

Per contra, els escenaris B i C presenten unes reduccions molt significatives en 
les emissions de tots els paràmetres excepte el diòxid de sofre, que mentre en 
l’escenari B experimenta una reducció del 8,39%, en l’escenari C augmenta un 
8,69%. Les diferències en els nivells de reducció comporten la diferència 
adjudicada en el grau de compliment d’aquest objectiu. 

 Emisions (tones diàries) 2004 2006  any 2018 
Tendencial

 any 2018 Pacte 
per a la Mobilitat  any 2018 Kyoto  any 2012 

Objectiu
 any 2018 
Objectiu

 CO ~ Monòxid de Carboni 23,1 24,6 23,3 14,8 11,0 13,2 11,0
 CO2 ~ Diòxid de Carboni 3.366,8 3.550,8 4.807,3 3.374,5 2.591,0 2.675,2 2.591,0
 NOX ~ Òxids de nitrògen (NO+NO2) 6,6 7,0 5,7 4,1 3,2 4,0 3,8
 SO2 ~ Diòxid de Sofre 2,9 3,0 4,7 3,3 2,5 3,1 3,1
 FC ~ Consum de combustible 1.066,5 1.124,8 1.525,6 1.071,0 822,3 986,6 980,0
 VOC ~ Compostos Orgànics Volàtils 2,2 2,3 2,8 1,7 1,3 1,7 1,6
 PM ~ Partícules fines 2,4 2,6 2,0 1,4 1,0 1,3 1,3

 Increment d'emisions de cada escenari respecte de 2004

 CO ~ Monòxid de Carboni 6,11% 0,82% -36,06% -52,40% -43,02% -52,40%
 CO2 ~ Diòxid de Carboni 5,18% 42,79% 0,23% -23,04% -20,54% -23,04%
 NOX ~ Òxids de nitrògen (NO+NO2) 5,04% -13,16% -38,55% -51,35% -39,54% -42,28%
 SO2 ~ Diòxid de Sofre 5,10% 63,49% 15,71% -10,88% 8,39% 8,69%
 FC ~ Consum de combustible 5,18% 43,04% 0,41% -22,90% -7,50% -8,11%
 VOC ~ Compostos Orgànics Volàtils 6,08% 30,51% -23,23% -42,44% -19,75% -27,89%
 PM ~ Partícules fines 5,51% -15,68% -43,57% -57,43% -48,04% -48,15%



 

41 

 
 Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. 

 

Les dades de víctimes mortals en accidents de trànsit mostren, malgrat 
l’evolució ascendent de la mobilitat, un descens continuat en els darrers anys, 
com a conseqüència de les millores en seguretat viària (millora de la xarxa, 
campanyes d’educació...). Així, tant en l’escenari tendencial com en l’escenari 
A, en el qual es manté el nivell de servei de la xarxa, és d’esperar que la 
reducció en l’accidentalitat mantingui aquesta tendència.  

 

Si juntament amb la tendència actual, tenim en compte el transvasament de 
desplaçaments en vehicle privat a transport públic, a peu i en bici, que 
presenten els escenaris B i C, podem considerar que en aquests dos últims el 
nivell de saturació de la xarxa disminuirà i, per tant, és d’esperar una reducció 
en l’accidentalitat. En la valoració del grau de compliment d’aquest objectiu, 
s’ha tingut en compte que l’escenari B presenta un percentatge de vehicles per 
quilòmetre amb un índex de saturació superior al 90% de 9,4% respecte a un 
12,9% en l’escenari C, de manera que es podria considerar que en l’escenari B, 
la contribució a la reducció de l’accidentalitat és major. 

 

Figura 30. Taula comparativa dels escenaris. 

Font. PMU. 
 
 

 Assolir els paràmetres legals en relació a la contaminació acústica. 
 

El Mapa Sonor detecta els punts de control a la ciutat de Barcelona es troben 
per sobre de 65 dB(A). Tant l’escenari tendencial com l’escenari A presentaran 
uns nivells sonors que en cap cas es podran veure reduïts, fet que motiva la 
puntuació adjudicada. 

 

 Saturació  2004 2006  any 2018 
Tendencial

 any 2018 Pacte 
per a la Mobilitat  any 2018 Kyoto  any 2012 

Objectiu
 any 2018 
Objectiu

 Total veh x km (àrea Rondes)  16.002.545 16.686.628,0 20.800.000,0 16.500.000,0 13.200.000,0 15.737.325,6 15.500.000,0
 Nombre de veh x km │  IS > 90% 2.074.757 2.369.882,0 5.105.680,0 2.242.708,7 1.240.871,0 2.159.406,0 2.106.786,9
 % vehic. x km │  I S > 90% 13,00% 14,2% 24,5% 13,7% 9,4% 13,14% 12,9%
 Recorregut mitjà (km)  6,38 6,7 8,3 6,5 6,1 6,2 6,1
 Velocitat mitjana (km/h)  30,1 29,5 21,5 29,6 32,4 27,5 27,8
 Temps de viatge mitjà (minuts)  12,72 13,5 23,2 13,3 11,3 12,7 12,5
 Velocitat de circulació (km/h)  35 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
 Temps de circulació (minuts)  10,94 11,4 14,2 11,6 10,5 11,0 10,9
 Temps aturat (minuts)  1,78 2,1 8,9 1,6 0,8 1,6 1,5
 Nombre de parades  5,1 6,0 25,5 5,8 2,4 5,5 5,4
  % de temps aturat  14% 16,0% 39,0% 12,0% 7,0% 12,2% 11,3%
 Parades / minut  0,4 0,4 1,1 0,4 0,2 0,4 0,4
 Índex de confort (d'1 a 10) 1,8 1,4 0,2 1,7 6,3 1,6 1,6
 Temps d'accés al centre de BCN  7,3 7,5 10,6 7,5 6,8 7,1 7,0

Taula comparativa d'escenaris
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L’escenari B, per contra, planteja una reducció del valor absolut de viatges o 
km realitzats pels vehicles privats i presenta, per tant, un repartiment modal en 
el qual el transport públic representa un 46,3% dels desplaçaments. Tal com 
s’ha indicat anteriorment, els vehicles a motor generen el 80% del soroll a les 
ciutats, de manera que la reducció del valor de viatges té com a conseqüència 
una reducció en els nivells sonors resultants. 

 

De forma menys significativa, tant l’escenari A com l’escenari C presenten certa 
reducció en el percentatge de desplaçaments en vehicle privat, fet que suposa 
alhora certa reducció en els nivells sonors; tot i que menys significativa que en 
el cas de l’escenari B. 

 

Cal remarcar que en aquests escenaris, els increments en el transport públic es 
faran, seguint les actuacions recollides al Pla de Millora Energètica de 
Catalunya, mitjançant energies renovables. Així, és destacable el fet que 
aquells autobusos que, per exemple, utilitzin el gas natural com a combustible, 
ocasionaran uns nivells de vibracions i soroll menors als nivells ocasionats per 
un motor de gasolina o gasoil. 

 

L’escenari tendencial, per contra, mostra un increment dels desplaçaments en 
vehicle privat, de manera, que lluny de reduir, contribueix a incrementar els 
nivells sonors derivats del transport rodat. 

 
 Augmentar el consum d’energies renovables i energies “netes”. 

 

El consum d’energies renovables i energies “netes” es centra en el creixement 
de la xarxa de transport públic. Tal com s’ha indicat anteriorment, el Pla de 
Millora Energètica de Barcelona, recull entre les actuacions a dur a terme, 
l’augment de la flota d’autobusos mitjançant la introducció de vehicles que 
utilitzin el gas natural com a combustible.  

 

Si bé l’escenari B, tal com s’ha vingut indicant, potencia els desplaçaments en 
transport públic, i per tant, seguint les línies d’actuació del PMEB, suposaria un 
augment en el percentatge d’utilització d’energies renovables; l’escenari C 
aposta per un augment en la quota de biocombustibles, que contribuiria al 
percentatge d’utilització d’energies renovables. 

 

Tant el l’escenari tendencial com en l’escenari A, la contribució a l’augment de 
la utilització d’energies renovables, seria menyspreable. 

 
 Minimitzar l’impacte ocasionat per la generació de residus. 

 
 

Pdt: estudiar possibilitat d’estimar que en escenaris amb un major % de 
transport públic, a peu i en bici, tindran com a conseqüència la reducció en el 
núm. de vehicles i, per tant, s’observarà una disminució en el nº de VFU i en 
volum de residus. 
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 Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats de 
motor. 

 

A partir de les diferències de repartiment modal presentades en cada escenari, 
es pot determinar que especialment en l’escenari B, en el qual el percentatge 
de desplaçaments mitjançant vehicle privat assoleix el valor més baix en 
comparació amb la resta d’escenaris, és on, conseqüentment, s’observarà una 
menor ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats a motor. 

 

Així, tant l’escenari A com l’escenari C presenten uns percentatges molt 
similars, de forma que el transport públic i els desplaçaments a peu i en bici 
assoleixen valors d’un 73-74% mentre que el vehicle privat assoleix el 26-27% 
restant. En ambdós casos, es considera, que el grau d’optimització de l’espai 
públic serà molt similar. 

 

Per contra, el creixement en el percentatge de desplaçaments en vehicle privat 
que reflexa l’escenari tendencial, fa suposar una reducció de l’espai públic per 
al transport públic, i desplaçaments a peu i en bici; de manera que es considera 
que no contribueix de cap manera a l’optimització d’aquest espai.  

 

 
6.3.  Elecció d’alternativa: el canvi modal necessari 

 

Si es manté la tendència actual l’any 2018 s’assoleix un escenari amb un trànsit en 
veh*km, a l’àrea interna a les Rondes, superior als 20,8 milions de veh*km/dia. Es 
planteja una reducció d’aquests, segons la restricció proposada a cada escenari, fins a 
obtenir una reducció òptima en l’escenari C respecte la situació de referència (any 
2006). 

Assolir per a l’any 2018 un escenari de bon nivell de servei a la xarxa, compatible amb 
el manteniment de la qualitat de vida, suposa limitar la participació del mode privat a 
valors percentuals entre el 19% i el 25%. 

Les millores a la xarxa viària no són suficients per absorbir la nova demanda que és 
previsible que es generi. Són necessàries mesures de gestió del trànsit que promoguin 
una transferència de viatges del mode privat a altres modes, així com un increment 
d’ocupació en els propis automòbils. 

 

A la figura 31 s’observa els repartiments modals de la situació actual, de la tendencial 
per a l’any 2018 i per als diferents escenaris escollits. 
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Figura 31. Comparativa del repartiment modal dels escenaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Font. PMU. 

 

De la valoració del grau de compliment dels objectius ambientals per a cadascuna de 
les alternatives, s’obtindria la figura 32. 

 
Figura 32. Grau de compliment dels objectius ambientals pels escenaris estudiats. 

 
Escenaris Grau de compliment dels objectius ambientals 

Tendencial: alternativa 0 20,0 % 

Escenari A 28,8 % 

Escenari B 87,5 % 

Escenari C 73,8 % 

Font. Elaboració pròpia. 

 

Aquesta taula mostra que mentre els escenaris tendencial i A comporten un grau de 
compliment dels objectius ambientals insuficient, tant en l’escenari B com en l’escenari 
C, aquest grau de compliment és força notable. 

 

Si bé, tal com s’ha anat indicant anteriorment, l’escenari B presenta uns resultats 
millors en l’avaluació concreta de cadascun dels objectius ambientals, cal tenir en 
compte que el desenvolupament per a la consecució d’aquest escenari suposaria unes 
inversions en transport col·lectiu equivalents aproximadament al triple de les previstes 
en l’actual Pla d’Infrastructures de la RMB. Tanmateix, aquestes inversions es veuran 
condicionades pel diferents agents implicats: Unió Europea, Administració General de 
l’Estat, Generalitat i Administracions Locals. El finançament al PDI està diferenciat pel 
tipus d’actuacions i la inversió pot variar lleugerament entre les diferents parts 
implicades (per exemple, les inversions previstes per la Generalitat dependran 
directament del Fons de Cohesió i del nou sistema de finançament pactat en el futur 
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desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia) No obstant, la inversió inicial no serà tan 
elevada, ja que es rentabilitzarà amb els ingressos un cop finalitzada l’infraestructura 
(no disminuirà el costos de l’obra, però si que en pal·liarà els efectes negatius) degut a 
la gran demanda de transport col·lectiu a la RMB.  

Per tant, serà un escenari molt condicionat a les inversions realitzades i a l’evolució 
favorable de l’economia.  

 

En conseqüència, un cop desestimat l’escenari B, es pot concloure que l’escenari 
objectiu adoptat per a la ciutat de Barcelona és l’escenari C, en el qual es garanteix el 
manteniment del nivell de servei actual de la xarxa, a la vegada que el sector 
transports de la ciutat dóna compliment a l’escenari ambiental (Protocol de Kyoto i del 
PAZPEAA). 
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7. DESCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS DE 
L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

 

La metodologia d’avaluació dels impactes ambientals de l’alternativa escollida pel PMU 
de Barcelona és qualitativa i basada en una anàlisi de la incidència que cada acció o 
mesura proposada té sobre els objectius ambientals fixats pel pla i el grau d’assoliment 
d’aquests objectius ambientals. 

Tractant-se d’un pla de mobilitat urbana, definit per la Llei 9/2003 com a document 
bàsic per configurar les estratègies de mobilitat sostenible en els municipis de 
Catalunya, en principi totes les mesures proposades ajuden a millorar el medi ambient 
tant a nivell local com global, pretenent assolir molts dels objectius fixats per les 
polítiques de medi ambient, mobilitat, energia i planificació del territori. 

Per a tots els plans i compromisos adquirits en matèria ambiental, s’analitza si els 
compromisos s’adquireixen amb l’alternativa del PMU. Considerant però, que molts 
d’aquests objectius no depenen únicament d’accions del PMU, sinó d’accions pròpies 
d’altres plans. 

És el cas dels objectius de reducció de les emissions de GEH i contaminants 
atmosfèrics, on la mobilitat en mitjans de transport no motoritzats té un paper 
complementari a les millores tecnològiques als mitjans de transport i altres mesures. 

 
 

7.1.  Avaluació ambiental 
 

 Eix estratègic 1: Mobilitat Segura: 
 

Les accions recollides pel primer eix estratègic (mobilitat segura) cerquen la millora de 
la seguretat viària a Barcelona, de forma quantificable. L’altre objectiu estratègic és 
aconseguir la “Visió 0 accidents mortals a Barcelona”. 

Aquest eix estratègic recull diverses línies d’actuació a nivell de tots els modes de 
transport contemplats en el PMU: vianants, bicicletes, transport públic, vehicle privat, 
vehicles de distribució de mercaderies. 

L’objectiu de reduir l’accidentalitat és present, directa o indirectament en totes les 
actuacions proposades. 

També l’objectiu de la reducció i optimització de l’espai  públic destinat als vehicles, 
que resulta reforçat per les actuacions d’aquest primer eix.  

Els altres objectius només es veuen afectats per algunes de les mesures que tenen 
conseqüències més transversals. Seria el cas de la mesura 1.1.1 Invertir en mesures 
de control de la velocitat i la seguretat que, a més de reduir l’accidentalitat reduirà el 
consum energètic, les emissions i el soroll . 

En el mateix sentit trobem les mesures 1.2.1 i 1.2.2, que aborden el tema de la 
pacificació dels carrers i de la creació de zones 30. 

En matèria de seguretat viària aquest pla es remet al Pla Local de Seguretat Viària 
(PLSV) de Barcelona, a aprovar simultàniament amb el PMU. Amb la seva aplicació se 
segueixen els criteris plantejats pel Servei Català del Trànsit realitzant un seguit de 
propostes que s’han d’aplicar amb rigor. 
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Entre els objectius fonamentals del PLSV estan: una reducció del 25% en el nombre 
d’accidents amb víctimes l’any 2010 respecte de l’any 2005. Amb la seva aplicació 
assolirà l’objectiu de reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. 

 

 Eix estratègic 2: Mobilitat Sostenible: 
 

Aquest eix es divideix en 3 línies estratègiques adreçades al compliment de tres dels 
objectius ambientals plantejats: 

 
2.1 Reduir l’efecte hivernacle (compliment del protocol de Kyoto). 

2.2 Reduir la contaminació atmosfèrica. 

2.3 Reduir la contaminació acústica. 

 

La primera línia, des de l’Ajuntament, es tracta mitjançant la renovació de la flota de 
vehicles públics amb aquells que tinguin baixes emissions de gasos d’efecte 
hivernacle. 

També es practicarà un control anual de les emissions de GEH provocats pel sector 
transport a Barcelona, permetent una reacció eficaç si hi ha una desviació respecte a 
l’objectiu marcat.  

La segona línia té com a actuació clau l’aplicació del PAZPEAA.  

Paral·lelament, l’Ajuntament aplicarà criteris ecològics en la renovació de la seva flota 
de vehicles: tecnologia dels motors, ús de combustibles nets. 

