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Resum 
 

El 22@Barcelona és el projecte de transformació més important de la ciutat de Barcelona 

en els darrers anys i el de més gran abast d'Europa d'aquestes característiques amb una 

inversió pública del pla d’infraestructures de 180 milions d'euros. 

Tenint en compte la importància dels efectes de la mobilitat en les ciutats: sobre l’ús de 

l’espai públic, el nostre nivell de vida, la qualitat de l’aire, el soroll, la imatge... està clar 

que la construcció del sectors 22@ ha d’anar acompanyada per un Pla de Mobilitat 

Urbana adequat a les seves característiques. L’objectiu d’aquest projecte és fer possible 

una mobilitat més sostenible, segura, equitativa, integradora i eficient als sectors 22@ i, 

conseqüentment, al Poblenou.   

Partint de la informació sobre l’escenari actual obtinguda gràcies al Pla de mobilitat 

urbana de Barcelona i el Pla de Mobilitat Sostenible per al Poblenou i tenint en compte 

els canvis que es preveuen en les infraestructures (al Pla Especial d’Infraestructures del 

Poblenou), i en l’ordenació del territori (per 22@barcelona), es fan una sèrie de propostes 

de millora: la implantació de l’Àrea Verda, de zones 30 i d’una web de Carpooling, i 

l’extensió de sistemes que ja funcionen actualment com són el Bicing i el Carsharing. Se 

n’avalua la viabilitat econòmica i s’estudien els efectes esperats en la mobilitat en termes 

de demanda, oferta i eficiència del transport. 

Finalment, es realitza un estudi de l'impacte ambiental del projecte en conjunt. Donat  

que l’objectiu del projecte és el de disminuir aquest impacte, la viabilitat de les 

propostes depèn principalment del grau d’assoliment d’aquest objectiu en relació a la 

inversió necessària per a posar-les en pràctica. 
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1. Glossari 
• RMB: Regió Metropolitana de Barcelona 

• B:SM: Barcelona de Serveis Municipals 

• TMB: Transports Metropolitans de Barcelona 

• ATM: Autoritat del Transport Metropolità 

• IMD: Intensitat Mitjana Diària de circulació de vehicles per un vial (vehicles/hora) 

• Índex de rotació: Nombre de vehicles totals diaris que estacionen a la zona 

d’estudi dividit pel nombre de places de la zona (vehicles/plaça) 

• PEI: Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou (2000) 

• C/D: Càrrega i descàrrega 

• ZRI: Zona de Regulació Integral 

• VAN: Valor Afegit Net 

• TIR: Taxa Interna de Rendiment 

• TP: Transport Públic 
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2. Introducció 
La mobilitat és la font principal d’emissions contaminants i la responsable de gran part de 

la contaminació acústica i del consum d’energia i d’espai públic de la ciutat. Els sorolls, la 

contaminació atmosfèrica, l'elevat consum de combustibles líquids, la inseguretat viària, 

l'ocupació pels vehicles de l'espai públic, la fragmentació del territori i la pèrdua d'hàbitats 

naturals, són algunes de les moltes incidències negatives que el fenomen mobilitat 

comporta a la nostra societat i al nostre entorn natural. 

El fet que actualment el vehicle privat continuï tenint un gran pes en el repartiment 

modal comporta la necessitat de millorar contínuament l’oferta per a vianants, ciclistes 

i usuaris de transport públic a les ciutats. 

Són moltes i molt variades les possibilitats d’aconseguir aquestes millores, en aquest 

document se’n proposen algunes, destinades al 22@, al barri del Poblenou, un indret que 

donat que està patint un profund procés de transformació, ens permet innovar i modelar 

l’oferta de mobilitat amb més facilitat que a la resta de la ciutat. 

 

2.1.  Objectius del projecte 

Donada la importància de l’impacte ambiental de la mobilitat urbana, ens cal trobar 

escenaris que propiciïn una nova organització de la mobilitat, un nou repartiment modal 

en el que els mitjans més sostenibles prenguin cada cop més importància, tot traient 

protagonisme al vehicle privat, per tal de millorar la qualitat ambiental del territori.  

En aquest document, es proposen una sèrie d’eines amb les que es pretén aconseguir 

un canvi en la mobilitat del territori del 22@. L’objectiu d’aquest projecte és doncs el 

d’aconseguir una mobilitat més sostenible, és a dir,  una mobilitat més : 

• Segura: Millorar la seguretat viària     

• Sostenible: Reduir els perjudicis de la mobilitat sobre el medi ambient. Optimitzar 

la gestió i la utilització dels recursos. Afavorir l’ús dels modes més sostenibles 

(l’anar peu, en bicicleta o en transport públic)   

• Equitativa: Garantir el dret a la mobilitat a totes les persones 

• Eficient: Augmentar l’eficiència energètica del sistema. Reduir la congestió. 

Ordenar eficientment el territori i les activitats que s’hi desenvolupen. 
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2.2. Abast del projecte 

L’àmbit d’estudi comprèn els sectors 22@, dins el barri del Poblenou. Donat que els 

sectors se situen en diferents punts dins el barri i, de fet, n’ocupen la major part, les  

propostes afecten a tot el Poblenou en general. És per aquesta raó que l’estudi pren 

específicament la zona delimitada pel carrer Marina, la Meridiana, la Gran Via, i la 

Rambla General Prim (veure figures de l’apartat A.1 de l’annex).  

A efectes de càlculs estadístics, cal destacar que a banda de les dades del Poblenou, 

s’han utilitzat també les del districte de Sant Martí (que comprèn la zona d’estudi) i, en 

alguns casos, de Barcelona.  
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3. Descripció de la situació actual al 22@ 
En aquest apartat es realitza una descripció detallada de l’escenari actual a l’àmbit 

d’estudi. Amb aquesta finalitat es presenta el projecte 22@Barcelona, responsable dels 

canvis en l’ordenació del territori, i es recullen les característiques bàsiques de la mobilitat 

a la ciutat de Barcelona, extrapolant aquestes al cas del 22@. 

 

3.1. El Projecte 22@Barcelona 

3.1.1. Introducció 

El projecte 22@Barcelona és el projecte de transformació més important de la ciutat 

de Barcelona en els darrers anys amb una inversió pública del pla d’infraestructures de 

180 milions d'euros. Es desenvolupa dins del barri del Poblenou, al districte de Sant 

Martí.  

Durant més de 100 anys, Poblenou ha estat el barri industrial per excel·lència de 

Barcelona, amb una trama urbanística particular i complexa i un fort aïllament respecte el 

centre de la ciutat causat per les vies fèrries. El projecte 22@Barcelona significa la 

darrera transformació de les seves àrees industrials obsoletes (200Ha) en un espai urbà 

de més qualitat, amb activitats vinculades al coneixement i la innovació. 

 

3.1.2. Objectius 

Tal com s’afirma a la seva web oficial (www.22barcelona.com), es tracta d’un projecte de 

renovació urbana, econòmica i social, que té per objectius: 

• recuperar el dinamisme econòmic i social del Poblenou 

• crear un entorn divers i equilibrat gràcies a la convivència d’espais productius, 

habitatges protegits, equipaments i zones verdes 

• millorar la qualitat de vida i treball de la zona 

• transformar el Poblenou en una important plataforma científica, tecnològica i 

cultural  

• afavorir la interrelació entre els diferents professionals que treballen a la zona i la 

participació dels veïns i les veïnes en les oportunitats que els ofereixen les noves 

tecnologies. 
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3.1.3. Característiques generals 

Respecte a la ubicació del sector del 22@, podem destacar-ne la seva centralitat 

urbana i metropolitana. Està articulat per l’avinguda Diagonal, que en el seu primer 

tram connecta dos importants pols d’activitat: la plaça de les Glòries, futur centre 

cultural i administratiu de la ciutat, i el Fòrum, el Centre de Convencions Internacional 

de Barcelona, que constitueix el palau de congressos més gran del sud d’Europa i 

permet celebrar convencions de fins a 20.000 delegats. 

A la taula 3.1 es recullen les magnituds bàsiques del projecte: 

 

Taula 3.1: Magnituds del projecte 22@Barcelona 

Àmbit 198,26Ha = 1.159.626 m2 de sòl = 115 illes  

4.614 habitatges ja existents Habitatge 

Creació de 4.000 habitatges de protecció oficial 

Zones Verdes 114.000 m2 de sòl més 

Nous Equipaments 145.000 m2 de sòl 

Nous llocs de treball 150.000 

Inversió Pla d’Infraestructures 180 milions d’€ 

Font: www.22barcelona.com 

 

A trets generals s’estan produint les següents transformacions: les antigues indústries es 

reubiquen als afores de la ciutat i se substitueixen per altres indústries associades a la 

societat del coneixement (gairebé 300 empreses ja s’han instal·lat en el districte), mentre 

que augmenten la superfície dedicada a oficines i habitatge i s’obren alguns dels carrers 

abans tallats per permetre l’accés a tota aquesta nova activitat.  

Amb l’execució del projecte 22@Barcelona, s’incrementaran en 130.000 els llocs de 
treball del sector i el Poblenou passarà de concentrar el 4% de l’activitat econòmica de la 

ciutat a més del 15%, també es preveu un augment de la població d’un 60%. 

A l’annex (apartat A.2) pot observar-se la distribució de superfície total del 22@  per a 

habitatges, oficines i altres activitats segons les diferents zones.  
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3.1.4. Ordenació viària i Mobilitat 

D’acord amb els nous plans de renovació urbanística, el teixit viari del barri està 

experimentant un canvi profund, assemblant-se cada cop més a l’Eixample.  

El Pla d’infraestructures defineix una estructura viària ortogonal diferenciada en: 

- Vies primàries: dedicades a la circulació, amb capacitat per a tres carrils de circulació i 

un de carril bus, sense estacionament a cap vorera 

- Vies secundàries: formades per dos carrils de circulació i un d’estacionament per a zona 

blava, bicicletes, motos, i càrrega i descàrrega. 

Aquesta estructura permetrà dotar de carril bus a tota la xarxa primària, carril bici i circuits 

per a vianants en la secundària i parades de taxi als xamfrans. La gestió del trànsit 

s’efectuarà per nous sistemes de semaforització, senyalització i captació de dades i 

processat dinàmic (que permet una gestió optimitzada i una informació acurada a mitjans 

de comunicació i usuaris de la via pública). 

El Pla d’aparcament previst obliga a la creació d’aparcament per a les activitats 

residencials. Aquests i els garatges d’ús públic absorbiran la demanda residencial pròpia i 

de l’entorn i part de la demanda horària.   

 

 

3.2. Evolució i dades bàsiques de la Mobilitat 

Les dades que es presenten en aquest apartat provenen del Pla de Mobilitat Urbana de 

Barcelona 2006-2018 i de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner 2006 (EMEF’06). Cal 

assenyalar que l’EMEF té en compte només els residents a la RMB majors de 16 anys 

de edat, amb la qual cosa no té en compte la mobilitat escolar.  

A més, són majoritàriament dades globals sobre Barcelona, no sobre el Poblenou, però 

de tota manera ens donen una idea del comportament de la mobilitat el barri.  

 

3.2.1. Característiques dels desplaçaments 

Cada any, la demanda de mobilitat augmenta. Mentre la població es manté força estable 

(augment per sota l’1,1% anual), la mobilitat creix anualment entre un 2-5%, és a dir, més 

ràpidament que la població. 
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Segons l’EMEF’06, a la RMB hi viuen 4,1 milions de persones que realitzen 14,1 

desplaçaments cada dia laborable (1). Això fa un total de: 

feinerdiapersona
ntsdesplaçame

⋅
4.3  

El mateix estudi rebel·la que no es manifesten grans diferències en la quantitat de 

desplaçaments segons la zona de residència. 

 

Orígens i destinacions 

Dins la RMB, Barcelona és l’àmbit que presenta una autocontenció més elevada, tot i que 

aquesta és una característica positiva, la gran extensió d’aquesta ciutat no assegura per 

sí sola un gran ús dels transports no mecanitzats. Per aquest motiu, és interessant 

centrar l’anàlisi a l’escala dels districtes. En aquest sentit, s’observa que l’autocontenció 

municipal és elevada de manera força homogènia als diferents districtes.  