Finalment, l’ús de discriminació positiva per als vehicles més nets, ha de promoure 
entre la població una tendència cap a aquest tipus de vehicles en la renovació del parc 
de vehicles privats. 

Per a la consecució de la tercera línia, és imprescindible l’elaboració periòdica d’un 
mapa de contaminació acústica, que permeti  localitzar les mancances en aquest 
aspecte. Així es podrà saber en quins punts de la ciutat cal aplicar la resta de mesures 
(reducció de velocitats, ús de paviments sonoreductors, etc.)  

 

 Eix estratègic 3: Mobilitat Equitativa: 
 

Aquest eix planteja la necessitat de fomentar, i millorar les condicions dels modes de 
transports alternatius al vehicle privat. Es centra en tres modes: 

 
 Vianants: destacant també col·lectius específics com els infants o les persones 

amb mobilitat reduïda (PMR). 
 

L’estructura urbana i les seves dimensions converteixen Barcelona en una ciutat idònia 
per a desplaçar-se a peu. En contrapartida les molèsties causades pel trànsit 
motoritzat, les dimensions de les voreres d’alguns carrers i les fortes pendents en 
determinades zones de la ciutat dificulten la seva pràctica. El PMU junt al pla 
d’accessibilitat han d’establir les condicions idònies per assolir l’any 2012 un increment 
en els desplaçaments a peu. Amb aquesta finalitat es proposa la creació de carrers de 
prioritat invertida, la creació d’eixos cívics per a vianants, l’ampliació de voreres i la 
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senyalització específica per a vianants. Aquestes accions contribuiran en general a 
assolir tots els objectius ambientals. 
 

 Bicicletes 
 

Per assolir l’escenari objectiu, cal augmentar els desplaçaments amb bicicleta perquè 
d’aquesta forma es redueixin la contaminació acústica i de fums, i es guanyi en salut i 
qualitat de vida dels ciutadans. Les accions proposades en aquest àmbit són la millora 
de la xarxa bàsica de carrils bici, la consolidació del servei de transport públic 
individual de bicicletes (Bicing), l’aplicació d’un pla  de promoció i la modificació de les 
ordenances municipals de circulació i edificació en favor dels usuaris de la bicicleta. La 
promoció de la bicicleta ajudarà a assolir tots els objectius ambientals prioritaris 
d’aquest pla.  
 

 Transport col·lectiu 

 

El foment del transport públic com a vertadera alternativa al vehicle privat és cabdal 
per tal d’assolir els objectius ambientals del pla. Per incrementar els desplaçaments en 
transport públic s’ha d’augmentar l’atractivitat d’aquest mitjà de transport a través de 
diverses mesures: adaptar la xarxa a les necessitats de mobilitat de la població, 
afavorir la intermodalitat, reduir el temps de viatge, millorar l’accessibilitat de la xarxa i 
la informació al viatger. Així, les accions concretes del pla en matèria de transport 
col·lectiu són: millorar la xarxa de transport públic urbà (freqüències, accessibilitat) tant 
ferroviari com rodat, aplicar un seguit d’infraestructures destinades al TP (carrils bus, 
senyalització horitzontal, semaforització prioritària...), elaborar un pla d’informació 
global per al viatger i establir una conjunt de millores generals en la xarxa de transport 
públic metropolità. 

 

 Eix estratègic 4: Mobilitat Eficient: 
 

Aquest eix planteja la necessitat de reduir temps i distàncies dels desplaçaments, així 
com la reducció del nombre de desplaçaments en si mateix. Es plantegen quatre 
temes com a clau:  

 
 L’aparcament. 

 

Amb la intenció de reconciliar el benefici individual dels usuaris dels vehicles privats 
motoritzats amb els costos socials del conjunt dels residents es prenen les següents 
accions: potenciar l’aparcament fora de calçada i consolidar el sistema de regulació de 
l'aparcament al centre urbà (Àrea verda), estenent-lo a pràcticament la resta de la 
superfície de la ciutat.  

Amb aquestes accions s’aconseguirà disminuir el volum de trànsit al centre de la ciutat 
contribuint a la reducció de la circulació de vehicles privats a les zones regulades,  
ajudant a aconseguir que cada cop més persones usin un mitjà de transport alternatiu 
al cotxe cada dia i redistribuint part de l’espai viari que en l’actualitat ocupa el vehicle 
privat, complint així amb l’objectiu ambiental 6 (Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai 
públic per part dels vehicles privats motoritzats). 
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 La Distribució urbana de Mercaderies (DUM). 
 

La DUM genera contaminació, congestió i situacions de risc, sobretot en les zones 
cèntriques-comercials de la ciutat. L’estudi de la seva millora, mitjançant noves 
estratègies, disseny de rutes, etc. i el seu pas cap a horaris nocturns pot contribuir 
notablement en l’assoliment de tots els objectius ambientals. 

 
 Optimització de l’ús del vehicle privat. 

 

El vehicle privat és el principal causant dels problemes ambientals que genera la 
mobilitat, i la reducció del seu ús és fonamental per a l’assoliment dels objectius 
plantejats. 

El PMU planteja el tema des de dos vessants, el de l’administració i el del propi usuari. 
Convé fomentar que l’usuari faci un ús racional del cotxe, facilitant el sistema de car-
pooling, oferint facilitats als vehicles amb alta ocupació, o oferint alternatives en 
transport públic que siguin competitives. 

Altrament, l’Ajuntament pot aplicar restriccions al vehicle privat, en el moment que 
consideri que l’excés del seu ús sota determinades circumstàncies provoqui problemes 
ambientals importants. 

 
 Compliment del PDM-RMB 

 

L’aprovació del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona com a 
marc de referència per als PMU dels municipis de la Regió Metropolitana ha estat 
durant l’elaboració del pla barceloní.  

S’ha donat especial importància al compliment de totes exigències ambientals del 
PDM-RMB. 

 

 
 

7.2.  Relació dels objectius amb les actuacions 
 
A continuació es mostren els quadres resum pretenen organitzar la informació de 
manera que les accions s’integrin coordinadament dins les quatre línies estratègiques 
del PMU:  
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1. Mobilitat segura.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació

M
in

im
itz

ar
 e

l c
on

su
m

 
d'

en
er

gi
a

A
ug

m
en

ta
r e

l c
on

su
m

 
d'

en
er

gi
es

 re
no

va
bl

es
 

i e
ne

rg
ie

s 
"n

et
es

"

A
ss

ol
ir 

el
s 

pa
rà

m
et

re
s 

le
ga

ls
 e

n 
re

la
ci

ó 
a 

la
 

qu
al

ita
t d

e 
l'a

ire

A
ss

ol
ir 

el
s 

pa
rà

m
et

re
s 

le
ga

ls
 e

n 
re

la
ci

ó 
a 

la
 

co
nt

am
in

ac
ió

 a
cú

st
ic

a

R
ed

ui
r l

es
 e

m
is

si
on

s 
de

 g
as

os
 d

'e
fe

ct
e 

hi
ve

rn
ac

le

R
ed

ui
r l

'a
cc

id
en

ta
lit

at
 

as
so

ci
ad

a 
a 

la
 

m
ob

ili
ta

t 

R
ed

ui
r i

 o
pt

im
itz

ar
 

l'o
cu

pa
ci

ó 
de

 l'
es

pa
i 

pú
bl

ic
 p

er
 p

ar
t d

e 
ve

hi
cl

es
 p

riv
at

s 
de

 
m

ot
or

M
in

im
itz

ar
 l'

im
pa

ct
e 

oc
as

io
na

t p
er

 la
 

ge
ne

ra
ci

ó 
de

 re
si

du
s

1.1.1        Invertir en mesures de control de la velocitat i la 
seguretat X X X X X X
1.1.2        Promocionar campanyes divulgatives per a la 
seguretat viària X
1.1.3      Oferir cursos de formació específics per a 
conductors de motocicletes de 125cc X
1.1.4      Controlar rigorosament la invasió dels espais 
reservats per part d'usuaris no autoritzats a fi de prevenir la 
realització de maniobres sobtades: Dobles fileres, carrils 
bus i qualsevol tipus de reserves

X X X X

1.2.1        Elaborar un pla de pacificació progressiva del 
trànsit a la xarxa viària X X X X X X
1.2.2   Aplicació de nous dissenys de carrers per afavorir 
els modes de transport no motoritzats i reduir la velocitat 
màxima a 30 km/h o inferior en àrees de convivència

X X X X X X
1.2.3        Vigilar el compliment i informar dels drets i deures 
de vianants i ciclistes X X
1.2.4   Revisar les fases semafòriques de les cruïlles amb 
criteris que atorguin al vianant la possibilitat de creuar el 
carrer amb seguretat i suficient comoditat

X
1.2.5        Invertir en mesures de millora de la seguretat en 
camins escolars. Publicar materials didàctics per tractar a 
les escoles la mobilitat dels infants. Fomentar l’educació 
viària als infants i a les seves famílies.

X

1.2.6   Invertir en mesures de millora de la seguretat en 
camins escolars. Adequar els itineraris bàsics entre casa i 
escola per als infants de Barcelona, per tal d’augmentar els 
desplaçaments a peu i en bicicleta.

X X

1.2.7  Impulsar proves pilot de disseny viari per millorar la 
seguretat dels desplaçaments en vehicles de 2 rodes X

1.3.1        Actuar intensivament amb les eines disponibles 
sobre els punts de risc d’accidents de trànsit a la ciutat X
1.3.2        Incorporar com a eina estàndard la reconstrucció 
d’accidents  en els comunicats de trànsit que elabora la 
Guàrdia Urbana

X
1.3.3       Elaborar d'estudis de recerca sobre les causes de 
l’accidentalitat, amb incorporació dels resultats a l'execució 
de projectes

X X
1.3.4       Avaluar els costos socials dels accidents a la 
ciutat de Barcelona X

1.1   Actuar sobre la conducta dels usuaris

1.2   Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit

1.3   Fer una recollida, una anàlisi i una divulgació acurada de les dades d’accidentalitat

OBJECTIUS AMBIENTALS

1. MOBILITAT SEGURA
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2. Mobilitat sostenible. 
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2.1.1        Augmentar la flota de vehicles de transport públic 
i oficials amb baixes emisions de gasos d’efecte hivernacle X
2.1.2        Controlar anualment l’evolució de l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle provocats pel sector transports, 
tot avaluant la situació de Barcelona ciutat respecte el 
protocol de Kyoto.

X

2.1.3        Avaluar els costos externs de la mobilitat. X

2.2.1        Controlar anualment les emissions contaminants 
de vehicles (Nox i PM10). Verificar el compliment de la 
normativa europea.

X X X
2.2.2        Fomentar que les empreses de transport 
posseeixin un Pla de Gestió Ambiental. X X
2.2.3      Considerar criteris ecològics en la renovació de la 
flota de vehicles municipals. X X X X
2.2.4        Fer campanyes de promoció de combustibles més 
eficients i nets per al transport privat i de mercaderies. X X
2.2.5       Implantar mesures de discriminació positiva pels 
vehicles més nets. X X
2.2.6   Consideració del concepte de "capacitat ambiental" 
en la planificació de la mobilitat a la ciutat X X X X X X
2.2.7 Aplicació del Pla d'Actuació de la Zona de Protecció 
Especial de l'Ambient Atmosfèric X X X X
2.2.8 Establiment de controls periòdics de les emissions als 
vehicles. X X X X
2.2.9: Disminució dels Veh*km dels serveis urbans. X X X X

2.3.1        Invertir en mesures de control de la velocitat i 
atenuació del soroll. Controlar el soroll provocat per 
qualsevol vehicle de motor.

X X
2.3.2   Invertir en mesures de control de la velocitat i 
atenuació del soroll. Fer servir preferentment paviment 
sonoreductor, molt especialment en els carrers de la xarxa 
bàsica 

X -

2.3.3        Actualitzar anualment el mapa de contaminació 
acústica de la ciutat i comparar-lo amb el de capacitat 
acústica

X

2.3    Reduir la contaminació acústica

2. MOBILITAT SOSTENIBLE
2.1   Reduir l’efecte hivernacle (compliment Protocol de Kyoto )

2.2   Reduir la contaminació atmosfèrica

OBJECTIUS AMBIENTALS

X

X

X
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3. Mobilitat equitativa. 
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3.1.1        Millorar les condicions de la mobilitat dels 
vianants. Oferir progressivament més places de 
motocicletes i ciclomotors fora de vorera, a fi de tendir a 
l'eliminació de l’ocupació de les voreres.

X X

3.1.2   Millorar les condicions de la mobilitat dels vianants. 
Organitzar i col·laborar en l’organització d’actes de 
promoció dels desplaçaments a peu

X X
3.1.3   Millorar les condicions de la mobilitat dels ciclistes. 
Millorar i desenvolupar una xarxa ciclable directa, segura, 
coherent i còmoda, que connecti tots els punts d’interès 
ciutadà amb els diferents barris. Sempre que no existeixi 
aquesta xarxa ciclable caldrà considerar el pas de 
bicicletes en calçada o vorera 

X

3.1.4   Millorar les condicions de la mobilitat dels ciclistes. 
Augmentar l’oferta d’aparcament de bicicletes a la via 
pública.

X
3.1.5   Millorar les condicions de la mobilitat dels ciclistes. 
Impulsar una ordenança de caràcter retroactiu de reserva 
mínima de places per a bicicletes als aparcaments públics i 
privats.

3.1.6  Millorar les condicions de la mobilitat dels ciclistes. 
Impulsar una xarxa potent de bicicletes públiques a la 
ciutat.

X
3.1.7   Millorar les condicions de la mobilitat dels ciclistes. 
Realitzar campanyes de sensibilització popular sobre la 
bicicleta i els seus beneficis sobre la salut i el medi 
ambient. Organitzar i col·laborar en l’organització d’actes 
de promoció dels desplaçaments en bicicleta. Actualitzar la 
web de l’Ajuntament amb informació i promoció de la 
mobilitat en bicicleta

X X X

3.1.8   Millorar les condicions de la mobilitat dels ciclistes. 
Mantenir i fer un seguiment continu del Registre municipal 
de bicicletes a Barcelona

X X X
3.1.9        Redactar una ordenança amb les normes 
bàsiques de convivència entre bicicleta–vianant i 
bicicleta–vehicle motoritzat.

X X X X
3.1.10        Reduir el nombre de places d’aparcament a la 
calçada per a turismes i augmentar les de fora de calçada. X X X X
3.1.11 Iniciar la revisió de les Ordenances que regulen la 
construcció de les places d'aparcament de forma que es 
tendeixi a reduir o suprimir mínims i es tendeixi a regular 
màxims sobre determinats nivells, sempre segons l'ús de 
l'edifici.

X X X X

3. MOBILITAT EQUITATIVA
3.1   Garantir un espai còmode per a la circulació de vianants i bicicletes

OBJECTIUS AMBIENTALS

3.2.1         Seguir treballant pel compliment de la llei de 
supressió de barreres arquitectòniques. PDI MM03 i MM04: 
Millora d’estacions i adaptacions a PMR

X
3.2.2         Incrementar els itineraris accessibles, introduïnt 
més semàfors amb senyalització acústica i informant 
adequadament els col·lectius interessats

X X

3.3.1         Invertir en mesures de seguretat al voltant de 
parcs urbans i llocs d’esbarjo X X

3.4.1         Invertir en millores de la freqüència de transport 
públic en les zones menys servides i ampliació dels horaris 
de servei. Impulsar el transport col·lectiu de superfície a la 
Zona Franca.

X X X

3.4.2         Ampliar la xarxa de metro i tramvia a les zones de 
forta demanda no cobertes pel sistema de transport 
col·lectiu d’alta capacitat

X X X
3.4.3         Promoure una mobilitat no quotidiana que no 
depengui del vehicle privat X X X
3.4.4    Proveir espais per aparcament d'autocars turístics X X X
3.4.5    Promoure altres modes (transport per cable) i 
infraestructures (Ronda Verda) X X X

3.2   Millorar l’accessibilitat de persones de mobilitat reduïda

3.3   Augmentar la seguretat i autonomia dels infants

3.4   Garantir el dret a la mobilitat dels sectors que no disposen de vehicle privat (especialment joves i gent gran) o que no en volen fer un ús abusiu
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4. Mobilitat eficient 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuació, per tal d’avaluar els efectes significatius en el medi ambient de les 
propostes del pla, el document de referència proposa agafar un per un els diferents 
objectius ambientals i que per cadascun s’avaluï què proposa el PMU per tal que 
siguin assolits (figura 33).  
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4.1.1      Gestionar òptimament l’espai destinat a 
l’estacionament de vehicles privats (turismes, motocicletes, 
ciclomotors, furgonetes)

X
4.1.2         Dissenyar noves estratègies i operatives per 
reduir l'impacte de la DUM. X X X X

4.2.1         Institucionalitzar el car-pooling  a la ciutat per tal 
d’augmentar l’ocupació mitjana dels vehicles i disminuir el 
nombre de vehicles en circulació

X X X X
4.2.2      Prohibir la circulació, en circumstàncies 
determinades, de vehicles amb un sol conductor X X X X

4.3.1         Crear eixos segregats de transport col·lectiu i de 
vehicles d’alta ocupació (VAO) en superfície, als accessos i 
a la xarxa viària urbana

X X X X X
4.3.2         Augmentar la competitivitat del transport públic 
vers el privat. X X X X X X
4.3.3         Potenciar la DUM nocturna i silenciosa, 
especialment en el ram de l’alimentació que tradicionalment 
suposa una distribució diària i molt atomitzada.