 

Taula 3.2: Autocontenció laboral i d’estudis en alguns districtes de Barcelona, 2001 

  Propi 
districte 

Resta 
districtes 2ª Corona EMT Resta  

Ciutat Vella 26,5% 61,4% 6,4% 5,2% 0,5% 

L'Eixample 38,2% 46,1% 7,3% 7,7% 0,7% 

Sant Martí 26,6% 54,7% 8,9% 9,3% 0,6% 

Font: PMU 2006-2018 

 

En el cas de Sant Martí, l’autocontenció també és elevada però és important tenir en 

compte que actualment està patint un procés de transformació que canviarà aquests 

percentatges. 

 

 

 

                                                 

1 L’estudi no compta amb els professionals de la mobilitat (transportistes, missatgers...) ni amb la 
població general sense mobilitat (aquells qui no van fer cap desplaçament aquell dia). 
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Distribució horària dels desplaçaments 

El 88.7% dels desplaçaments es realitzen en horari diürn (de 7 a 21h), produint-se la 

major concentració a la tarda (de 17 a 20h).  

Les hores punta són de 8 a 9h al matí, de 14 a 15h al migdia i de 20 a 21h a la tarda. 

 

Figura 3.1: Distribució horària dels desplaçaments 

 

Font: PMU 2006-2018 

 

3.2.2. Repartiment modal 

Aquest és un dels aspectes més importants a estudiar donat que bona part dels objectius 

de qualsevol pla de mobilitat es fixen en torn al repartiment modal desitjat, intentant 

sempre augmentar la proporció d’ús dels mitjans de transport més sostenibles. 

Com es pot observar a la figura 3.2, a la RMB el mode de transport principal és el no 
motoritzat (42.8%). Malauradament, però, un 37.7% encara es realitzen en vehicle 

privat. En aquest cas, sí que es manifesten diferències segons la zona de residència. A 

mesura que hom s’allunya de la ciutat de Barcelona, l’ús del vehicle privat augmenta 

respecte del transport públic. Així, el 31.9% dels habitants de Barcelona utilitzen el 

transport públic mentre que fora de la primera corona la xifra disminueix fins a 9.1%. A 

diferència del comportament entre vehicle privat i transport públic, la importància dels 

desplaçaments a peu és força similar a tots els àmbits.  
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Figura 3.2: Repartiment modal a la RMB 

 

Font: EMEF’06 

 

Si es consideren únicament els trajectes interns a Barcelona, el percentatge d’ús del 

vehicle privat disminueix, tal com es veu al gràfic següent. 

 

Figura  3.3: Repartiment modal dels trajectes de connexió i interns a Barcelona ciutat 

 
Font: EMEF(2006) 

 

El repartiment modal va patint petits canvis cada any. Afortunadament, aquests ens 

dirigeixen lentament cap a una situació més sostenible, sobretot en el cas dels 

desplaçaments interns (veure taules 3.3 i 3.4). 
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Taula 3.3: Evolució del repartiment modal dels desplaçaments a Barcelona (2004-2006) 

 2004 2005 2006 

No motoritzat 28,4% 28,6% 35,7% 

Transport públic 41,3% 42,8% 36,0% 

Transport privat 30,2% 28,6% 28,3% 

Cotxe - 40,5% 65,8% 

Moto - 30,9% 31,3% 

Altres - 1,5% 3,5% 

Font : Elaboració pròpia amb dades de l’EMEF 2004,2005,2006 

 

Taula  3.4: Evolució del repartiment modal dels desplaçaments interns (2004-2006) 

 2004 2005 2006 Mitjana  
Increment interanual 

Transport públic 38,9% 39,7% 31,3% -9,6% 

Transport privat 20,8% 19,7% 19% -4,4% 

No motoritzat 40,8% 40,6% 49,7% 0,1% 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l’EMEF 2004,2005,2006 

 

En el cas de Poblenou, segons dades de BCN Ecologia, l’any 2003 s’hi realitzen 

1.169.154 viatges diaris, el repartiment modal dels quals es pot observar a la taula 3.5. 

 

Taula 3.5: Repartiment modal al Poblenou 

Modes Desplaçaments interns Desplaçament exterior Total 

T. Privat 27% 65% 33% 

T.Públic 34% 32% 33% 

A Peu 39% 3% 34% 

Font: Pla de Mobilitat Sostenible per al Poblenou (2003) 

Aquest repartiment modal, però, no coincideix amb l’actual donada la transformació del 

districte, és per això que d’ara endavant es considerarà que el repartiment modal del 

Poblenou és igual que el de la mitjana Barcelonina. 

 



Mobilitat Sostenible al 22@  Pàg. 15 

 
3.2.3. Motiu dels desplaçaments 

La mobilitat no obligada (32.2%) predomina sobre l’obligada (23.1%) i cada vegada 

aquesta diferència es va eixamplant més. Aquesta evolució reflexa possiblement una 

millora del servei del transport públic que ha donat resposta a una demanda latent.   

En el cas de la mobilitat no obligada, el repartiment modal és més favorable als modes 

alternatius al cotxe, sobretot a l’anar a peu. Així doncs, la motivació del viatge, sense 

arribar a ser un factor decisiu en el repartiment modal hi incideix clarament. 

 

3.2.4. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental de la mobilitat engloba tres aspectes bàsics:  

1. consum energètic  

2. contaminació atmosfèrica i efecte hivernacle 

3. contaminació acústica. 

 

El consum energètic 

Un primer pas per a poder valorar el grau d’eficiència d’una futura xarxa és l’anàlisi 

energètic. Les diferents possibilitats de definició de la xarxa i el repartiment modal poden 

ser valorades sota molts aspectes: comoditat, temps, qualitat, índex sonors, emissions, 

etc. Però, en primer lloc, ha de ser estimat el flux energètic suportat per un determinat 

model de mobilitat. A partir del flux energètic es pot establir com incidiran en el medi 

ambient variables estretament lligades al consum de combustibles i d’important impacte 

ambiental com poden ser el soroll i les emissions. 

Actualment, el principal consumidor d’energia a Catalunya, i a nivell mundial, és el 

transport. Segons el Pla de l’Energia de Catalunya, el 37,7% del consum final d’energia 

té l’origen en el transport de mercaderies i persones, els quals es reparteixen aquest 

consum a parts iguals. 

Segons el Pla de Millora Energètica de Barcelona (2002), a la ciutat, el transport 

representa el 37% del consum total de l’energia primària. Com es pot veure a la figura 

4.3, el transport privat gasta un 91% de l’energia en fer un 52% dels desplaçaments. Això 

significa que el transport privat té una eficiència 9.3 vegades inferior al transport públic. 

La següent taula mostra el consum i eficiència energètics dels mitjans de transport, 

considerant un consum i ocupació mitjans. 
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Taula 3.6: Consum energètic i eficiència per mitja de transport 

Mitjà Consum energètic 
(MJ/viatger/km) 

Bicicleta 0.06 

A peu 0.16 

Tren de rodalies 0.35 

Autobús urbà 0.58 

Ciclomotor 1 

Cotxe gas-oil/benz >1.4-2l 2.26-2.89 

Avió Boeing 727 2.89 

Cotxe gas-oil/benzina >2l 3.66-4.66 

Font: Associació per a la promoció del Transport Públic, 2000 

 

Tal com mostra la taula 3.6, la bicicleta i anar a peu són l’opció més eficient en termes 

energètics, esdevenint l’opció més sostenible per a trajectes curts i mitjans. Per a llargs 

recorreguts el ferrocarril és més sostenible que la carretera.  

Per últim, cal esmentar que a banda de l’ús eficient de l’energia, també és destacable la 

importància de l’ús eficient de l’espai. No pot ser desestimada la superfície destinada a 

un cert objectiu de mobilitat, donat a que l’espai és un dels recursos més apreciats a la 

ciutat.  

 

La contaminació atmosfèrica 

El 98% del consum del sector del transport se satisfà amb derivats del petroli, i en 

conseqüència les emissions de gasos d’efecte hivernacle del sector del transport són 

prop d’un 40% del total d’emissions que genera l’ús de l’energia, i un 29% del total de 

les emissions totals. A més a més, el transport també genera altres emissions 

contaminants i nocives per a la salut, com ara el monòxid de carboni, els hidrocarburs, 

els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils. 

Cal recordar que el 2006 la Unió Europea va alertar Barcelona i la seva Regió 

Metropolitana per haver superat els valors límit del diversos contaminants generats 

principalment pel trànsit (diòxid de nitrogen i partícules en suspensió de diàmetre inferior 

a 10 micres).  
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Per entendre millor la importància de la contaminació atmosfèrica és útil conèixer els 

efectes dels gasos emesos pels diferents modes de transport (veure taula 3.7). 

 

Taula 3.7:  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: Observatori de costos socials i ambientals del transport a Catalunya, 2004 

 

La magnitud d’emissió d’aquests gasos contaminants a Barcelona i a la RMB es troba a 

la taula 3.8. Com es pot observar, del total d’emissions contaminants que es produeixen 

a la ciutat, un 40% es deu a la mobilitat.  
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Taula 3.8: Emissions totals de CO2 degudes al transport a Catalunya (2004) 

Mitjà Emissions (Tn/any) Veh*km (E+10) Promig (g/veh*km) 

Turisme 5,196.881 3,11E+10 167,0

Mercaderies (lleugeres) 3,343.969 1,25E+10 268,5

Motocicletes 157.542 1,67E+09 94,5

Autobús 281.126 2,88E+08 976,8

Mercaderies pesants 3,659.599 6,13E+09 597,4

Modes ferroviaris 154.238 3,55E+08 434,3

Total 12,793.355 5,2E+10 246,0

Font: Institut Cerdà, projecte CO2 i transport 

 

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, la boira fotoquímica, la pluja àcida, i l’efecte hivernacle.  

Cal fer especial incís en el tema de l’efecte hivernacle, ja que les emissions degudes al 

transport n’és una de les principals causes i un gran obstacle per a què Espanya arribi als 

objectius de Kyoto marcats en relació amb el canvi climàtic, segons els quals l’Estat 

espanyol ha de reduir les emissions en un 27%.  

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  uns 163 g/km en cas dels vehicles a 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). 

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. 

S’estima que un 14% de les emissions recollides a la taula 3.8 provenen de Barcelona 

ciutat. 
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La contaminació acústica 

El soroll provocat pel trànsit és també el principal agent de la contaminació acústica,  

essent el responsable del 80% del soroll ambiental, mentre que els ferrocarrils en 

generen el 4%. La resta es reparteix entre indústries (10%) i serveis i oci (4%) 

(Ajuntament de Barcelona 2004).  

Hi ha una relació estreta entre la IMD i el nivell de soroll equivalent (Leq), que es mesura 

en decibels (dBA). L’experiència real en els carrers de Barcelona, relacionant IMD i Leq 

per al període diürn, és la següent (dades del PEI’00): 

• 25000 a 80.000 vehicles/dia 76 a 79 dBA 

• 4.500 a 25.000 vehicles/dia 70 a 75 dBA 

• 1.000 a 4.500 vehicles/dia 64 a 68 dBA 

• menys de 1000 vehicles/dia 62 a 68 dBA 

(El Leq nocturn resulta ser de 6 a 7 dBA inferior al diürn). 

A partir dels 70 Db, es pot dir que es tracta d’un nivell sonor relativament elevat propi 

d’àrees amb barreja d’usos d’habitatge, residencial, comercial, de serveis i indústries. 

Entre 60 i 70, ja es tracta d’una zona recomanable per a l’ús residencial. L’Organització 

Mundial de la Salut fixa en 35 dBA el llindar per sota del qual no s’observa cap mena de 

pertorbació en el son. Donat que el nivell mitjà d’atenuació de soroll dels tancaments dels 

edificis (parets, finestres...) es troba entre 20 i 25 dBA, es considera que el nivell alt de 

qualitat ambiental està en zones amb Leq<60dB. Això només es pot aconseguir en 

carrers pràcticament tancats a la circulació rodada.  