X X
4.4         Compliment del Pla de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (PdMRMB). X X X X X X X X

4. MOBILITAT EFICIENT
4.1   Reduir les distàncies que cal recórrer per accedir als diferents usos urbans

4.2   Optimitzar l'ús del vehicle privat

4.3   Reduir el temps de desplaçament, especialment el de congestió
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OBJECTIU 
AMBIENTAL

PROPOSTA ACTUACIÓ PMU AVALUACIÓ IMPACTE 
 
1.1. Actuar sobre la conducta dels usuaris: 
 
1.1.1. Invertir en mesures de control de la velocitat i la 
seguretat. 
 
1.1.4. Controlar rigorosament la invasió dels espais 
reservats per part d’usuaris no autoritzats. 
 

 
Les actuacions sobre la conducta dels usuaris encaminades tant al control de la velocitat com al 
control intensiu de l’estacionament il·legal (un 22% dels usuaris que accedeixen al centre la ciutat 
estacionen de forma il·legal), contribueixen a la dissuasió de l’usuari a utilitzar el vehicle privat. Així, 
s’aconsegueix un transvasament de desplaçaments al transport públic, a peu o en bicicleta, amb la 
conseqüent reducció del consum de combustible, és a dir, del consum energètic. 
 

1.
 M

O
B

IL
IT

A
T 

SE
G

U
R

A
 

 
1.2. Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit: 
 
1.2.1. Elaborar un pla de pacificació progressiva del trànsit 
a la xarxa viària. 
 
1.2.2. Implantar les Zones 30, repartir de forma equitativa 
l’espai viari i millorar el disseny i la senyalització dels 
carrers. 
 

 
La pacificació de la mobilitat donant prioritat als més vulnerables: vianants i ciclistes, implantant 
zones 30, zones de prioritat invertida i zones per a vianants, contribueix de forma directa a la 
moderació del trànsit i de l’ús del vehicle privat, de forma que el consum energètic resultant de la 
mobilitat es veuria igualment reduït. 

 

 
I. Minimitzar 
el consum 
energètic 
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2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica: 
 
2.2.1. Controlar anualment les emissions contaminants de 
vehicles (NOx i PM10). 
 
2.2.2. Fomentar que les empreses de transport posseeixin 
un Pla de Gestió Ambiental. 
 
2.2.3. Considerar criteris ecològics en la renovació de la 
flota de vehicles municipals. 
 
2.2.6. Consideració del concepte de “capacitat ambiental” 
en la planificació de la mobilitat a la ciutat. 
 
2.2.7. Aplicació del Pla d’Actuació de la Zona de Protecció 
Especial de l’Ambient Atmosfèric (PAZPEAA). 
 
2.2.9. Disminució dels veh*km dels serveis urbans. 

 
Amb l’objectiu de minimitzar el consum energètic, s’incidirà de forma especialment directa en els 
vehicles de titularitat pública. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a impulsar la confecció de Plans de Gestió Ambiental 
en les empreses de transport públic, oferint-los les ajudes econòmiques necessàries per a la seva 
realització; alhora que es proposa la renovació de la flota dels vehicles municipals tenint en compte 
criteris com el consum de combustible i les emissions dels nous vehicles. 
 
La disminució dels veh*km dels serveis urbans com a resultat d’una anàlisi detallada dels seus 
recorreguts i la seva modificació per a l’optimització dels mateixos, constitueix un bon exemple de 
mesures que permeten reduir el consum energètic mantenint els serveis que ofereix la ciutat. 
 
Per últim, la introducció de conceptes com la “capacitat ambiental” en la planificació de la mobilitat, 
de manera que no se superi el valor límit de flux circulatori compatible amb el benestar de la 
ciutadania i l’aplicació de les mesures establertes pel PAZPEAA, contribueixen igualment en la 
consecució de l’objectiu. 

 

Figura 33. Mesures proposades pel pla per l’assoliment dels objectius ambientals 
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3.1. Garantir un espai còmode per a la circulació de 
vianants i bicicletes. 
 
3.1.1. Eliminar mobiliari urbà innecessari de les voreres i 
incrementar el número de places de motocicletes i 
ciclomotors a la calçada. 
 
3.1.2. Organitzar i col·laborar en actes per a la promoció 
dels desplaçaments a peu. 
 
3.1.3. Potenciar bicicleta com a transport habitual. Millorar i 
desenvolupar una xarxa ciclable directa, segura, contínua i 
còmoda. 
 
3.1.6. Impulsar una xarxa potent de bicicletes públiques 
(6.000 bicicletes i 400 estacions) per augmentar-ne els 
usuaris. Impulsar Bicing metropolità. 
 
3.1.7. Campanyes de sensibilització sobre els beneficis en 
salut i medi ambient de la bicicleta, actes de promoció, (...), 
Comissió cívica de la bicicleta. 

 
3.1.8. Promoure implantació d’un registre únic de bicicletes 
i proposar que ciclistes disposin d’assegurança de 
responsabilitat civil. 
 
3.1.9. Reduir el nombre de places d’aparcament a la 
calçada per turismes i augmentar les de fora de calçada. 
Continuar polítiques de creació d’aparcament a la ciutat i 
promoure iniciatives d’aparcament dissuasori en origen 
(park&ride). 

 
3.1.10. Iniciar la revisió de la normativa urbanística que 
regula la construcció de les places d’aparcament de forma 
que es tendeixi a reduir o suprimir mínims i es tendeixi a 
regular màxims sobre determinats nivells, sempre segons 
l’ús de l’edifici. 

 
Tant la potenciació de la utilització de la bicicleta com dels desplaçaments a peu tenen una 
incidència evident en la minimització del consum energètic. 
 
Per tal de fomentar aquests tipus de desplaçaments, cal prendre tot un seguit de mesures que, tal 
com proposa el PMU, garanteixin l’existència d’un espai suficientment còmode per a la circulació 
de vianants i bicicletes. 
 
Donat que per als desplaçaments a peu té una rellevància important l’espai propi disponible per als 
vianants, les mesures en aquest sentit, aniran encaminades a la reordenació d’aquest espai amb 
l’objectiu de reduir l’ocupació de les voreres per motocicletes. Com a solució a l’actual invasió de 
motocicletes a les voreres es planteja l’incrementant el número de places d’aparcament per a 
aquests vehicles a la calçada. 
 
Tanmateix, es fa necessari un alliberament d’espai per a altres usos que permeti la implantació de 
nous carrils bici i l’ampliació de les voreres o creació de nous carrers de vianants, a més de la 
creació de nous aparcaments que contribueixin igualment a reduir el número de vehicles 
estacionats en calçada. De forma complementària, a més, iniciatives com el park&ride, conjuguen 
la necessitat de crear aparcaments i la potenciació d’altres modes de desplaçament fins el centre. 
 
Totes aquestes mesures tenen, sense dubte, una contribució molt important en l’afavoriment dels 
desplaçaments a peu, de manera que tal i com s’ha indicat anteriorment, són de gran importància 
en la reducció del consum energètic. 
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3.4. Garantir el dret a la mobilitat dels sectors que no 
disposen de vehicle privat o que no en volen fer un ús 
abusiu. 
 
3.4.1. Invertir en millores de freqüència del transport públic 
en zones menys servides, de nit i ampliació dels horaris de 
Server. Potenciar xarxa de bus nocturn. Millorar velocitat 

 
Darrere un objectiu de caràcter més social, com és l’objectiu de garantir el dret a la mobilitat per 
igual a tots els sectors de la població, rauen altres objectius directament relacionats amb el consum 
energètic. 
 
És clar que no només cal optimitzar la xarxa de transport públic existent sinó que, a més, cal 
ampliar-la; de la mateixa manera que és clau que aquesta ampliació es faci mitjançant formes de 
transport sostenibles. 
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 comercial dels autobusos. 
 
3.4.2. Prolongar i ampliar la xarxa de metro i tramvia a les 
zones de forta demanda sense cobertura ferroviària. 
Adequar la distribució de línies i parades. Millorar 
transbordaments. 
 
3.4.3. Promoure una mobilitat no quotidiana que no 
depengui del vehicle privat. 
 
3.4.4. Proveir espais per aparcament d’autocars turístics. 
 
3.4.5. Promoure altres modes (transport per cable) i 
infraestructures (Ronda Verda). 
 

 
Així, les millores en l’oferta de transport públic permetran donar suport a la promoció d’una mobilitat 
no quotidiana menys dependent del vehicle privat i, per tant, amb una incidència positiva en la 
minimització del consum energètic. 
 

 

 
4.1. Reduir les distàncies que cal recórrer per a accedir 
als diferents usos urbans. 

 
4.1.2. Dissenyar noves estratègies i operatives per reduir 
l’impacte de la DUM. Incorporar avenços tecnològics i 
propostes de gestió innovadores. Promoure la col·laboració 
amb altres ciutats europees en la recerca de les millors 
pràctiques en l’àmbit de la DUM. 

 

 
L’impacte d’aquesta mesura en la minimització del consum energètic, rau en el fet que aquesta té 
per objectiu l’optimització de les rutes de distribució de mercaderies que comportaria una reducció 
substancial dels quilòmetres recorreguts i, com a conseqüència, una reducció proporcional en el 
consum energètic associat al transport de mercaderies. 
 
El PMU planteja com a opció al sistema actual, la utilització de microplataformes de distribució o de 
mitjans ferroviaris, que en comparació amb els vehicles de distribució de mercaderies 
convencionals, tindrien un impacte molt positiu. 

 
 
4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat. 

 
4.2.1. Institucionalitzar el car-pooling a la ciutat per tal 
d’augmentar l’ocupació mitjana dels vehicles i disminuir el 
nombre de vehicles en circulació. 
 
4.2.2. Prohibir la circulació, en determinades 
circumstàncies, de vehicles amb un sol conductor. 

 

 
L’optimització de l’ús del vehicle privat, incrementant el ràtio d’ocupació dels vehicles, es presenta 
com a solució per a mantenir les quotes d’utilització del vehicle privat dintre dels escenaris futurs de 
mobilitat sostenible. En aquest sentit, la institucionalització del car-pooling i l’adopció, en cas que 
sigui necessari, de mesures dissuasòries de la utilització de vehicles amb un sol passatger, 
suposen una reducció del número de vehicles privats en circulació, de manera que el consum 
energètic que se’n deriva també es minimitza. 
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4.3. Reduir el temps de desplaçament, especialment el 
de congestió. 

 
4.3.1. Impulsar els projectes, la construcció i la gestió dels 
carrils BUS-VAO. 
 
4.3.2. Augmentar la competitivitat del transport públic vers 
el privat. Impulsar mesures per donar una major prioritat al 
transport públic col·lectiu en superfície. 

 
El consum energètic està directament relacionat amb el temps de desplaçament (relacionat amb la 
velocitat a la que circula en vehicle) i la congestió. Així, si s’aconsegueix reduir aquests 
paràmetres, es reduirà conseqüentment el consum energètic. 
 
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona preveu la creació de quatre 
carrils VAO als principals eixos d’entrada a la ciutat, amb l’objectiu de potenciar l’increment de 
l’ocupació mitjana de vehicles i reduir, per tant, el número de vehicles en circulació i, per tant, la 
congestió. Tanmateix, les millores en la competitivitat del transport públic, contribuiran a la 
consecució d’aquest objectiu. 
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4.3.5. Impulsar el pla de senyalització informativa per a 
vianants i vehicles. 

 

 

 
II. Augmentar 
el consum 
d’energies 
renovables    
i energies 
“netes” 
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2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica. 

 
2.2.3. Considerar criteris ecològics en la renovació de la 
flota de vehicles municipals. 
 
2.2.4. Fer campanyes de promoció de combustibles més 
eficients i nets per al transport privat i de mercaderies. 
 
2.2.5. Implantar mesures de discriminació positiva pels 
vehicles més nets. 
 
2.2.6. Consideració del concepte de “capacitat ambiental” 
en la planificació de la mobilitat a la ciutat. 
 
 

 
Tal com s’ha indicat anteriorment, s’incidirà de forma especialment directa en els vehicles de 
titularitat pública, incorporant criteris com el consum i les emissions dels nous vehicles a l’hora de 
renovar la flota. 
 
Pel que fa als vehicles de titularitat privada, la implantació de mesures de discriminació positiva, 
com per exemple, tracte de preferència en zones d’aparcament (zones de càrrega i descàrrega) i 
de circulació restringida, així com la dotació d’avantatges fiscals, poden ser eines de gran eficàcia 
per tal de promoure la utilització de combustibles “nets”. 
 
El PMU proposa la realització d’un estudi per tal de definir totes les possibles mesures i la 
realització d’una prova pilot que en permeti avaluar els resultats, que, en qualsevol cas, haurien de 
ser favorables a l’augment del consum d’energies renovables i energies “netes”. 

 

 
1.1. Actuar sobre la conducta dels usuaris. 

 
1.1.1. Invertir en mesures de control de la velocitat i la 
seguretat. 
 
1.1.4. Controlar rigorosament la invasió dels espais 
reservats per part d’usuaris no autoritzats. 

 
El transvasament de desplaçaments al transport públic, a peu o en bicicleta resultants de la 
dissuasió de l’usuari de la utilització del vehicle privat, mitjançant les mesures estrictes de control 
de la velocitat i de la il·legalitat en l’estacionament, tenen una clara repercussió en la contaminació 
de l’aire. La utilització d’altres modes de transport en substitució del vehicle privat comporta una 
reducció de les emissions de NOx i de PM10. 

 

 
III. Assolir els 
paràmetres 
legals en 
quant a 
contaminació 
de l’aire. 
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1.2. Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit 

 
1.2.1. Elaborar un pla de pacificació progressiva del trànsit 
a la xarxa viària. 
 
1.2.2. Implantar les Zones 30, repartir de forma equitativa 
l’espai viari i millorar el disseny i la senyalització dels 
carrers. 

 

 
Tal com demostren un ampli ventall d’experiències a Europa, les Zones 30 constitueixen una de les 
eines més eficaces per a la moderació del trànsit, juntament amb l’adopció d’altres mesures per a 
la pacificació del trànsit i la contenció de les velocitats de circulació. 
 
Un disseny de carrers que protegeixi els modes de transport no motoritzats, donant prioritat a 
vianants i bicicletes, té indubtablement una incidència molt positiva sobre la qualitat de l’aire. 
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2.1. Reduir l’efecte hivernacle (compliment Protocol de 
Kyoto) 
 
2.1.3. Avaluar els costos externs de la mobilitat. 

 

 
Amb l’objectiu d’avaluar la totalitat dels efectes de la mobilitat, el PMU incorpora un indicador dels 
costos externs provocats pel sector transports, com un element més de gestió de mobilitat 
sostenible, per tal de reduir les emissions. La determinació dels costos reals resultants de les 
emissions de NOx, de PM10 i de gasos d’efecte hivernacle; així com de la congestió i els accidents, 
podrà ser utilitzada com a eina de sensibilització de la població. 
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2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica. 
 
2.2.1. Controlar anualment les emissions contaminants de 
vehicles (NOx i PM10). 
 
2.2.3. Considerar criteris ecològics en la renovació de la 
flota de vehicles municipals. 
 
2.2.6. Consideració del concepte de “capacitat ambiental” 
en la planificació de la mobilitat a la ciutat. 
 
2.2.7. Aplicació del Pla d’Actuació de la Zona de Protecció 
Especial de l’Ambient Atmosfèric. 
 
2.2.9. Disminució dels veh*km dels serveis urbans. 

 

 
De la mateixa manera que en la minimització del consum energètic, en el control d’emissions de 
NOx i PM10 s’incidirà de forma especialment directa als vehicles de titularitat pública i a la renovació 
de la flota dels vehicles municipals; tenint en compte criteris com el consum de combustible i les 
emissions dels nous vehicles. 
 
La disminució dels veh*km dels serveis urbans, com a resultat d’una anàlisi detallada dels seus 
recorreguts i la seva modificació per a l’optimització dels mateixos, constitueix un bon exemple de 
mesures que permeten minimitzar les emissions i, per tant, assolir els paràmetres legals de qualitat 
de l’aire. 
 
Tanmateix, la introducció de conceptes com la “capacitat ambiental” en la planificació de la 
mobilitat, de manera que no se superi el valor límit de flux circulatori compatible amb el benestar de 
la ciutadania i l’aplicació de les mesures establertes pel PAZPEAA, contribueixen igualment a la 
consecució de l’objectiu. 
 