A Barcelona el 35% de la població resideix en zones on se superen els 65dB 

 

3.2.5. Impacte social 

El principal impacte social de la mobilitat és la seguretat viària. A Barcelona, l’any 2006 hi 

va haver 10.875 accidents, que van causar 12887 ferits i 48 víctimes mortals. No obstant 

això, es pot dir que Barcelona està millorant en aquest aspecte (veure taula 3.9). 
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Taula 3.9: Evolució de l’accidentalitat a Barcelona 

 

Font: Ajuntament de Barcelona 

 

A la ciutat es vol complir l’objectiu europeu de reduir l’any 2010 el 50% de les víctimes 

respecte l’any 2000. Cal destacar que l’evolució dels indicadors d’accidentalitat a la ciutat 

ha estat favorable, tant si s’observa el nombre total d’accidents com el nombre de 

víctimes.  

 

3.3. El transport privat 

3.3.1. Introducció 

Ara per ara, el cotxe i la moto encara són els vehicles que configuren el paisatge urbà de 

la ciutat de Barcelona, formant part d’una realitat urbana que cal gestionar i ordenar en 

l’espai i en el temps, per tal d’anar cap a un canvi en el model de mobilitat urbana. 

No obstant això, la política municipal orienta les seves actuacions cap a la reducció 

constant del percentatge d’ús de la via pública per part del vehicle privat, mitjançant 

mesures tals com la limitació de l’espai viari i la Regulació Integral de l’Estacionament 

(Àrea verda).  

 

3.3.2. Oferta  

La xarxa viària de la ciutat té una estructura jeràrquica.  

La xarxa  bàsica és el conjunt de vies principals que atenen les necessitats de mobilitat i 

connectivitat en vehicle privat. Dita connectivitat s’estableix entre 

 a)  L’entorn metropolità i la ciutat. 
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b) Les pròpies vies d’accés i entre aquestes i els principals punts d’atracció de la 

ciutat.  

 c)  Els principals punts d’atracció de la ciutat.  

La xarxa bàsica inclou, per tant, les vies de comunicació entre els accessos (bàsicament 

rondes) i les principals vies d’accés a l’interior (Meridiana, Diagonal i l’eix Gran Via i el 

carrer Aragó).  

En el cas del Poblenou, la seva xarxa viària correspon en bona part a l’esquema de 

l’Eixample. Domina la quadrícula de Cerdà, amb la particularitat de que s’hi observa un 

esquema clar de super-illes.  El PEI proposa assumir aquesta estructura i aprofitar-la per 

a jerarquitzar i especialitzar les vies, unes bàsicament per al trànsit de vehicles de motor i 

les altres d’accessibilitat local i mobilitat alternativa com per exemple la bicicleta.  

A la figura B.8 de l’annex, s’hi troben indicades les vies primàries previstes el PEI. La 

resta de carrers són les vies secundàries (a excepció de la Meridiana i La Ronda Litoral). 

 

3.3.3. Demanda 

Un 23,9% dels desplaçaments interns a la ciutat es realitzen en vehicle privat. 

L’ocupació mitjana d’aquests vehicles és de 1,22 persones/vehicle (PMU 2006-2018). 

Analitzant el cas del 22@, s’observa que el nivell de trànsit és menor que a l’Eixample, on 

la majoria de carrers està per sobre els 20.000 vehicles/dia. Al Poblenou, són pocs els 

carrers que sobrepassen aquests valors. Aquesta comparació amb l’Eixample és 

important quan es té en compte que es vol dotar al 22@ de característiques viàries 

semblants. 

El PEI del Poblenou (2000), preveu que un cop finalitzat el procés de transformació de la 

zona, o quan aquest estigui en un estat avançat, es tindran les següents IMD’s: 

• Carrers de la xarxa primària: 10.000 - 20.000 vehicles 

• Carrers de la xarxa secundària: 1.000 - 4.500 vehicles/dia 
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3.4. El transport públic 

3.4.1. Introducció 

L’ús del transport públic va en concordança amb l’oferta de la que es disposa tal com 

s’ha observat en l’apartat de repartiment modal. Fins fa ben poc, el Poblenou havia estat 

una zona industrial i per tant la demanda de transport públic era menor a l’actual. Degut 

al procés de transformació que està patint, augmentarà la demanda residencial i les 

activitats de caràcter urbà, com ara serveis i empreses, i això exigirà un transport públic 

de qualitat per tal que la presència del vehicle privat no augmenti. 

 

3.4.2. Oferta 

El plànol de la xarxa ferroviària central de la RMB pot observar-se a l’annex (figura B.2). 

S’hi pot veure el recorregut de les diferents línies de tren (FGC i RENFE), metro i tramvia. 

La figura 3.4, resumeix l’oferta de transport públic a la RMB.  

 

Figura 3.4: Oferta de transport públic a la RMB 

 

Font: Xifres ATM 2006 

 

Centrant-nos en el districte 22@, veiem (fig. B.2 de l’annex) que l’accés hi està assegurat 

per la línia 4 del metro (la línia 1 només arriba a la perifèria) i 2 línies de tramvia. A banda 

d’això, la zona també està servida per 15 línies d’autobús que hi tenen part del seu 

recorregut  (veure taula 3.10 i apartat D.6 de l’annex). 
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Taula 3.10: Línies d’autobús que circulen pel Poblenou 

Línia Recorregut 

6 Pg. Manel Girona-Poblenou 

7 Z.Universitària - Diagonal Mar 

10 Pg.Marítim - Montbau 

14 Vila Olímpica - Bonanova 

26 Poblenou - Virrei Amat 

36 Paral·lel - Can Dragó 

40 Port Vell - Trinitat Vella 

41 Pl. F. Macià - Poblenou Mar 

42 Pl. Catalunya - Sta. Coloma 

43 Les Corts - Sant Adrià 

56 Collblanc - Besòs Verneda 

60 Pl. Glòries - Z. Universitària 

71 Pg. Marítim - Canyelles 

92 Pg. Marítim - Gràcia 

141 Av. Mistral - Barri Besòs 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TMB 

 

No obstant això, segons el Pla de Mobilitat Sostenible per al Poblenou, amb la dotació 

actual d’infraestructura fixa, només un 12% de la superfície del barri i front litoral tindria 

un accés al Metro a menys de 5 minuts a peu, un 48% quedaria entre 5 i 10 minuts i el 

41% restant a més de 10 minuts.  