Per últim, cal destacar la importància de dur a terme un control anual de les emissions 
contaminants dels vehicles per tal d’avaluar l’efectivitat de les actuacions que s’hagin dut a terme i 
l’acompliment dels paràmetres legals de NOx i PM10. 
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3.1. Garantir un espai còmode per a la circulació de 
vianants i bicicletes. 
 
3.1.7. Campanyes de sensibilització sobre els beneficis en 
salut i medi ambient de la bicicleta, actes de promoció, ..., 
Comissió cívica de la bicicleta. 
 
3.1.8. Promoure implantació d’un registre únic de bicicletes 
i proposar que ciclistes disposin d’assegurança de 
responsabilitat civil. 
 
3.1.9. Reduir el nombre de places d’aparcament a la 
calçada per turismes i augmentar les de fora de calçada. 
Continuar polítiques de creació d’aparcament a la ciutat i 
promoure iniciatives d’aparcament dissuasori en origen 
(park&ride). 
 
3.1.10. Iniciar la revisió de la normativa urbanística que 
regula la construcció de les places d’aparcament de forma 
que es tendeixi a reduir o suprimir mínims i es tendeixi a 
regular màxims sobre determinats nivells, sempre segons 
l’ús de l’edifici. 

 

 
La reducció del nombre de places d’aparcament a la calçada comporta una millora en les 
condicions de vianants i bicicletes, que comportaria una reducció en la utilització de modes de 
transport motoritzats, contribuint al compliment dels paràmetres legals d’emissions de NOx i PM10. 
 
Per tal d’alliberar les calçades de la ciutat de places d’aparcament és necessari, tal com determina 
el PMU, continuar amb les polítiques d’aparcament a la ciutat i impulsar iniciatives com el 
park&ride; per la qual s’ubica un aparcament a les afores de la ciutat per facilitar l’accés en altres 
modes de transport, dissuadint així la utilització del vehicle privat. 
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3.4. Garantir el dret a la mobilitat dels sectors que no 
disposen de vehicle privat o que no en volen fer un ús 
abusiu. 
 
3.4.1. Invertir en millores de freqüència del transport públic 
en zones menys servides, de nit i ampliació dels horaris de 
Servei. Potenciar xarxa de bus nocturn. Millorar velocitat 
comercial dels autobusos. 
 
3.4.2. Prolongar i ampliar la xarxa de metro i tramvia a les 
zones de forta demanda sense cobertura ferroviària. 
Adequar la distribució de línies i parades. Millorar 
transbordaments. 
 
3.4.3. Promoure una mobilitat no quotidiana que no 
depengui del vehicle privat. 
 
3.4.4. Proveir espais per aparcament d’autocars turístics. 
 
3.4.5. Promoure altres modes (transport per cable) i 
infraestructures (Ronda Verda). 
 

 
L’optimització de la xarxa existent juntament amb la seva ampliació mitjançant formes de transport 
sostenibles, en detriment d’una mobilitat no quotidiana altament dependent del vehicle privat, tindrà 
una incidència positiva en la minimització del consum energètic. 
 

 

 
4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat. 

 
4.2.1. Institucionalitzar el car-pooling a la ciutat per tal 
d’augmentar l’ocupació mitjana dels vehicles i disminuir el 
nombre de vehicles en circulació. 
 
4.2.2. Prohibir la circulació, en determinades 
circumstàncies, de vehicles amb un sol conductor. 

 

 
L’optimització de l’ús del vehicle privat incrementant l’ocupació dels vehicles mitjançant la 
institucionalització del car-pooling i l’adopció, en cas que sigui necessari, de mesures dissuasòries 
de la utilització de vehicles amb un sol passatger, suposen una reducció del número de vehicles 
privats en circulació, de manera que les emissions que en resulten es veuen igualment reduïdes. 
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4.3. Reduir el temps de desplaçament, especialment el 
de congestió. 

 
4.3.1. Impulsar els projectes, la construcció i la gestió dels 
carrils BUS-VAO. 
 
4.3.2. Augmentar la competitivitat del transport públic vers 
el privat. Impulsar mesures per donar una major prioritat al 
transport públic col·lectiu en superfície. 
 

 

 
Les emissions, a l’igual que el consum energètic, estan directament relacionades amb el temps de 
desplaçament i congestió. Així, si s’aconsegueix reduir aquests paràmetres, es reduiran 
conseqüentment les emissions de NOx i PM10. 
 
Tal com s’ha indicat anteriorment, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona preveu la creació de quatre carrils VAO als principals eixos d’entrada a la ciutat, amb 
l’objectiu de potenciar l’increment de l’ocupació mitjana de vehicles i reduir el número de vehicles 
en circulació i, per tant, la congestió. Tanmateix, les millores en la competitivitat del transport 
públic, contribuiran a la consecució d’aquest objectiu. 
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1.1. Actuar sobre la conducta dels usuaris. 

 
1.1.1. Invertir en mesures de control de la velocitat i la 
seguretat. 
 

 
Malgrat que el principal objectiu que es persegueix amb l’adopció de mesures de control de la 
velocitat és la reducció del número de víctimes per accident, aquest control pot incidir també 
positivament en els nivells sonors derivats del trànsit rodat. 
 
Entenent que els nivells de soroll produïts pels vehicles són especialment importants en la fase 
d’arrencada, es considera que el fet de limitar la velocitat farà augmentar la fluïdesa de la circulació 
i, per tant, incidirà en els nivells sonors. 
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1.2. Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit 

 
1.2.1. Elaborar un pla de pacificació progressiva del trànsit 
a la xarxa viària. 
 
1.2.2. Implantar les Zones 30, repartir de forma equitativa 
l’espai viari i millorar el disseny i la senyalització dels 
carrers. 

 
Tal com estableix el PMU, en el cas de la xarxa viària secundària i local, cal aplicar nous dissenys 
als carrers per protegir els modes de transport no motoritzats i reduir la velocitat màxima a 30 km/h 
o inferior en àrees de convivència. D’aquesta manera, s’aconsegueix que en aquestes zones, de 
trànsit pacificat, els nivells sonors es vegin reduïts molt positivament. 

 
IV.  Assolir 
els 
paràmetres 
legals en 
relació a la 
contaminació 
acústica. 
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2.1. Reduir l’efecte hivernacle (compliment Protocol de 
Kyoto) 
 
2.1.3. Avaluar els costos externs de la mobilitat. 
 

 
Amb l’objectiu d’avaluar la totalitat dels efectes de la mobilitat, el PMU incorpora un indicador dels 
costos externs provocats pel sector transports, com un element més de gestió de mobilitat 
sostenible, per tal de reduir les emissions. La determinació dels costos reals resultants de les 
emissions de NOx, de PM10 i de gasos d’efecte hivernacle; així com de la congestió i els accidents, 
podrà ser utilitzada com a eina de sensibilització de la població. 
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2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica. 

 
2.2.3. Considerar criteris ecològics en la renovació de la 
flota de vehicles municipals. 
 
2.2.6. Consideració del concepte de “capacitat ambiental” 
en la planificació de la mobilitat a la ciutat. 
 
2.2.7. Aplicació del Pla d’Actuació de la Zona de Protecció 
Especial de l’Ambient Atmosfèric. 
 
2.2.9. Disminució dels veh*km dels serveis urbans. 

 

 
Algunes de les mesures que contribueix de forma especial a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica, tenen també una incidència positiva en el compliment dels paràmetres legals de 
contaminació acústica. 
 
En aquest sentit, tindria una rellevància especial, la disminució dels veh*km dels serveis urbans, 
donat que de forma clara, una disminució del número de vehicles en circulació suposa una 
disminució dels nivells sonors observats. 
 
Tanmateix, mesures complementàries com la renovació de la flota amb vehicles que generen 
menys emissions i utilitzen energies renovables, comporten millores en quant a la contaminació 
atmosfèrica. Així, per exemple, es comprova que els autobusos que utilitzen el gas natural com a 
combustible, generen uns nivells de soroll notablement inferiors als vehicles dièsel. 
 
Si el càlcul de la “capacitat ambiental” incorpora criteris de contaminació acústica en l’establiment 
del límit de flux circulatori, llavors es pot concloure que aquesta és també una eina per a la 
consecució dels paràmetres legals relatius a la contaminació acústica. 

 

 

 

 
2.3. Reduir la contaminació acústica. 
 
2.3.1. Invertir en mesures de control de la velocitat i 
atenuació del soroll. Controlar el soroll provocat per 
qualsevol vehicle de motor. 
 
2.3.2. Invertir en mesures de control de la velocitat i 
atenuació del soroll. Fer servir preferentment paviment 
sonoreductor, especialment en els carrers de la xarxa 
bàsica. 
 
2.3.3. Actualitzar anualment el mapa de contaminació 
acústica de la ciutat i comparar-lo amb el de capacitat 
acústica. 

 

 
La mobilitat i particularment el transport són una de les principals causes de soroll a la ciutat. El fet 
que els índexs de soroll són un element bàsic a considerar en la consecució de la qualitat urbana, 
comporta la necessitat de realitzar-ne un control, especialment pel que respecta a motocicletes i 
ciclomotors. 
 
Alhora que es preveu un control actiu dels nivells de contaminació acústica, el PMU determina que 
qualsevol repavimentació de la xarxa bàsica s’efectuarà amb paviment sonoreductor, que comporta 
reduccions en els nivells sonors d’entre 1 i 4 dB(A). 
 
Avaluar la contaminació acústica de la ciutat en comparació amb la seva capacitat acústica, permet 
determinar així quins són els punts dèbils on és necessari adoptar mesures que garanteixin el 
compliment dels paràmetres legals. 
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3.1. Garantir un espai còmode per a la circulació de 
vianants i bicicletes. 
 
3.1.9. Reduir el nombre de places d’aparcament a la 
calçada per turismes i augmentar les de fora de calçada. 
Continuar polítiques de creació d’aparcament a la ciutat i 
promoure iniciatives d’aparcament dissuasori en origen 
(park&ride). 
 
3.1.10. Iniciar la revisió de la normativa urbanística que 
regula la construcció de les places d’aparcament de forma 
que es tendeixi a reduir o suprimir mínims i es tendeixi a 
regular màxims sobre determinats nivells, sempre segons 
l’ús de l’edifici. 

 

 
És evident que l’adopció de mesures que potenciïn els desplaçaments a peu i l’ús de la bicicleta, 
així com iniciatives com el park&ride són favorables a la reducció del número de vehicles en 
circulació i, com a conseqüència, dels nivells sonors que es deriven del trànsit rodat. 

 

 
4.1.  Reduir les distàncies que cal recórrer per accedir 
en diferents usos urbans. 
 
4.1.2. Dissenyar noves estratègies i operatives per reduir 
l’impacte de la DUM. 

 
L’optimització de les rutes de distribució de mercaderies comporta una reducció substancial dels 
quilòmetres recorreguts i, com a conseqüència, una reducció dels veh*km i per tant del soroll 
generat. 
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4.3. Reduir el temps de desplaçament, especialment de 
congestió. 
 
4.3.2. Augmentar la competitivitat del transport públic vers 
el privat. Impulsar mesures per donar una major prioritat al 
transport públic col·lectiu en superfície. 
 
4.3.3. Potenciar la DUM nocturna i silenciosa, especialment 
en el ram de l’alimentació que tradicionalment suposa una 
distribució diària i molt atomitzada. 
 

 
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona preveu la creació de quatre 
carrils VAO als principals eixos d’entrada a la ciutat, amb l’objectiu de potenciar l’increment de 
l’ocupació mitjana de vehicles i reduir, per tant, el número de vehicles en circulació i, per tant, la 
congestió. 
 
La reducció en el número de vehicles en circulació comporta una reducció en els nivells de soroll, 
que a més es veu accentuada pel fet que disminueix també la congestió i es minimitza, per tant, el 
soroll resultant de les arrencades i parades contínues. 
 

 
V. Reduir les 
emissions de 
gasos 
d’efecte 
hivernacle 1.
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1.1. Actuar sobre la conducta dels usuaris. 

 
1.1.1. Invertir en mesures de control de la velocitat i la 
seguretat. 

 
De forma idèntica que amb les emissions de NOx i PM10, es considera que el transvasament de 
desplaçaments al transport públic, a peu o en bicicleta que resulten de la dissuasió de l’usuari a la 
utilització del vehicle privat, mitjançant les mesures estrictes de control de la velocitat i de la 
il·legalitat en l’estacionament, tenen una clara repercussió en les emissions a l’atmosfera. Així, la 
utilització d’altres modes de transport en substitució del vehicle privat comporta una reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
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1.2. Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit 

 
1.2.1. Elaborar un pla de pacificació progressiva del trànsit 
a la xarxa viària. 
  
1.2.2. Implantar les Zones 30, repartir de forma equitativa 
l’espai viari i millorar el disseny i la senyalització dels 
carrers. 
 

 
Tal com demostren un ampli ventall d’experiències a Europa, les Zones 30 constitueixen una de les 
eines més eficaces per a la moderació del trànsit, juntament amb l’adopció d’altres mesures per a 
la pacificació del trànsit i la contenció de les velocitats de circulació. 
 
Un disseny de carrers que protegeixi els modes de transport no motoritzats -donant prioritat a 
vianants i bicicletes- té, indubtablement, una incidència molt positiva en la reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
 

 
2.1. Reduir l’efecte hivernacle (compliment Protocol de 
Kyoto) 
 
2.1.1. Augmentar i renovar la flota de vehicles de transport 
públic i oficials, amb vehicles més sostenibles. 
 
2.1.2. Controlar anualment l’evolució de l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle provocats pel sector transport. 
 
2.1.3. Avaluar els costos externs de la mobilitat. 
 

 
El PMU proposa la renovació de la flota de transport públic amb vehicles de gas natural, biodièsel i 
bioetanol del 2006 al 2012. Es comprova que els vehicles impulsats per gas natural emeten menys 
CO2 que els vehicles dièsel, de manera que la seva substitució seria favorable a la reducció de les 
emissions de gasos d’efecte hivernacle. Per tal d’avaluar l’evolució de les emissions de CO2, i per 
tant el compliment del Protocol de Kyoto, es durà a terme una avaluació sistemàtica de les 
emissions d’aquest gas procedents de la mobilitat. 
 
Amb l’objectiu d’avaluar la totalitat dels efectes de la mobilitat, el PMU incorpora un indicador dels 
costos externs provocats pel sector transports, com un element més de gestió de mobilitat 
sostenible, per tal de reduir les emissions. La determinació dels costos reals resultants de les 
emissions de NOx, de PM10 i de gasos d’efecte hivernacle; així com de la congestió i els accidents, 
podrà ser utilitzada com a eina de sensibilització de la població. 
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2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica: 

 
2.2.2. Fomentar que les empreses de transport posseeixin 
un Pla de Gestió Ambiental. 
 
2.2.6. Consideració del concepte de “capacitat ambiental” 
en la planificació de la mobilitat a la ciutat. 
 
2.2.7. Aplicació del Pla d’Actuació de la Zona de Protecció 
Especial de l’Ambient Atmosfèric. 
 
2.2.8.  Establiment de controls periòdics de les emissions 
als vehicles. 
 
2.2.9. Disminució dels veh*km dels serveis urbans. 
 

 
L’Ajuntament es compromet a impulsar la confecció de Plans de Gestió Ambiental en les empreses 
de transport públic, oferint-los les ajudes econòmiques necessàries per a la seva realització; alhora 
que es proposa la renovació de la flota dels vehicles municipals tenint en compte criteris com el 
consum de combustible i les emissions dels nous vehicles. 
 
En aquest mateix sentit, la disminució dels veh*km dels serveis urbans com a resultat d’una anàlisi 
detallada dels seus recorreguts i la seva modificació per a l’optimització dels mateixos, constitueix 
un bon exemple de mesures que permeten minimitzar les emissions i, per tant, assolir els 
paràmetres legals de qualitat de l’aire. 

 
Pel que fa al vehicle de titularitat privada, la implantació de mesures de discriminació positiva, com 
per exemple, tracte de preferència en zones d’aparcament (zones de càrrega i descàrrega) i de 
circulació restringida, així com la dotació d’avantatges fiscals, poden ser eines de gran eficàcia per 
tal de promoure la utilització de combustibles “nets” 

 
Per últim, el PMU proposa la realització d’un estudi per tal de definir totes les possibles mesures i la 
realització d’una prova pilot que en permeti avaluar els resultats, que, en qualsevol cas, haurien de 
ser favorables a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
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3.1. Garantir un espai còmode per a la circulació de 
vianants i bicicletes. 
 
3.1.7. Campanyes de sensibilització sobre els beneficis en 
salut i medi ambient de la bicicleta, actes de promoció, ..., 
Comissió cívica de la bicicleta. 
 
3.1.8. Promoure implantació d’un registre únic de bicicletes 
i proposar que ciclistes disposin d’assegurança de 
responsabilitat civil. 
 
3.1.9. Reduir el nombre de places d’aparcament a la 
calçada per turismes i augmentar les de fora de calçada. 
Continuar polítiques de creació d’aparcament a la ciutat i 
promoure iniciatives d’aparcament dissuasori en origen 
(park&ride). 

 
3.1.10. Iniciar la revisió de la normativa urbanística que 
regula la construcció de les places d’aparcament de forma 
que es tendeixi a reduir o suprimir mínims i es tendeixi a 
regular màxims sobre determinats nivells, sempre segons l’ús 
de l’edifici. 
 
 

 
La reducció del nombre de places d’aparcament a la calçada comporta una millora en les 
condicions de vianants i bicicletes, que comportaria una reducció en la utilització de modes de 
transport motoritzats; contribuint al compliment dels paràmetres legals d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle. 
 
Per tal d’alliberar les calçades de la ciutat de places d’aparcament és necessari, tal com determina 
el PMU, continuar amb les polítiques d’aparcament a la ciutat i impulsar iniciatives com el 
park&ride, per les quals s’ubica un aparcament allunyat de les zones més cèntriques i 
congestionades per facilitar l’accés a aquestes zones mitjançant altres modes de transport, 
dissuadint així la utilització del vehicle privat. 
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4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat. 

 
4.2.1. Institucionalitzar el car-pooling a la ciutat per tal 
d’augmentar l’ocupació mitjana dels vehicles i disminuir el 
nombre de vehicles en circulació. 
 
4.2.2. Prohibir la circulació, en determinades 
circumstàncies, de vehicles amb un sol conductor. 
 

 
L’optimització de l’ús del vehicle privat incrementant l’ocupació dels vehicles mitjançant la 
institucionalització del car-pooling i l’adopció, en cas que sigui necessari, de mesures dissuasòries 
de la utilització de vehicles amb un sol passatger, suposa una reducció del número de vehicles 
privats en circulació, de manera que les emissions que en resulten es veuen igualment reduïdes. 
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4.3. Reduir el temps de desplaçament, especialment el de 
congestió. 

 
4.3.1. Impulsar els projectes, la construcció i la gestió dels 
carrils BUS-VAO. 
 
4.3.2. Augmentar la competitivitat del transport públic vers 
el privat. Impulsar mesures per donar una major prioritat al 
transport públic col·lectiu en superfície. 
 

 
Les emissions, a l’igual que el consum energètic, estan directament relacionades amb el temps de 
desplaçament i congestió. Així, si s’aconsegueix reduir aquests paràmetres, es reduiran 
conseqüentment les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
 
Tal com s’ha indicat anteriorment, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona preveu la creació de quatre carrils VAO als principals eixos d’entrada a la ciutat, amb 
l’objectiu de potenciar l’increment de l’ocupació mitjana de vehicles i reduir el número de vehicles 
en circulació i, per tant, la congestió. Tanmateix, les millores en la competitivitat del transport 
públic, contribuiran a la consecució d’aquest objectiu. 
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1.1. Actuar sobre la conducta dels usuaris. 
 
1.1.1. Invertir en mesures de control de la velocitat i la 
seguretat 
 
1.1.2. Promocionar campanyes de sensibilització i 
comunicació en matèria de seguretat viària. 
 
1.1.3. Impulsar mesures per fomentar la conducció segura 
de motocicletes i ciclomotors. Millorar la seguretat dels 
desplaçaments dels conductors d’aquests vehicles. 
 
1.1.4. Controlar rigorosament la invasió dels espais 
reservats per part d’usuaris no autoritzats. 
 
1.1.5. Impulsar les activitats del Pacte per la Mobilitat. 
Potenciar el suport a les víctimes i familiars d’accidentats 
de trànsit. 
 
1.1.6. Participar en la posada en funcionament i canvis 
legislatius necessaris per a la millora de l’eficàcia 
sancionadora en matèria de seguretat viària. 
 
1.1.7. Incidir a l’estricte compliment de l’obligació de l’ús 
dels sistemes de protecció. 
 
1.1.8. Intensificar el nombre de campanyes de seguretat 
viària i controls d’alcoholèmia. 

 

 
L’accidentalitat associada a la mobilitat té, malauradament, una gran rellevància, fet que motiva 
l’adopció de nombroses mesures encaminades a minimitzar la mortalitat. 
 
En aquest sentit, el PMU proposa no només el control rigorós tant dels límits de velocitat com la 
invasió dels espais reservats amb l’objectiu de garantir la seguretat o la utilització dels sistemes de 
protecció, sinó també la promoció de campanyes de sensibilització i comunicació per tal d’incidir 
sobre la conducta de la ciutadania. 
 
És d’esperar que, com a conseqüència d’aquestes accions, augmentarà la responsabilitat de la 
ciutadania en la conducció, que hauria de traduir-se en una reducció de l’accidentalitat. 
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1.2. Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit. 
 
1.2.1. Elaborar un pla de pacificació progressiva del trànsit 
a la xarxa viària.  
 
1.2.2. Implantar les Zones 30, repartir de forma equitativa 
l’espai viari i millorar el disseny i la senyalització dels 
carrers. 
 
1.2.3. Vigilar el compliment i informar des dels drets i 
deures de vianants i ciclistes. 
 
1.2.5. Invertir en mesures de millora de la seguretat en 
camins escolars. Publicar materials didàctics per tractar a 
les escoles la mobilitat dels infants. Fomentar l’educació 
viària als infants i familiars. 
 
1.2.6. Crear una xarxa bàsica d’itineraris per a vianants. 
 
1.2.7. Utilitzar el Pla Municipal de Seguretat Viària com a 
eina clau de la gestió de la seguretat viària a partir de les 
pautes del SCT. 
 
 
 
 

 
Si bé la conscienciació i la conducta dels ciutadans és una peça clau en la reducció de 
l’accidentalitat; és igualment fonamental l’adopció de mesures per a la millora de les 
infraestructures i la gestió del trànsit. 
 
Així, es portaran a terme actuacions per a la pacificació del trànsit, la implantació de Zones 30, 
camins escolars i la millora de la senyalització amb l’objectiu d’afavorir la convivència dels diferents 
modes de desplaçament, a més de la reducció de l’accidentalitat associada a la mobilitat. 
 
Tanmateix, la creació d’una xarxa bàsica d’itineraris per a vianants que permeti els desplaçaments i 
la connexió entre barris i els punts d’interès de la ciutat amb major seguretat i confort, permet 
separar els vianants de la resta de modes de desplaçament, incrementant la seva protecció. 
 
Especialment important és el compromís signat entre l’Ajuntament de Barcelona i el Servei Català 
del Trànsit (SCT) el març de 2007, pel qual s’adaptarà el Pla Municipal de Seguretat Viària 2008-
2012 als criteris establerts pel model del pla local del SCT. 

 

 

 
1.3 Fer una recollida, una anàlisi i divulgació acurada de 
les dades d’accidentalitat. 
 
1.3.1. Actuar intensivament amb les eines disponibles 
sobre els punts de risc d’accidents de trànsit a la ciutat. 
 
1.3.2. Incorporar com a eina estàndard la reconstrucció 
d’accidents en els comunicats de trànsit que elabora la 
Guàrdia Urbana. 
 
1.3.3. Elaboració sistemàtica d’estudis de recerca sobre les 
causes de l’accidentalitat, amb incorporació dels resultats a 
l’execució de projectes. 
 
1.3.4. Avaluar els costos socials dels accidents a la ciutat 
de Barcelona. 
 

 
Amb l’objectiu de poder detectar els punts on és necessari actuar, el PMU estableix una sèrie de 
mesures encaminades a l’anàlisi dels accidents que es produeixen amb l’objectiu de determinar-ne 
les causes i, en conseqüència, poder determinar les accions a emprendre. 
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2.1. Reduir l’efecte hivernacle (compliment Protocol de 
Kyoto) 
 
2.1.3. Avaluar els costos externs de la mobilitat. 
 

 
Amb l’objectiu d’avaluar la totalitat dels efectes de la mobilitat, el PMU incorpora un indicador dels 
costos externs provocats pel sector transports, com un element més de gestió de la mobilitat 
sostenible, per tal de reduir les emissions. La determinació dels costos reals resultants de les 
emissions de NOx, de PM10 i de gasos d’efecte hivernacle; així com de la congestió i els accidents, 
podrà ser utilitzada com a eina de sensibilització de la població. 

 

 
3.1. Garantir un espai còmode per a la circulació de 
vianants i bicicletes. 
 
3.1.2. Millorar les condicions de mobilitat dels vianants. 
Organitzar i col·laborar en actes per a la promoció dels 
desplaçaments a peu. Promoure Barcelona com a referent 
internacional de la promoció dels desplaçaments a peu. 
 
 

 
En l’actualitat, la falta de continuïtat en els itineraris a peu i la falta d’informació per als vianants no 
afavoreix els desplaçaments a peu. Per tal de potenciar els desplaçaments a peu, el PMU proposa 
millorar les zones de vianants i dur a terme actes per a la seva promoció. 
 
Les millores en els itineraris de vianants contribueixen a la seva major seguretat, de manera que 
l’accidentalitat es veu reduïda. 

 

 
3.2. Millorar l’accessibilitat de persones de mobilitat 
reduïda 
 
3.2.2. Incrementar els itineraris accessibles, introduint més 
semàfors amb senyalització acústica informant 
adequadament els col·lectius interessats. 

 
L’adaptació del 100% de les estacions ferroviàries i la millora dels itineraris d’accés a peu a les 
persones amb algun tipus de discapacitat mitjançant la col·locació de semàfors acústics, entre 
altres mesures, contribueix a facilitar els desplaçament de les PMR per la ciutat, de manera que 
n’incrementa la seva seguretat. 
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3.3. Augmentar la seguretat i autonomia dels infants 
 
3.3.1. Invertir en mesures de seguretat al voltant de parcs 
urbans i llocs d’esbarjo. 
 

 
A partir de la realització d’un estudi d’accessibilitat als parcs urbans, es detectarà quins són els 
parcs amb un accés menys segur per tal de prioritzar les actuacions que puguin garantir el 
gaudiment dels espais verds urbans amb comoditat i sense risc d’accident per als infants. 
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4.1. Reduir les distàncies que cal recórrer per accedir als 
diferents usos urbans. 

 
4.1.2. Dissenyar noves estratègies i operatives per reduir 
l’impacte de la DUM. 
 

 
La reducció de la congestió resultant de l’optimització de les rutes de distribució urbana de 
mercaderies té un efecte positiu en la reducció de l’accidentalitat. 
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4.3. Reduir el temps de desplaçament, especialment el de 
congestió. 
 
4.3.1. Impulsar els projectes, la construcció i la gestió de 
carrils BUS-VAO. 
 
4.3.2. Augmentar la competitivitat del transport públic vers 
el privat. Impulsar mesures per donar una major prioritat al 
transport públic col·lectiu en superfície. 
 
4.3.3. Potenciar la DUM nocturna i silenciosa, especialment 
en el ram de l’alimentació que tradicionalment suposa una 
distribució diària i molt atomitzada. 
 
4.3.4. Desenvolupar el Pla de Renovació Semafòrica. 
 

 
Totes les mesures encaminades a reduir els temps de desplaçament i la congestió resulten en una 
disminució del número de vehicles per km, de manera que es redueix l’accidentalitat. En aquest 
sentit, tant la creació de carrils BUS-VAO, com la potenciació del transport públic, com la 
potenciació de la distribució urbana de mercaderies en horari nocturn, contribueixen a la 
descongestió de la xarxa viària (tenen una incidència positiva en la consecució de l’objectiu). 

 
1.1. Actuar sobre la conducta dels usuaris. 
 
1.1.1. Invertir en mesures de control de la velocitat i la 
seguretat . 
 
1.1.4. Controlar rigorosament la invasió dels espais 
reservats per part d’usuaris no autoritzats. 
 

 
El control rigorós tant de la velocitat com de l’aparcament il·legal és un sistema provat de dissuasió 
de la utilització del vehicle privat. Així, l’adopció de mesures estrictes de control per evitar dobles 
fileres, ocupacions de carril bus i qualsevol tipus de reserva, tenen una importància clau a l’hora de 
minimitzar l’ocupació de l’espai públic per vehicles privats de motor. 

 
VII. Reduir i 
optimitzar 
l’ocupació de 
l’espai públic 
per part de 
vehicles 
privats de 
motor. 
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1.2. Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit. 
 
1.2.1. Elaborar un pla de pacificació progressiva del trànsit 
a la xarxa viària.  
 
1.2.3. Vigilar el compliment i informar des dels drets i 
deures de vianants i ciclistes. 
 
1.2.4. Revisar les fases semafòriques de les cruïlles amb 
criteris que atorguin al vianant la possibilitat de creuar el 
carrer amb seguretat i suficient comoditat. 
 
1.2.6. Crear una xarxa bàsica d’itineraris per a vianants. 
 

 

 
Tal com s’ha indicat anteriorment, un ampli ventall d’experiències a Europa, demostren que les 
Zones 30 constitueixen una de les eines més eficaces per a la moderació del trànsit. 
 
Un disseny de carrers que protegeixi els modes de transport no motoritzats, donant prioritat a 
vianants i bicicletes, té com a conseqüència una incidència molt positiva en l’optimització de l’espai 
públic. 
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2.2. Reduir la contaminació atmosfèrica 
 
2.2.6. Consideració del concepte de “capacitat ambiental” 
en la planificació de la mobilitat a la ciutat. 

 
 

 
La introducció de conceptes com la “capacitat ambiental” en la planificació de la mobilitat, de 
manera que no se superi el valor límit de flux circulatori compatible amb el benestar de la 
ciutadania i l’aplicació de les mesures establertes pel PAZPEAA, pot incidir en la consecució 
d’aquest objectiu (a partir de l’establiment del valor límit de flux circulatori es pot veure reduït el 
nombre de vehicles i, per tant, es pugui optimitzar l’espai públic). 
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3.1. Garantir un espai còmode per a la circulació de 
vianants i bicicletes. 
 
3.1.1. Eliminar mobiliari urbà innecessari de les voreres i 
incrementar el número de places de motocicletes i 
ciclomotors a la calçada. 
 
3.1.4. Augmentar l’oferta d’aparcament de bicicletes a la 
via pública. 
 
3.1.5. Proposar davant l’òrgan competent que s’inclogui en 
les llicències urbanístiques l’aparcament de bicicletes en 
edificis públics i privats. 
 
3.1.9. Reduir el nombre de places d’aparcament a la 
calçada per turismes i augmentar les de fora calçada. 
Continuar polítiques de creació d’aparcament a la ciutat i 
promoure iniciatives d’aparcament dissuasori en origen 
(park&ride). 

 
3.1.10. Iniciar la revisió de la normativa urbanística que 
regula la construcció de les places d’aparcament, de forma 
que es tendeixi a reduir o suprimir mínims i es tendeixi a 
regular màxims sobre determinats nivells, sempre segons l’ús 
de l’edifici. 
 

 
L’optimització de l’espai públic es veurà intensament reforçada per l’adopció de les mesures 
establertes pel PMU que prioritzen la utilització de l’espai públic per part de vianants i bicicletes. 
 
Alhora que es proposa l’increment de places d’aparcament de motocicletes, ciclomotors i bicicletes 
a la calçada, s’indica la voluntat de reduir el nombre de places d’aparcament de vehicles per 
potenciar polítiques d’aparcament fora calçada. 
 
La inclusió en la concessió de llicències urbanístiques de la necessitat de garantir l’aparcament de 
bicicletes, sigui en edificis públics i privats; així com la revisió de la normativa urbanística relativa a 
la construcció de places d’aparcament de vehicles, constitueixen dues mesures de planificació que 
contribueixen a la consecució de l’optimització de l’espai públic en origen. 
 



 

71 

 
3.2. Millorar l’accessibilitat de persones de mobilitat 
reduïda 
 
3.2.1. Impulsar l’accessibilitat universal. Promoure el Pla de 
Millora d’estacions. PDI, MM03 i MM04. Millora d’estacions 
i adaptació a PMR. Millora de l’entorn de les parades 
d’autobús. 
3.2.2. Incrementar els itineraris accessibles, introduint més 
semàfors amb senyalització acústica informant 
adequadament els col·lectius interessats. 
 

 
L’adaptació del 100% de les estacions ferroviàries i les millores tant en l’entorn de les parades 
d’autobús com la millora dels itineraris d’accés a peu a les persones amb algun tipus de 
discapacitat mitjançant la col·locació de semàfors acústics, entre altres mesures, contribueix a 
facilitar els desplaçament de les PMR per la ciutat amb transport públic i a peu, de manera que es 
contribueix així a la reducció de la utilització del vehicle privat i s’optimitza així la utilització de 
l’espai públic. 

 
3.3. Augmentar la seguretat i autonomia dels infants 
 
3.3.1. Invertir en mesures de seguretat al voltant de parcs 
urbans i llocs d’esbarjo. 

 
A partir de la realització d’un estudi d’accessibilitat als parcs urbans, es detectarà quins són els 
parcs amb un accés menys segur per tal de prioritzar les actuacions que puguin garantir el 
gaudiment dels espais verds urbans amb comoditat i sense risc d’accident per als infants, 
optimitzant així l’espai públic disponible. 

 

 

 
3.4. Garantir el dret a la mobilitat dels sectors que no 
disposen de vehicle privat o que no en volen fer un ús 
abusiu. 
 