Però encara és més greu el fenomen de la manca de connectivitat de la xarxa de metro 

que serveix l’àmbit d’estudi (línia 4) amb la resta de la xarxa metropolitana. El 

transbordament a Passeig de Gràcia amb la línia 3 és de molt mala qualitat, de manera 

que la major part de recorreguts amb origen o destí al Poblenou es veuen molt 

penalitzats en el seu temps de recorregut. Així doncs, el Poblenou té una gran centralitat 

geogràfica respecte de la ciutat metropolitana, però una baixa centralitat en termes de 

temps de recorregut en TP.  

En conseqüència, el PEI expressa la necessitat de fer propostes en els dos sentits: 

millora de la cobertura interna i millora de la connectivitat amb la resta del territori (criteris 

que fa extensibles a la resta dels modes de transport). 

Un primer pas en aquest procés de millora de l’oferta de TP al barri fou la implantació de 

dues línies de tramBesòs (fig. B.2 de l’annex). Com es pot veure al mapa, aquestes línies 

connecten amb algunes estacions de Rodalies (Arc de Triomf i Sant Adrià). Tot i així, 
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passa per la perifèria dels sectors 22@ (igual que l’estació de metro de la línia 1: Glòries) 

i per tant, no acaba de representar una bona oferta de transport públic. 

 

3.4.3. Demanda 

A Barcelona, un 32% dels desplaçaments interns a la ciutat es realitzen en transport 

públic. La xarxa de transport que opera estrictament dintre del terme municipal té una 

ocupació per sota del 18% de l’oferta mitjana. Aquesta xifra no és del tot significativa, ja 

que els ritmes de vida dels ciutadans determinen períodes de gran freqüentació, hores 

punta, en els quals part del sistema es troba saturat.  

La demanda de transport públic a la RMB creix cada any (veure gràfic 3.1). Durant l’any 

2006 va arribar als 910,7 milions de viatgers, que representa un increment del 2,7% 

respecte l’any 2005. 

 

Gràfic 3.1: Evolució de la demanda a la RMB 

 

Font: Xifres ATM 2006 
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3.5. La bicicleta 

3.5.1. Introducció 

Actualment, la bicicleta es presenta com l’alternativa amb més potencial per a una 

mobilitat respectuosa amb el medi ambient. Les seves avantatges són múltiples: no 

contaminen (ni tan sols acústicament), són econòmiques i eficients en termes energètics i 

d’ús de l’espai, el seu ús ajuda a millorar la salut de l’usuari i a més representen el mitjà 

de transport més ràpid en distàncies curtes. Per contra, les raons que provoquen que no 

es triï més sovint aquesta opció són la falta d’infraestructures adequades i de seguretat i 

la influència de les condicions climàtiques.  

L’estructura de les ciutats mediterrànies, en les quals tradicionalment tot és a l’abast per 

la barreja d’usos i serveis en un mateix espai urbà, fa que la bicicleta sigui un mitjà de 

transport ideal per desplaçar-s’hi. En aquest sentit, les condicions geogràfiques de 

Barcelona són molt  favorables per fer-la servir de manera quotidiana, ja que el 80% del 

municipi té un pendent inferior al 2% (com és el cas del 22@). El bon clima de la ciutat, a 

més, ajuda a fer que la pràctica de la bicicleta sigui agradable durant pràcticament tot 

l’any.  

 

3.5.2. Oferta 

La bicicleta es consolida any rere any com a mode de transport quotidià a Barcelona 

(sobretot després de la implantació del Bicing), i cada cop van sent més els barcelonins 

que opten per la bici a l’hora de fer els seus desplaçaments.  

La ciutat compta amb més del 53% de la xarxa viària pacificada i s’ha dotat en els últims 

anys de més de 128 km de carril bici inserits en la trama urbana (es preveu augmentar la 

xarxa fins als 200km). A partir d’ara, tots els carrils nous tindran una amplada mínima 

d’1,2 metres i seran segregats, és a dir, no transcorreran per la vorera, sinó per una part 

de la calçada adaptada a aquest mitjà de transport, amb l’objectiu de millorar tant la 

seguretat dels ciclistes com la dels vianants. 

La xarxa de carrils bici està delimitada amb franges contínues de color blanc i 

pictogrames sobre el paviment, així com amb senyals  verticals amb símbols indicatius 

del carril, i compta amb semàfors específics en els llocs on s’estima més escaient per a la 

circulació.  
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Barcelona disposa de 3.250 places d’aparcament per a bici en calçada i es preveu que el 

nombre augmenti en 600 unitats. A més cada vegada es construeixen més places per a 

bicicleta en aparcaments soterrats. 

En el cas concret del 22@, el Pla Especial d’Infraestructures proposa que tots els carrers 

de la xarxa secundària tinguin carril bici, a més de les vies diagonals i principals fora de la 

xarxa ortogonal primària, de manera que sorgeixi una xarxa relativament homogènia en 

tot l’àmbit. Donat que, per als trajectes d’entre 500 i 2.500 metres, el mode bicicleta és la 

millor opció, s’estima que cal una malla de l’ordre 3x3 carrers aprox. per assegurar la 

mobilitat en bicicleta al Poblenou. 

 

3.5.3. Demanda 

L’increment de trànsit de bicicletes a Barcelona ha experimentat un creixement del 

36.17%. i això ha fet que en l’any 2007 s’hagin realitzat un total de 64.764 etapes de 

desplaçaments diaris en bicicleta (Ajuntament de Barcelona). 