3.4.1. Invertir en millores de freqüència del transport públic 
en zones menys servides, de nit i ampliació dels horaris de 
Servei. Potenciar xarxa de bus nocturn. Millorar velocitat 
comercial dels autobusos. 
 
3.4.2. Prolongar i ampliar la xarxa de metro i tramvia a les 
zones de forta demanda sense cobertura ferroviària. 
Adequar la distribució de línies i parades. Millorar 
transbordaments. 
 
3.4.3. Promoure una mobilitat no quotidiana que no 
depengui del vehicle privat. 
 
3.4.4. Proveir espais per aparcament d’autocars turístics. 
 
3.4.5. Promoure altres modes (transport per cable) i 
infraestructures (Ronda Verda). 
 
3.4.6. Implementar sistemes d’informació a l’usuari, tant en 
les parades, al propi Servei en el cas del Metro, com abans 
d’accedir-hi. 
 

 
L’optimització de la xarxa existent unida a la seva ampliació mitjançant formes de transport 
sostenibles en detriment d’una mobilitat no quotidiana altament dependent del vehicle privat, així 
com la implantació de sistemes d’informació a l’usuari conduiria a un increment de la utilització de 
la xarxa per part dels ciutadans, que alhora suposaria una major possibilitat d’optimitzar l’espai 
públic. 
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4.1. Reduir les distàncies que cal recórrer per a accedir 
als diferents usos urbans. 

 
4.1.1. Regular òptimament l’espai destinat a 
l’estacionament de vehicles privats (turismes, motocicletes, 
ciclomotors, furgonetes) com a eina de gestió de la 
demanda de mobilitat. Impulsar noves zones d’àrea verda. 
 
4.1.2. Dissenyar noves estratègies i operatives per reduir 
l’impacte de la DUM. Incorporar avenços tecnològics i 
propostes de gestió innovadores. Promoure la col·laboració 
amb altres ciutats europees en la recerca de les millors 
pràctiques en l’àmbit de la DUM. 
 
4.1.3. Potenciar la creació i gestió de terminals-
intercanviadors d’autobusos interurbans. 
 

 
Tal com indiquen les mesures específiques per a la reducció de les distàncies que cal recórrer per 
a accedir als diferents usos urbans, es pretén regular òptimament l’espai destinat a l’estacionament 
de vehicles privats, de manera que aquesta actuació és del tot coincident amb l’objectiu 
d’optimitzar la utilització de l’espai públic, així, aquesta mesura, que planteja entre altres la 
implantació de noves zones d’àrea verda,  tindria una incidència clara. 
 
Tanmateix, mesures enfocades a la optimització de les rutes de distribució de mercaderies i la 
potenciació de les comunicacions entre autobusos, alliberen la xarxa deixant un major marge 
d’espai públic. 

 
4.2. Optimitzar l’ús del vehicle privat. 

 
4.2.1. Institucionalitzar el car-pooling a la ciutat per tal 
d’augmentar l’ocupació mitjana dels vehicles i disminuir el 
nombre de vehicles en circulació. 
 
4.2.2. Prohibir la circulació, en determinades 
circumstàncies, de vehicles amb un sol conductor. 

 

 
L’optimització de l’ús del vehicle privat incrementant l’ocupació dels vehicles es presenta com a 
solució per a mantenir les quotes d’utilització del vehicle privat dintre dels escenaris futurs de 
mobilitat sostenible. En aquest sentit, la institucionalització del car-pooling i l’adopció, en cas que 
sigui necessari, de mesures dissuasòries de la utilització de vehicles amb un sol passatger, 
suposen una reducció del número de vehicles privats en circulació, de manera que és favorable a 
l’optimització de l’espai públic. 
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4.3. Reduir el temps de desplaçament, especialment el 
de congestió. 

 
4.3.1. Impulsar els projectes, la construcció i la gestió dels 
carrils BUS-VAO. 
 
4.3.2. Augmentar la competitivitat del transport públic vers 
el privat. Impulsar mesures per donar una major prioritat al 
transport públic col·lectiu en superfície. 
 
4.3.5. Impulsar el pla de senyalització informativa per a 
vianants i vehicles. 

 

 
El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona preveu la creació de quatre 
carrils VAO als principals eixos d’entrada a la ciutat, amb l’objectiu de potenciar l’increment de 
l’ocupació mitjana de vehicles i reduir, per tant, el número de vehicles en circulació. Aquesta 
mesura, unida a les millores en la competitivitat del transport públic, contribueix a una major 
optimització de l’espai públic. 
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VIII. 
Minimitzar 
l’impacte 
ocasionat per 
la generació 
de residus. 

  
El PMU no proposa mesures d’actuació per a la minimització de l’impacte ocasionat per la generació de residus. 

Font. Elaboració pròpia. 
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8. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA 
 
 
Un cop analitzat el grau d’assoliment dels objectius socioambientals per part del Pla de 
Mobilitat Urbana de Barcelona 2006-2012 es considera que compleix satisfactòriament 
els objectius prioritaris: 
 

 Minimitzar el consum d’energia 
 Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
 Assolir els paràmetres legals en relació a la qualitat de l’aire 
 Reduir l’accidentabilitat associada a la mobilitat. 

 
Respecte a la resta d’objectius secundaris, l’escenari C escollit els millora en tots els 
aspectes si es compara amb l’escenari tendencial o alternativa zero. 
 
Per tal de poder assolir l’escenari objectiu caldrà un canvi modal dirigit, principalment, 
a l’augment del transport públic; així com també un increment de l’ocupació dels propis 
automòbils. També, ajudarà la millora tecnològica dels vehicles i els avanços en els 
combustibles alternatius. 
 
Es pot concloure, doncs, que el PMU es adequat des del punt de vista ambiental, ja 
que la seva valoració global determina un efecte positiu pel que fa al manteniment i 
conservació del medi ambient. I els impactes ambientals seran menors que els de 
l’escenari tendencial. El PMU permetrà reduir, de manera rellevant, les principals 
externalitats associades al transport. 
 
 
 
L’avaluació de l’assoliment dels objectius ambientals prioritaris no ha presentat cap 
dificultat destacable. Però si que han sorgit algunes dificultats a l’hora de donar 
resposta a un objectiu ambiental, jerarquitzat com a secundari, proposats al document 
de referència: 
 

 Minimitzar l’impacte ocasionat per a la generació de residus. 
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MESURES DE SEGUIMENT I SUPERVISIÓ PREVISTES 
 
El PMU s’ha dotat d’un seguit d’indicadors que li permetran realitzar el seguiment dels 
objectius fixats pel que fa referència a les variables ambientals, de la mobilitat i socials. 
Mitjançant aquest seguiment es permetrà verificar periòdicament l’eficàcia del de 
l’avaluació ambiental duta a terme. 
 
El document de referència del DMAH proposava un seguit d’indicadors ambientals per 
a cada un dels objectius ambientals, per bé que deixava l’opció d’escollir-ne d’altres. 
Aquest informe de sostenibilitat ha recollit els indicadors citats al document per tal de 
realitzar el seguiment ambiental del pla. 
 

Figura 31. Indicadors de seguiment de l’assoliment dels objectius socioambientals del 
PDM. 

 
Objectius 

socioambientals 
del PDM 

Indicadors Unitats Valor 
2006 

Valor 
objectiu 

2012 
Referència 

Reducció del 
consum 

energètic del 
sector 

kg/habitant 243 219 DNM 

Repartiment 
modal, distingit 
entre vehicle 

privat, transport 
col·lectiu, a peu i 

bici. 

% 
33,8 
35,6 
30,7 

 
27,0 
38,0 
35,0 

 

 

Distància mitjana 
dels 

desplaçaments. 
km 6,7 6,2  

I. Minimitzar el 
consum 

d’energia 

Ràtio d’ocupació 
dels cotxes. Nombre ocupants/ vehicle 1,14 1,20 TERM 

II. Reduir les 
emissions de 

gasos d’efecte 
hivernacle 

Tones de CO2 
equivalent 
emeses 

anualment pel 
sector transports 

en relació 
respecte 1990. 

Tn CO2 1,37 1,2 DNM 

Dies/any que se 
superen els 

llindars 
d’immissió de 

NOx, PM10, CO i 
benzè. 

Dies/any 45-77 Segons 
normativa TERM 

III. Assolir els 
paràmetres 

legals en relació 
a la qualitat de 

l’aire 

Tones de 
contaminant 
atmosfèric 

emeses 
anualment pel 

sector transport 
a Barcelona 

Tn 23,1 13,2 DNM 

Morts en 
accidents de 

trànsit 

Nombre de víctimes 
mortals/any 49 36 DNM 

Nombre 
d’accidents amb 

víctimes 
vianants i 
ciclistes. 

Nombre d’accidents amb 
víctimes vianants i 

ciclistes. 
1.947 1.558  

IV. Reduir 
l’accidentabilitat 
associada a la 

mobilitat 

Accidents amb 
víctimes/ 

Nombre d’accidents amb 
víctimes/milió de veh*km. 

836 627 DNM 
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veh*km. 
Percentatge 

espai públic urbà 
amb mesures de 
moderació de la 

circulació 

% 53 55  

V. Assolir els 
paràmetres 

legals en relació 
a la 

contaminació 
acústica. 

Percentatge 
d’estacions de 

control de nivell 
superior de la 

xarxa bàsica de 
Barcelona amb 
nivell superior a 

65 LAR en dB(A) 

% 45 15 DNM 

VI. Augmentar 
el consum 
d’energies 

renovables i 
energies 
“netes” 

Percentatge 
d’energia 
elèctrica 

consumida en el 
transport 

% 2,23 
   

Percentatge 
d’energia 

elèctrica de fonts 
renovables 

consumida en el 
transport 

%    

Percentatge de 
biocombustibles 
consumit en el 

transport 

%    

VII. Minimitzar 
l’impacte 

ocasionat per la 
generació de 

residus. 

Generació de 
residus 

associats als 
vehicles: olis 
d’automoció, 

bateries, 
pneumàtics i 
vehicles fora 

d’ús 

Kg o unitats/any 
142.000 
(vehicles 

desguassats) 
 DNM 

VIII. Reduir i 
optimitzar 

l’ocupació de 
l’espai públic 
per part dels 

vehicles privats 
de motor. 

Percentatge 
d’espai públic 

urbà destinat al 
cotxe/moto 
(circulació i 

aparcament) 

% 10,9 12,0 DGPAS 

Places 
d’aparcament en 

calçada 
(distingint lliures 

i regulades) i 
fora de calçada 

Nombre de 
places 

d’aparcament 

Calçada 
lliures 138.430 138.430  

Calçada 
regulades 54.673 54.673  

Fora 
calçada 590.548 732.167  

Longitud dels 
carrils VAO Km 0 10,6  

Percentatge de 
la xarxa viària 
afectada per 

peatges 
gestionats amb 

criteris de 
mobilitat 

sostenible 

% 0   

Font: Elaboració pròpia. 
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9. INFORME DE VIABILITAT ECONÒMICA 
 
En el cas del PMU, l’Informe de viabilitat econòmica de les mesures dirigides a complir 
amb els objectius socioambientals prèviament establerts equival a incorporar el 
pressupost global de tot el pla, ja que els objectius del PMU deriven d’una opció 
sostenibilista i disposen del suport de la legislació i documents de referència 
ambientals en els diferents àmbits: estatal, europeu i mundial. 
 
Figura 32. Pressupost del PMU desagregat en els quatre principals eixos d’actuació 
 

Eixos estratègics del PMU Inversió (M€) 
Eix 1: Mobilitat segura 7,1 
1.1 Actuar sobre la conducta dels usuaris 3,6 
1.2 Millorar les infraestructures i la gestió del trànsit 2,4 
1.3   Fer una recollida, una anàlisi i una divulgació acurada de 
les dades d’accidentalitat 1,1 

Eix 2: Mobilitat sostenible 303,9 
2.1   Reduir l’efecte hivernacle (compliment Protocol de Kyoto) 300,4 
2.2   Reduir la contaminació atmosfèrica 3,0 
2.3    Reduir la contaminació acústica 0,5 
Eix 3: Mobilitat equitativa 25,0 
3.1   Garantir un espai còmode per a la circulació de vianants i 
bicicletes 23,3 

3.2   Millorar l’accessibilitat de persones de mobilitat reduïda 0,9 
3.3   Augmentar la seguretat i autonomia dels infants 0,1 
3.4   Garantir el dret a la mobilitat dels sectors que no disposen 
de vehicle privat (especialment joves i gent gran) o que no en 
volen fer un ús abusiu 

0,7 

Eix 4: Mobilitat eficient 48,3 
4.1   Reduir les distàncies que cal recórrer per accedir als 
diferents usos urbans 0,7 

4.2   Optimitzar l'ús del vehicle privat 0,6 
4.3   Reduir el temps de desplaçament, especialment el de 
congestió 47,0 

4.4   Compliment del Pla Director de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona (PDM-RMB) 

Recursos previstos 
per a diverses 

mesures 
TOTAL 384,3 

Font: PMU. 
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10. SÍNTESI 
 
Presentació 
 
La Llei estatal 9/2006 relativa a l’avaluació de determinats plans i programes estableix 
la necessitat d’elaborar un informe de sostenibilitat ambiental com a instrument 
preventiu que permet integrar els aspectes medi ambientals i de sostenibilitat en la 
presa de decisions sobre els criteris i orientacions del pla, i que potencialment poden 
causar efectes sobre el medi ambient, tant positius com negatius. 
 
Aquest ISA respon al document de referència emès pel DMAH el 26 de març de 2007 i 
s’haurà de completar amb les aportacions i suggeriments que es produeixin durant el 
període que estarà exposat a informació pública. D’aquesta manera es podrà redactar 
la Memòria Ambiental, per posteriorment aprovar el Pla de mobilitat urbana de 
Barcelona. 
 
El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 
 
El PMU s’emmarca dins la Llei 9/2003, de la mobilitat, i en el Decret 466/2004, relatiu a 
determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat. 
 
El PMU de Barcelona té com a punt de partida la consideració de quatre eixos 
principals: 
 

1. Mobilitat segura. Els objectius de la qual són reduir el risc d’accidents i millorar 
la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i usuàries dels diferents modes 
de transport. 

2. Mobilitat sostenible. Els objectius de la qual són reduir els prejudicis de la 
mobilitat sobre el medi ambient, optimitzar la gestió de la mobilitat i la utilització 
dels recursos i optimitzar el rendiment de l’espai per mobilitat. 

3. Mobilitat equitativa. Els objectius de la qual són promoure la cohesió social, 
distribuir equitativament els béns, serveis i oportunitats, igualtat de gènere en la 
mobilitat, foment de la convivència, foment dels usos alternatius de la via 
pública, augment de la disciplina viària i integració social. 

4. Mobilitat eficient. Els objectius de la qual són reduir la congestió i ordenar 
eficientment el territori i les activitats que s’hi desenvolupen.  

 
 
Els objectius ambientals del PMU 
 
A més d’aquest quatre eixos estratègics, el PMU ha incorporat els objectius ambientals  
com a objectius generals de Pla.  
 
Els objectius ambientals s’han jerarquitzat en funció de si són principals o secundaris. 
Dins del primer grup es troben:   

 Minimitzar el consum d’energia 
 Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
 Assolir els paràmetres legals en relació a la qualitat de l’aire 
 Reduir l’accidentabilitat associada a la mobilitat 

 
I dins del segon grup: 
 

 Assolir els paràmetres legals en relació a la contaminació acústica.  
 Augmentar el consum d’energies renovables i energies “netes” 
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 Minimitzar l’impacte ocasionat per la generació de residus.  
 Reduir i optimitzar l’ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats de 

motor. 
 
Avaluació d’alternatives 
 
S’han analitzat les següents alternatives en aquest informe de sostenibilitat ambiental: 

 Alternativa 0 ó escenari tendencial 
 Escenari A: Manteniment del nivell de servei de la xarxa 
 Escenari B: Escenari ambiental (Protocol de Kyoto i protecció de la qualitat de 

l’aire) 
 Escenari C: Manteniment del nivell de servei de la xarxa i compliment dels 

requeriments de l’escenari ambiental). 
 

S’ha escollit com a escenari objectiu, el C, en el qual es garanteix el manteniment del 
nivell de servei actual de la xarxa, a la vegada que el sector transports de la ciutat 
dóna compliment a l’escenari ambiental (Protocol de Kyoto i del PAZPEAA). 

 
 
Avaluació global del PMU 
 
L’avaluació global del pla mostra que compleixen significativament els objectius 
ambientals principals. L’escenari C mostra actuacions a seguir, que no depenen en 
exclusiva de la potenciació dels transports públics col·lectius, tal com: millores 
tecnològiques dels motors de combustió, dirigides a reduir la emissió de contaminants, 
augment de a quota de biocarburants, canvi d’hàbits respecte compartir vehicle i 
l’increment de l’ús de motos i ciclomotors.  
 