Segons aquests aforaments, el trànsit de bicicletes al Poblenou encara és molt menor 

que a l’Eixample. Les vies més usades pels ciclistes a l’àmbit d’estudi són: la Diagonal, 

Ciutat de Granada, Sancho d’Àvila, la Meridiana, Marina, Av. Icària, Selva de Mar, Rbla 

de Poblenou, Bac de Roda i Ronda Litoral, totes les quals, disposen de carril bici. 

 

 

3.6. L’anar a peu 

3.6.1. Introducció 

A les ciutats, desplaçar-se a peu o en combinació amb el transport públic pot ser la forma 

més ràpida i eficient de moure’s, tenint en compte la congestió dels carrers, i a més 

afavoreix la convivència, les relacions socials i la salut dels ciutadans. Cal destacar 

també que l’accés majoritari a la xarxa de transport públic es produeix a peu i que la 

intermodalitat entre aquests dos modes de transport és fonamental per afavorir la 

mobilitat sostenible de les ciutats. 

Les ciutats denses i compactes com Barcelona, que a més compta amb un clima suau i 

mediterrani, són un espai ideal per a desplaçar-se a peu gaudint del clima i l’entorn. Per 

tal de promoure aquest mode, l’Ajuntament realitza una sèrie d’actuacions consistents en 

la creació de zones per a vianants, carrers de prioritat invertida i zones 30.  
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A més, també es treballa en l’ampliació de voreres, senyalització per a vianants i totes les 

mesures relacionades per garantir l’accessibilitat, entre d’altres.  

 

3.6.2. Oferta 

La major part del territori de Barcelona té un pendent inferior de 8%, és a dir, és adequat 

per a anar a peu sense haver de fer cap esforç considerable.  

A més, existeixen vàries zones dedicades exclusivament als vianants i que coincideixen 

amb els centres històrics dels diferents barris de la ciutat. A la figura B.5 de l’annex 

s’assenyalen les zones de vianants de cada districte. 

L’orografia del districte de Sant Martí no presenta desnivells accentuats i els pendents 

són mínims; es pot considerar un espai adequat per a desplaçar-se a peu.  A banda 

d’això, per tal de millorar les condicions dels vianants, en el cas del 22@, el PEI preveu 

que els carrers de la malla Cerdà conservin les clàssiques voreres de 5 m (en total, 10 m 

de voreres i 10 de calçada, exceptuant trams dels carrers de la xarxa primària on la 

calçada serà de 10,8 m i les voreres, de 4,6 m. 

Finalment, cal destacar l’existència dels carrers de vianants del casc antic del Poblenou, i 

els grans eixos de la Diagonal, Pere IV, 47 Litoral, Av. Icària, Rambla del Poblenou, i la 

Rambla General Prim. 

 

3.6.3. Demanda 

Aproximadament, el 43% del total de nombre d’etapes dels desplaçaments que es 

produeixen diàriament a la ciutat de Barcelona, es produeixen a peu (EMEF’06). Aquesta 

dada demostra que caminar és un dels grans modes de transport en la totalitat dels 

desplaçaments. S’estima que la demanda de mobilitat a peu augmenta un 2% 

anualment. 

S’han fet anàlisis de l’eficàcia de diverses intervencions urbanístiques destinades als 

vianants que demostren l’existència d’una demanda latent de zones per a vianants a la 

ciutat de Barcelona, ja que la recuperació de qualsevol àrea en aquest sentit gaudeix 

d’una àmplia acceptació entre els veïns. 



Mobilitat Sostenible al 22@  Pàg. 28 

 

4. Sistemes de millora de la mobilitat 
En aquest apartat, es descriuen alguns sistemes de millora de la mobilitat. La implantació 

dels mateixos en l’àmbit d’estudi permetria assolir els objectius d’aquest projecte.  

 

4.1. Introducció 

Donada la importància de la mobilitat urbana en tots els aspectes (social, econòmic, 

ambiental), és imprescindible que les ciutats disposin de diverses eines de control, gestió 

i millora de la mobilitat urbana. Augmentar i millorar l’oferta de transport públic, exercir un 

control eficient del tràfic i facilitar el màxim possible l’anar a peu i en bicicleta són línies de 

treball comuns de totes les polítiques de mobilitat actuals.  

A continuació es presenten una sèrie d’eines eficaces que es considera que tindrien un 

impacte positiu a l’àmbit d’estudi. Totes elles tenen com a finalitat general millorar la 

qualitat de l’oferta dels diferents modes més sostenibles i a la vegada disminuir l’impacte 

ambiental i social de l’ús excessiu del vehicle privat. 

 

4.2. Regulació Integral de l’Estacionament 

La Regulació Integral de l’Estacionament a la zona central de Barcelona, també 

anomenada Àrea Verda, va començar el seu procés d’implantació el maig del 2005 i es 

basa en la limitació en el temps d’estacionament i la fixació d’una tarifa com a factors de 

control de la demanda a través de la modulació de l’oferta. La filosofia d’aquesta 

regulació és doncs, la de servir com a eina per a ordenar els moviments a la zona, 

controlar la indisciplina i propiciar l’ús compartit d’un bé escàs, l’aparcament. 

És precisament per aquesta raó, perquè és un bé escàs, que l’aparcament és una peça 

clau per a la gestió del trànsit i ja funciona a hores d’ara com una mena de peatge urbà 

que permet incidir en el punt d’equilibri entre els desplaçaments en vehicle privat i els que 

es fan en la resta de modes.  
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4.2.1. Objectius 

Els objectius de l’anomenada Àrea Verda són: 

1 Millor gestió de la mobilitat al centre de la ciutat i disminució del trànsit privat en 

favor del transport públic. 

 Es fa possible regular l’accés i l’estacionament al centre.  

 L'extensió de la regulació a tot l’estacionament de la calçada ha de potenciar el 

canvi dels usuaris (majoritàriament els que pertanyen a la mobilitat obligada) cap 

al transport públic 

2 Disminució de la il·legalitat d’estacionament 

 La reducció de viatges per motiu de treball permet alliberar espai pels vehicles de 

demanda horària que actualment estacionen il·legalment. 