Pel que fa als objectius ambientals secundaris, el PDM compleix amb un grau més 
elevat l’objectiu d’augmentar el consum d’energies renovables i energies “netes”. 
 
Conclusions 
 
Davant dels resultat de l’avaluació ambiental, es conclou, que des d’una perspectiva 
socioambiental, les mesures del PMU mostren un escenari de mobilitat l’any 2018 amb 
un impacte ambiental molt menor que l’escenari tendencial. D’aquesta manera, el PMU 
es concep com una eina per a disminuir els impactes de les principals externalitats 
associades a la mobilitat: consum energètic, emissions GEH, emissions de 
contaminants atmosfèrics, contaminació acústica i accidentabilitat; i situar-les dins dels 
límits de protecció ambiental europeus, espanyols i catalans.   
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APORTACIONS i AL·LEGACIONS 

Tema Peticionari Resposta

Taula d'evolució d'accidents de trànsit a 
Barcelona (2000-2007), pàg. 34. Es comenta que 
la descripció de la taula porta a confusió.

INTRA / Servei Català de Trànsit 11.041 correspon al total d'accidents en els que ha intervingut la 
GUB. Es faran les descripcions necessaries per millorar la 
comprensió de la taula.

Es demana l'actualització de dades a diverses 
taules. Pàg. 35, 36.

INTRA / Servei Català de Trànsit S'inclouran dades 2003-2007 a les taules esmentades.

Es demana la rectificació o inclusió de textos que 
poden comportar mala interpretació o equivocs. 
Pàg. 41, 48, 

INTRA / Servei Català de Trànsit Correcció d'errors.

Incloure un nou punt dins del PLSV: Localització 
de punts i trams de concentració d'accidents.

INTRA / Servei Català de Trànsit S'inclourà dins del PLSV. A més s'incorporaran les propostes a la 
fitxa: "Eix 1: Mobilitat Segura; Línia Recollida,anàlisi i divulgació 
acurada de les dades d'accidentalitat. Actuació 1.3.1: Actuar 
intensivament amb les eines disponibles sobre els punts de risc 
d'accidents de trànsit a la ciutat".

Capítol 4.9. Estat actual. Es proposa incloure text 
explicatiu com a introducció

INTRA / Servei Català de Trànsit S'inclourà la idea en el PLSV.

En l'àmbit 4/La mobilitat dels col·lectius més 
vulnerables, es proposa incloure: Fomentar la 
seguretat a l'entorn escolar i compromís 
d'especial atenció en els punts d'encreuament 
entre usuaris motoritzats i no motoritzats. Pàg. 
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INTRA / Servei Català de Trànsit S'inclouran al PLSV.

En l'àmbit 7/ Estudi de la Mobilitat i Accidentalitat 
Viària Urbana, es proposa incloure un nou punt 
d'estudi de la peculiaritat de les vies bàsiques 
amb major nombre de sinistres. 

INTRA / Servei Català de Trànsit S'inclouran al PLSV.

En l'àmbit 7/ Estudi de la Mobilitat i Accidentalitat 
Viària Urbana, es proposa conveni entre SCT i la 
UPC per definir i executar linies generals 
d'investigació en matèria de sinistralitat urbana. 

INTRA / Servei Català de Trànsit El PLSV ja contempla la voluntat d'establir convenis entre diversos 
organismes per a l'estudi i investigació de dades sobre l'accidentalitat.

Àmbit 8/ Formació i informació sobre seguretat 
viària urbana, es proposa modificar el text del 
punt 8.2. Pàg. 69

INTRA / Servei Català de Trànsit El text serà: Difondre la cultura de la seguretat viària

Àmbit 8/ Formació i informació sobre seguretat 
viària urbana, es proposa modificar el text del 
punt 8.5. Pàg. 69

INTRA / Servei Català de Trànsit El text serà: Educació per la mobilitat als entorns escolars. Pràctica 
d'educació viària.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: 
Actuació 1.1.1: Invertir en mesures de control de 
la velocitat i la seguretat

INTRA / Servei Català de Trànsit s'inclourà en la descripció de la Mesura: també a zones 30.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: 
Actuació 1.1.2: Promocionar campanyes de 
sensibilització i comunicació en matèria de 
seguretat viària

INTRA / Servei Català de Trànsit    S'incloura en la descripció de la Mesura: Calen rodes de premsa i 
explicació continuada.

Es demana que es concienciï els conductors de 
cotxes privats de què es troben en un escenari 
mixte i de les conseqüències que poden tenir les 
conductes imprudents.

P(A)T La fitxa 1.1.2 proposa mesures en la línia del que proposa el P(A)T.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: 
Actuació 1.1.3: Impulsar mesures per fomentar la 
conducció...

INTRA / Servei Català de Trànsit    S'incorporaran els suggeriments de millora de text en la descripció de 
la Mesura. El PLSV ja contempla la voluntat d'establir convenis entre 
entitats i organismes per a l'estudi i investigació de dades sobre 
l'accidentalitat.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: 
Actuació 1.1.4: Controlar rigorosament la invasió 
dels espais reservats...

INTRA / Servei Català de Trànsit S'incloura en els Objectius: Reduir la indisciplina i la invasió de 
voreres.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: Línia 
1.2: Millorar les infrastructures i gestió del trànsit

INTRA / Servei Català de Trànsit Aquesta fitxa contempla l'elaboració del pla.

Pacificar la mobilitat: zones 30, carrers de 
convivència, prioritat per a vianants, etc.

P(A)T Les fitxes 1.2.1 i 1.2.2 proposen, respectivament, l'elaboració d'un pla 
de pacificació de la ciutat, i l'implantació de zones 30 a diferents 
zones de la ciutat, en la línia del que proposa el P(A)T.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: Línia 
1.2: Millorar les infrastructures i gestió del trànsit. 
Actuació 1.2.2: Implantar les zones 30, repartir 
de forma equitativa...

INTRA / Servei Català de Trànsit S'incloura en la descripció de la Mesura:  Calen mesures 
específiques per als espais compartits, per exemple els passos 
de vianants. L'execució de l'actuació ja s'inclou en l'etapa 6.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: Línia 
1.2: Millorar les infrastructures i gestió del trànsit. 
Actuació 1.2.3: Vigilar el compliment i informar...

INTRA / Servei Català de Trànsit S'incloura en els Objectius: Limitar les conseqüències dels 
incidents entre vianants i ciclistes. L'execució de l'actuació ja 
s'inclou en les Etapes.
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Normalitzar la mobilitat dels ciclistes a la ciutat. P(A)T La Ordenança de Vianants i Vehicles, la seva assimilació i el seu 
compliment, és clau per a la normalització de la bici com a mitja de 
transport urbà. La fitxa 1.2.3 proposa realitzar campanyes 
d'informació i control per assolir aquest objectiu.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: Línia 
1.2: Millorar les infrastructures i gestió del trànsit. 
Actuació 1.2.4: Revisar les fases semafòriques 
de les cruïlles...

INTRA / Servei Català de Trànsit L'execució de l'actuació ja s'inclou en les Etapes. Hi ha carrers o 
avingudes en les quals es fa difícil adequar el temps del semàfor al 
pas dels vianants, però s'estudiarà.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: Línia 
1.2: Millorar les infrastructures i gestió del trànsit. 
Actuació 1.2.5: Invertir en mesures de millora... 

INTRA / Servei Català de Trànsit S'incloura en la descripció de la Mesura: Les AMPA's i els centres. 
No s'incrementarà la partida pressupostària.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: Línia 
1.2: Millorar les infrastructures i gestió del trànsit. 
Actuació 1.2.6: Crear una xarxa bàsica 
d'itineraris...

INTRA / Servei Català de Trànsit L'execució de l'actuació ja s'inclou en les Etapes.

Localització de sinistres a la ciutat: permet veure 
quins carrers són potencialment més perillosos i 
analitzar-ne les causes per corregir-les.

P(A)T La fitxa 1.3.1 proposa intensificar les acuacions sobre les zones de 
localització d'accidents i punts de risc. Analitza els punts de risc i en 
proposa mesures correctores.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: 
Actuació 1.3.3:  Elaboració sistemàtica d'estudis 
de recerca... Es demana s'estableixi col·laboració 
entre UPC, UB i convenis I+D de més de 
200.000€

INTRA / Servei Català de Trànsit El PLSV ja contempla la voluntat d'establir convenis entre diversos 
organismes i universitats per a l'estudi i investigació de dades sobre 
l'accidentalitat.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: 
Actuació 1.3.4: Avaluar els costos socials dels 
accidents... Es demana s'estableixi col·laboració 
entre UPC i UB de més de 100.000€

INTRA / Servei Català de Trànsit El PLSV ja contempla la voluntat d'establir convenis entre diversos 
organismes i universitats per a l'estudi i investigació de dades sobre 
l'accidentalitat.

Es fan suggeriments en les següents fitxes: 
Actuació 1.3.4: Avaluar els costos socials dels 
accidents... Es demana s'estableixin 
col·laboracions entre les associacions PAD i Stop 
Accidents per ampliar coneixements i ajuda als 
afectats d'accidents de trànsit.

INTRA / Servei Català de Trànsit Aquesta proposta ja està contemplada en l'actuació 1.1.5, on 
s'estableix potenciar el treball i el suport amb les associacions i 
familiars de víctimes d'accidents de trànsit.

Necessitat d'un òrgan únic per a desenvolupar el 
PMU.

Pacte Industrial de la RMB La Direcció de Serveis de Mobilitat assumeix aquest paper.

Referència als sindicats majoritaris al Pacte per 
la Mobilitat.

Pacte Industrial de la RMB El PMU no defineix els objectius, ni els agents particulars que 
participen al Pacte per la Mobilitat.

Dades generals de mobilitat aportades per 
Mutual de Conductors per a l'elaboració del PMU 
(Power Point)

Mutual de Conductors S'nclouran les dades de mobilitat aportades per Mutual de 
Conductors.

Optimitzar recursos públics en les obres a 
executar.

Partit Popular Dintre dels objectius globals del PMU (Capítol VI. Propostes 
d'actuació) s'inclouen un seguit de condicions a complir, entre les 
quals la optimització de recursos, tal i com demana el Partit Popular.

Demanda de carpacter plurimunicipal en el PMU. Partit Popular El PMU, formalment, és un document només de Barcelona, però 
parteix de la incorporació de les dinàmiques metropolitanes. El PDM-
RMB assumeix el paper de marc i relligador dels PMU dels diferents 
municipis.

Ausència de quatificació econòmica de les 
mesures proposades.

Partit Popular Els casos en què es dóna, és a causa de què el PMU és un document 
de caràcter marcadament estratègic, i no proposa plans d'actuacions i 
implementacions de les mesures.

PMU sense estar aprovat el Pla Territorial. Partit Popular El Partit Popular té raó en la seu comentari. Atès que el PMU és 2006-
2012, en la revisió del 2012 s'incorpora la nova versió del Pla 
Territorial.

Manca dels informes favorables del Pacte per la 
Mobilitat i la Comissió Estratègica de Mobilitat.

Partit Popular Es demanaran els informes a la Secretaria Delegada.

Proposa que quan el PMU plantegi l'elaboració 
d'estudis, aquestes incloguin proves pilot.

ICV-EUiA Encara que no s'esmenti explicitament, la realització d'estudis inclou 
la realització d'experències pilot i treball de camp, segons el tema 
objecte de l'estudi. Els prossupostos inclouen aquests apartats.

EIX 1: MOBILITAT SEGURA

Ampliació de zones d'encotxament i 
desencotxament (E/D), i creació de noves.

Audica El PMU ja contempla zones d'aparcament d'autocars, per tal de servir 
les necessitats del transport discrecional a punts de gran demanda.
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Ordenació i increment de la seguretat a les 
zones d'encotxament i desencotxament (E/D) 
dels serveis de Transport Discrecional 
(senyalització, informació, etc.). Estudi coordinat 
amb carrils bus i carrils bici per evitar conflictes 

Audica El PMU ja contempla l'increment de vigilància a les zones amb més 
infraccions, incloses les zones de E/D. Tanmateix, s'inclourà al PMU 
l'estudi de les zones amb dèficit de E/D i la seva coordinació amb 
l'existència de carrils bus i carrils bici.

Ha de ser un objectiu important del PMU seguir 
la tendència de reducció de l'accidentalitat del 
45% del 2003 al 2010. Cal dur a terme accions 
específiques de conscienciació social.

COACB El PMU (i el PLSV) ja ho contemplen com un dels seus objectius 
prioritaris la reducció del 45% de l'accidentalitat (des de 2003). I, en la 
línia del que proposa el COACB, proposa mesures de conscienciació 
social sobre el tema de l'accidentalitat, així com propostes sobre 
educació viària.

Tractament insuficient al tema de l'evolució del 
accidents, ferits i morts. Proposició insuficient de 
mesures per a la millora de la Seguretat Viària.

Mutual de Conductors El PMU (i el PLSV) inclouen una diagnosi exhaustiva sobre la 
seguretat viària, aportant dades i històrics sobre accidentalitat. En el 
capítol de propostes de mesures, aquestes busquen complir els 

Proposta d'inclusió del "Road Shows", com a 
mesura d'educació viària destinada als 
adolescents.

Mutual de Conductors S'inclourà al PMU com a una més de les actuacions que es preveuen 
per a l'educació viària dels adolescents i joves.

Ajust dels temps dels semàfors per a facilitar el 
pas dels vianants, sobretot tenint en compte el 
creixent envelliment de la població.

Convergència i Unió El PMU, en la línia del què proposa CiU, ja contempla la revisió de les 
fases semafòriques, adequant-les allà on calgui, per la comoditat i 
seguretat dels vianants.

Establiment de Zones 30 als cascos antics de la 
ciutat per pacificar el trànsit.

Convergència i Unió                        
Partit Popular

El PMU ja contempla l'implementació de diverses Zones 30 a 
diferents zones de la ciutat. Als diversos cascos antics de la ciutat, 
s'ha optat per convertir-los en zones per a vinants, que són més 
restrictives per a la circulació de vehicles. (Fitxes 1.2.1 i 1.2.2)

Es demana que la Segurtat Viària sigui un tema 
prioritari del PMU.

Mutual de Conductors         
Convergència i Unió

La Mobilitat Segura és el el 1er dels 4 eixos estratègics del PMU, i 
inclou 20 actuacions. Paral·lelament s'ha elaborat el PLSV que tracta 
àmpliament el tema de la Seguretat Viària.

Introducció d'un nou indicador: "Velocitat de 
circulació dels vehicles privats (automòbils)". 
Avaluació de la mesura 1.2.1 amb el nou 
indicador.

ICV-EUiA S'incorporarà aquest nou indicador al PMU / PLSV. La mesura 1.2.1 i 
1.2.2 s'avaluaran amb l'indicador "Denúncies per excés de velocitat 
en zones pacificades", més adequada a l'hora de valorar l'efectivitat 
de la pacificació, ja que la disminució de la velocitat pot deure's a la 
congestió.

Desagregació, per edats, de l'indicador: 
"Accidents amb víctimes de ciclistes i vianants", 
que avalua les mesures 1.2.5.

ICV-EUiA S'incorporarà la modificació proposada a l'indicador.

Graelles per a les motos: es demana una 
diferenciació més clara de la senyalització 
horitzontal.

Partit Popular Quan s'acabi la prova pilot se'n farà una avaluació, i les modificacions 
que s'escaiguin.

Promoció d'un "Pacte sobre rodes", sobre la 
seguretat de motos i ciclomotors.

Partit Popular Fitxa 1.1.3: l'Ajuntament participa o promou iniciatives similars 
(programes europeus (ESUM), Comissió del Pla Estratègic de la Moto 
de la DGT, etc.) 

Conveni amb la Federació d'Autoescoles de 
Barcelona, per a fer cursos de conducció segura 
de motocicletes.

Partit Popular Fitxa 1.1.3: l'Ajuntament té un conveni de col·laboració en aquest 
sentit amb ANESDOR. S'inclourà la possiblitat d'estudiar un conveni 
similar amb les Autoescoles.

La bicicleta i la seguretat dels vianants: garamtir 
la seguretat dels vianants, i creació d'itineraris 
per a vinanants

Partit Popular Les fitxes 1.2.3 i 1.2.6 recullen propostes en la línia del que apunta el 
Partit Popular. La nova Ordenança de Vianants i Vehicles tracta 
específicament la questió de la interacció entre vianants i ciclistes. 

La seguretat a les Rondes de Barcelona Partit Popular Fitxa 1.3.1: en aquetsa fitxa es contempla la voluntat d'estudiar les 
zones de risc i aplicar-ne solucions, incloses les Rondes de Barcelona

Jerarquització de la xarxa per generar espais de 
convivència cívica.

ERC S'incorporarà a la fitxa 1.2.1

Introducció d'un "Carnet Motociutat", per a 
l'estacionament regulat, accessos restringits, etc.

ERC S'incorporarà la proposta (fitxa 3.1.1) com a mesura a estudiar.

Aplicació crítica de les polítiques de la bicicleta 
(millorar).

ERC S'incorporarà a la fitxa 1.2.3, el fet d'aplicar críticament, i amb voluntat 
de millorar, la nova ordenança i tota la normativa d'aplicació a 
Barcelona referent a bicicleta.

Accés a les escoles. Demanen 100% de les 
escoles amb camí escolar i restringir l'accés del 
vehicle privat, delimitant un perímetre de 
seguretat.

ERC                                               
Partit Popular

Fitxa 1.2.5: S'incorporarà una especial sensibilitat en els entorns 
immediats dels centres educatius, pel que fa al control del trànsit, 
durant les franges horàries d’accés i sortida dels alumnes. La 
restringió de vehicles sol ser molt dificil a causa de l'ubicació de les 
escoles en el teixit urbà.                                                                       
Pel que fa als camins escolars, es preveu una prova pilot amb 15 
centres, i després s'anirà estenent a la resta en funció dels resultats.



Intensificació dels controls de GU en determinats 
aspectes: ús del casc, ITV, trucatges de motos, 
etc. Obligació de realitzar cursos de formació a 
aquell a qui, a causa d'infraccions, es retingui el 
vehicle.

Partit Popular S'inclourà el nivell de concreció que demana el PP en la fitxa 1.1.7. 
Pel que fa a la realització de cursos, s'estudiarà la possiblitat d'aplicar 
aquesta mesura.

EIX 2: MOBILITAT SOSTENIBLE

Proposa al PMU aprofundir en la normativa de la 
"reducció de velocitat a 80 km/h"

COACB                                 Partit 
Popular

La definició del Pla d'Actuació per a les ZPEAA és competència de la 
Generalitat de Catalunya. La mesura dels 80 km/h forma part d'aquest 
Pla d'Actuació.

Circulació de les bicicletes preferentment fora de 
les voreres

Convergència i Unió El PMU ja contempla l'ampliació de la xarxa de carrils bici, del tipus 
segregat en calçada.

Senyalitzar degudament els carrils bici en 
voreres

Convergència i Unió Està previst el reacondicionament i millora de la xarxa existent, part 
de la qual és sobre vorera.

Redacció d'un Pla de Transport Públic de 
Superfície

Convergència i Unió Actualment, hi ha un conveni en vigor amb TMB i l'UPC (CENIT) per 
estudiar millores a la xarxa de TP de superficie.

Explicació de la mesura 4.2.2 Prohibir la 
circulació, en circumstàncies determinades, de 
vehicles amb un sol conductor.

Partit Popular Per exemple: en moments en què les concentracions de 
contaminants fossin superiors a un cert llindar, que posés en perill 
immediat la salut pública.

EIX 3: MOBILITAT EQUITATIVA

Excessiva reducció de l'estacionament del 
vehicle privat

COACB La reducció de l'estacionament en calçada serveix de regulador de 
l'ús del vehicle privat. També allibera espai per a altres usos: carril 
bus, carril bici, ampliació de voreres, etc.

Tarifes especials per a motos als pàrkings Convergència i Unió S'nclourà al PMU la proposta de reduïr les tarifes aproximadament a 
una fracció de la dels cotxes.

Reserva d'un espai per a què les motos pugin i 
baixin de les voreres.

Convergència i Unió El PMU marca la voluntat d'eliminar progressivament les motos de les 
voreres.

Increment del número d'aparcaments de motos i 
ciclomotors.

Partit Popular S'inclourà aquesta demanda en la fitxa 3.1.1, ja que va en 
consonància amb la política que està aplicant l'Ajuntament 
d'augmentar les places d'aparcament de motos en calçada, alhora 
que s'eliminen progressivament de les voreres.

Millora dels accessos al Port. Partit Popular S'inclourà al document del PMU la necessitat d'instar al Ministeri de 
Foment per a la millora dels accessos a l'equipament del Port de 
Barcelona, del qual n'és titular.

Establiment de calendari per a l'actuació 3.4.4 
(Aparcament de busos turístics)

Partit Popular El PMU estableix un objectiu de cara al 2012, i per tant marca una fita 
temporal. No concreta calendari d'actuació donat el seu caràcter 
estratègic.

Garantir servei porta a porta a persones amb 
mobiltat reduïda que ho requereixin. Adaptació 
del 100% de les estacions de metro a les PMR.

Partit Popular La línia estratègica 3.2 Millorar l’accessibilitat de persones de 
mobilitat reduïda  busca garantir l'accessibilitat universal, tal i com 
demana el Partit Popular.

Implementació de flota de taxis adaptats a PMR. Partit Popular S'inclourà a la fitxa 3.2.1 la intenció d'ampliar l'oferta de taxis 
adaptats.

Supressió de barreres arquitectòniques en el 
transport públic.

Partit Popular La fitxa 3.2.1 planteja l'accessibilitat universal al transport públic, i 
l'adaptació de les parades i estacions, així com del seu entorn.

Mes semàfors per invidents. Partit Popular La fitxa 3.2.1 planteja la necessitat d'incrementar el número de 
semàfors amb senyalització acústica, i en general, dels itineraris 
accessibles.

Extensió, revisió i redefinició dels carrils bici. Partit Popular La fitxa 3.1.3 ja proposa les mesures i objectius que planteja el Partit 
Popular. A més, aquest 2008 ja s'ha començat l'ampliació de la xarxa 
de carrils bici, amb més de 20 nous km.

Ampliació de l'horari del Bicing a les 24h. Partit Popular S'inclourà la possiblitat d'estudiar-ho a la fitxa 3.1.6.                               
Actualment no es contempla perque interessa mantenir un horari igual 
al del Metro, per identificar el Bicing amb el transport públic. A més, la 
nit s'utilitza per reubicar les bicicletes i restablir l'equilibri de la xarxa.

Noves places d'aparcament de bicicletes. Partit Popular La fitxa 3.1.4 preveu l'ampliació de les places d'aparcament de 
bicicletes doblant-se al 2012. Aquest mateix any 2008 es farà una 
instal·lació de 2000 barres (4000 places) seguin les demandes dels 
ciutadans i els criteris tècnics dels Serveis de Mobilitat.

Identificació de bicicletes, per a identificació dels 
ciclistes infractors.

Partit Popular S'inclourà, a la fitxa 3.1.8 la possiblitat d'utilització del Registre de 
Bicicletes com a mitja de control de compliment de la normativa 
vigent.

Augmentar i millorar l'oferta d'autobús. Estudiar 
mesures millorar les freqüències (p.e. "Turn up & 
go").

Partit Popular La fitxa de mesura 3.4.1 proposa millorar la connexió amb els barris i 
zones menys servits de transport públic, en la línia del què proposa el 
Partit Popular. S'estan fent estudis al respecte, per millorar la xarxa 
de bus (CENIT).

Informació de temps d'espera en el transport. Partit Popular La fitxa 3.4.6 proposa actuacions en la línia del que demana el Partit 
Popular: implementar sistemes d’informació a l’usuari, tant en les 
parades i al propi servei, com abans d’accedir-hi. Es va implementant 
de forma paulatina.

Ampliació del metro nocturn entre setmana. Partit Popular El Metro necessita aturar-se per qüestions de manteniment. 
Tanmateix resulta interessant contemplar opcions alternatives: 
ampliació del bus nocturn, etc. (3.4.1).

Mesures per millorar la seguretat dels ciclistes. Partit Popular La fitxa 3.1.3 recull mesures per millorar la seguretat dels ciclistes: 
augmentar la xarxa de carrils bici, amb criteris de seguretat i 
comoditat, així com millorar-ne l'existent, en la línia del que demana el 
Partit Popular.

Esxtensió de la xarxa de tramvia. Partit Popular S'inclourà a la fitxa 3.4.2 la intenció d'ampliar la xarxa de tramvia.



Indeficinició en el traçat del tranvia. Partit Popular El PMU explicita la voluntat de connectar les dues xarxes de tramvia 
(Trambaix i Trambesòs). El caràcter estratègic d'aquest document fa 
que no sigui lloc per concretar el traçat, informació més propia de 
programes d'actuació o fins i tot de documents projectuals.

Devolucions de bitllet al Bus i al Metro, en cas de 
retards.

Partit Popular S'inclourà a la mesura 3.4.1 la possibilitat d'estudiar mesures 
compensatòries per als usuaris en cas de retard en el transport 
públic.

Introducció d'un nou indicador: "Rati de velocitat 
promig (Vehicle privat/Transport públic)".

ICV-EUiA Al comparar amb la velocitat del vehicle privat, sorgeix el problema 
que un descens de la velocitat d'aquest pot ser provocada per una 
major congestió: l'indicador pujaria a causa d'un efecte negatiu.

Eliminació de l'indicador: "Població amb 
integració tarifària".

ICV-EUiA És un indicador que ve donat per les DNM, i s'ha de mantenir, tot i 
que en el cas del PMU de Barcelona no aporta informació.

Canvi de l'indicador de la mesura 3.1.1, pel nou 
indicador "Rati cotxes/motos de les places 
d'aparcament en calçada".

ICV-EUiA Es canviarà l'indicador de la fitxa 3.1.1.

Mesura 3.1.3: caldria arribar als 200 km de carril 
bici, tal i com diu el Pla Estratègic de la Bicicleta.

ICV-EUiA 50 km nous de carril bici es considera adequat, En tot cas, si 
s'inclouen les zones 30 previstes és possible assolir més de 200 km.

EIX 4: MOBILITAT EFICIENT

Plans de Mobilitat de Polígons Industrials (PMPI) Pacte Industrial de la RMB S'inclouran al PMU.

Potenciar la col·laboració intermunicipal per 
l'elaboració dels PMPI 

Pacte Industrial de la RMB El PDM-RMB assumeix aquesta tasca.

Inclusió de referències al Transport Discrecional 
al PMU.

Audica S'inclourà al PMU

Inclusió d'un balanç de les infrastructures per al 
Transport Públic, i millora d'aquestes. Propostes 
de nou model de xarxa de transport públic 
(ortogonal).

COACB                   Convergència 
i Unió                             ERC

El PMU ja inclou una diagnosi del Transport Públic i, recollint 
objectius del PDM-RMB i el PITC, inclou propostes de millora de la 
xarxa de transport.

Pla de xoc de millora del transport públic. Partit Popular Les revisions del PDI i del Pla de Rodalies estan en curs, així com pla 
pròpia el·laboració del PMU, que ja inclou propostes de millora de la 
xarxa de transport, recollint objectius del PDM-RMB i el PITC.

Establiment 3,20 m com a amplada mínima de 
carril bus, i 4,50 m com a amplada estàndard.

Convergència i Unió Actualment, l'amplada habitual ja és 3,20 m. Instaurar els 4,50 m com 
a estàndard és molt difícil, ja que normalment no hi ha prou espai de 
calçada.

Jerarquització de la xarxa viària i adopció del 
model de "superilles".

Convergència i Unió                 
Audica                                          
ERC

La xarxa està jerarquitzada en xarxa bàsica i xarxa secundària, que 
defineixen les futura divisió de la ciutat en zones 30. Pel que fa al 
model de les "superilles", aquest ja s'ha adoptat a algunes zones de 
la ciutat (per exemple Gràcia).

Circulació de motos i bicis pel carril bus. Convergència i Unió                     
Partit Popular

Donat l'alt volum de motos de la ciutat, i la molt inferior velocitat de les 
bicicletes respecte al bus, aquesta mesura interferiria excessivament 
en la velocitat comercial dels busos. Per tant, es desestima per 
motius de seguretat (de les bicicletes) i eficiència dels carrils bus. 

Millora de la C/D als barris, mitjançant millores 
tecnològiques i de gestió.

ERC El PMU ja inclou, en la fitxa 4.2.1, la mesura d'optimitzar la C/D, 
minimitzant l'impacte de la distribució urbana de mercaderies (DUM). 

Discriminació positiva per als vehicles de C/D ERC S'inclourà la possiblitat d'estudiar la l'aplicació d'aquest tipus de 
mesures, per a millorar l'eficàcia de la C/D.

Infrastructures d'accés i gestió d'autocars. 
Creació de carrils BUS-VAO.                            
Millores dels accessos a Barcelona.                
Ampliació de la xarxa de carrils bus.

Audica                                 Pacte 
Industrial de la RMB             
COACB                      
Convergència i Unió

El PMU ja contempla la construcció de carrils Bus-VAO a alguns 
accessos de la ciutat, així com l'ampliació de la xarxa de carrils bus 
interna de la ciutat. 

Redacció de Pla de millora dels accessos a 
Barcelona, que inclogui carrils BUS-VAO, 
ampliació de carrils i supressió de peatges.

Partit Popular La fitxa 4.3.1 ja incorpora el pla d'elaboració de carrils BUS-VAO, amb 
les modificacions que la construcció d'aquests poden comportar. La 
supressió dels peatges no és competència de l'Ajuntament de 
Barcelona, i per tant no pot incloure's a les propostes del PMU.

Inclusió de les les motos com a vehicles 
autoritzats als carrils VAO.

Partit Popular S'incorporarà la mesura, per a ser estudiada, a la fitxa 4.3.1.

Disconformitat amb la mesura 4.3.7, en què es 
defineix el Túnel d'Horta com a ferroviari.

Partit Popular 1- La definició del Túnel d'Horta ve donada per les DNM, el PITC i el 
PDM-RMB, amb la intenció de potenciar el transport públic, 
concretament el ferroviari.                                                                2- 
L'increment de capacitat d'accés de vehicles a Barcelona es traduiria 
en mes cotxes a la ciutat. Aquest fet faria augmentar el % de viari en 
condicions de saturació.

Atenció immediata de la grua, per evitar 
retencions.

Partit Popular El PMU contempla l'aplicació de noves tecnologies a la millor gestió 
del trànsit i de les seves incidències (fitxa 4.3.8).

Exigència de les inversions contemplades al 
PITC i al PDI.                                                      
Realització d'actuacions no programades (L-12 
Castelldefels-Sant Boi-Sarrià).

Partit Popular S'inclourà a la fitxa 4.3.7 la necessitat de vetllar per el compliment 
dels compromissos inversors.                                                                  
La línia L-12 ha estat derogada i substituida per la línia de rodalies 
Cornellà-Castelldefels, inclosa en el Pla de Rodalies.

Pla de parades de taxi. Partit Popular S'inclourà a la fitxa 4.1.3 l necessitat d'ampliar l'oferta de parades de 
taxi.



Replantejament de la Zona Blava i l'Àrea Verda, 
al·legant que no funcionen i que tenen intencions 
purament recaudatòries.

Partit Popular El PMU planteja l'increment de l'Àrea Verda (4.1.1), entenent que si 
ha millorat la mobilitat: el vehicle privat ha disminuit sobre el 5% al 
centre.                                                                                                  
D'altra banda, l'excedent de l'aparcament regulat serveix per finançar 
el Bicing.

Incrementar l'Àrea Verda exclusiva per a 
residents.

Partit Popular S'inclourà la proposta a la fitxa 4.1.1.

Propostes per a la revisió del PDI: més ènfasi en 
connectivitat interna.

Partit Popular Les propostes incloses al PMU, inclouen perllongament de línies de 
Metro i FGC a l'interior de la ciutat (L2, L3, L4, L5, L6 i L8). També del 
tramvia (T4 i connexió de les 2 xarxes), entre d'altres actuacions. 
Tanmateix el PDI 2002-2010 ja incloia altres actuacions (com la L9) 
que es mantindran a la nova versió.

Problemàtica amb els semàfors en cas de pluja. Partit Popular La fitxa 4.3.4 planteja un Pla de Renovació Semafòrica. En la línia del 
que apunta el Partit Popular, l'elecció de la tecnologia aplicar ha 
resultat en semàfors de leds, molt segura contra les avaries, i que 
permet un important estalvi energètic.

Introducció d'un nou indicador: "Rati 
cotxes/motos de les places d'aparcament en 
calçada".

ICV-EUiA S'afegeix a la llista d'indicadors

Canviar els indicadors "Index de motorització de 
Barcelona" i "% de motocicletes respecte del 
parc de vehicles" a l'apartat de Mobilitat Eficient.

ICV-EUiA Es farà el canvi.

Comparar els valors dels indicadors del PMU 
amb els dels seus homòlegs de les DNM i el 
TERM.

ICV-EUiA Es farà la comparativa, però no dels valors absoluts sinó de les 
variacions, donades les diferències entre les metodologies de càlcul.

Canvi de l'indicador de la mesura 4.3.2, pel nou 
indicador "Rati de velocitat promig (Vehicle 
privat/Transport públic)".

ICV-EUiA Es canviarà l'indicador per "Velocitat comercial del transport públic de 
superfície", sense comparar amb la velocitat del vehicle privat, ja que 
sino sorgeix el problema que un descens de la velocitat d'aquest pot 
ser provocada per una major congestió: l'indicador pujaria a causa 
d'un efecte negatiu.

Inclusió d'una mesura relativa a la prioritat 
semafòrica del transport públic de superfície.

ICV-EUiA La fitxa 4.3.2 inclou, entre d'altres mesures de suport i millora del 
transport públic, mesures respecte a la regulació semafòrica i a la 
prioritat del TP.
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