 El sistema de tarifes de l’estacionament en calçada afavoreix la utilització dels 

pàrkings i garatges públics i s’apropa al cost social d’utilització de l’espai del 

carrer 

 S’augmenta el control de la indisciplina d’estacionament a la calçada (increment 

dels mitjans humans i materials) 

3 Regulació de l’oferta d’estacionament , facilitant l’aparcament als veïns 

 Especialitzar durant el període diürn les places d’ús lliure pels residents limitant-hi 

l’estacionament dels vehicles dels forans 

 L’especialització de l’oferta d’estacionament per a residents i forans permet limitar 

el trànsit dels vehicles que busquen aparcament, eliminant desplaçaments 

innecessaris 

 Per a la distribució de l’oferta de places d’estacionament a la calçada entre les 

mixtes, amb prioritat d’ús pel resident, i les de rotació, pels forans, es te en 

compte l’oferta disponible en garatges i pàrkings de veïns i els dèficits 

d’aparcament residencial (veure plànol adjunt) 

 

4.2.2. Funcionament 

El sistema de regulació distingeix 5 tipologies d’aparcaments destinades a 4 tipus 

d’usuaris diferents (veure taula 4.1) 
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Taula 4.1: Tipus de zones de la ZRI 

USUARI ZONA Quantitat de places 

Càrrega i descàrrega  Càrrega/Descàrrega 10.452 

Motocicletes Aparcaments per a motos 25.500 

Residents Verda Exclusiva Residents 

Verda Mixta 

4.976 

24.060 

A rotació Zona Blava 10.322 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de B:SM 

Cada zona es distingeix per senyals tant horitzontals (del color que apareix a la taula) 

com verticals.  

La localització de tots els tipus de places es realitza segons uns criteris existents, 

completats mitjançant un model de repartiment residents-rotació en funció de les 

necessitats de cada col·lectiu. 

 

Zona de Càrrega i Descàrrega 

Com el seu nom indica, és la que utilitzen els vehicles comercials per efectuar les 

operacions de càrrega i descàrrega. L’estacionament està prohibit a la resta de turismes, 

i la seva durada ha de ser d’un màxim de 30 min. El control de la màxima durada 

d’estacionament es realitza gràcies al disc horari (utensili adreçat als vehicles 

comercials). 

Figura 4.1 : Disc horari 

           

Font: B:SM 

 

Zona Blava (zona a rotació)  

Són dirigides a estacionaments relacionats amb gestions i compres de curta durada. 

Garanteixen la mobilitat de les places mitjançant l’ajust de la tarifa i l’estança màxima.  
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Zona Verda  

El sistema de regulació de les zones verdes disposa de: 

 - Un sistema d’identificació de condició de resident dins la seva zona (figura 4.2). 

 - Unes zones de residents relativament reduïdes per tal d’evitar desplaçaments 

interns i, per tant, increments de mobilitat (veure figura 4.3).  

Coexisteixen dos tipus de regulació: la zona mixta i la zona exclusiu residents. 

 

Figura 4.2: Distintiu resident 

 

Font: B:SM 

 

Exclusiu Resident  

Estan reservades les 24 hores del dia als residents, que han de disposar de la targeta 

acreditativa, havent realitzat el pagament anual, i han d’extreure diària o setmanalment 

un tiquet en el parquímetre (sempre dins la zona que els pertoca, en que l’estacionament 

d’altres vehicles queda limitat). Si un veí o veïna amb distintiu vol estacionar fora de la 

zona que li correspon, se li apliquen les mateixes tarifes que a una persona no resident; 

només pot gaudir de tarifes preferents dins la seva zona. 

 

Zona Verda Mixta 

Hi poden aparcar tots els vehicles. Els residents hi accedeixen amb la targeta acreditativa 

de la zona mitjançant el pagament anual i l’extracció diària o setmanal d’un tiquet en el 

parquímetre, mentre que els forans poden accedir-hi amb tarifes i limitacions d’estança 

més restrictives que a la zona blava. 
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Places per a motos  

Places destinades a l’ús exclusiu de motos sense pagament ni límit horari.  

 

Àmbit actual de la regulació 

L’àmbit de regulació actual correspon a la zona on es concentra la major densitat 

d’operacions d’aparcament no vinculades a la residència  i els nivells més elevats 

d’indisciplina d’estacionament (en el moment de la implantació). Amb la intenció 

d’acomplir els objectius proposats, inclou totes les zones centrals de Casc Antic per 

preservar-les de l’ocupació de vehicles forans. 

Es va definir amb criteris de continuïtat urbana i de centralitat, tot cercant alhora una clara 

delimitació (Ronda del  Mig). Es divideix en dues corones (fig.4.3) 

 

Figura 4.3: Àmbit de regulació i divisió per corones i zones de residents 

 

Font: B:SM 
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El sistema de tarifes implantat (annex, fig. B.1) es regeix per corones i està coordinat 

amb el dels garatges, ajustant l’increment de tarifes amb el nivell de congestió i de 

concentració de demanda d’aparcament. 

En el moment d’implantació de l’ÀREA  a Barcelona, es va forçar un increment de la 

tarifa horària dels aparcaments municipals (un 32%) i la zona blava ja existent (30-60%), 

per tal de desplaçar el punt d’equilibri oferta-demanda d’estacionament, reduint-ne el 

nombre d’operacions. Aquest aspecte s’estimà a partir de l’anàlisi d'elasticitat de la 

demanda d’aparcament a la tarifa ja efectuada en actuacions implantades a Barcelona 

(zones d’alta rotació en els xamfrans) i a altres ciutats europees. Una de les conclusions 

de l’anàlisi fou que si bé el preu regula la demanda a qualsevol tipus de mercat, l’usuari 

d’aparcaments a rotació no és massa sensible al mateix i fan falta increments importants 

de les tarifes per aconseguir una retracció significativa de la mobilitat en vehicle privat. 

Finalment, cal destacar que l’operatiu desplegat per la vigilància i control del sistema, 

amb un increment significatiu del volum de mitjans humans i materials desplegats, 

conjuntament amb la millora de l’ordenació de les places (senyalització horitzontal, 

reordenació dels xamfrans, etc.) és una eina indispensable per possibilitar que aquest 

sistema de regulació de l’estacionament assoleixi els objectius fixats anteriorment.  

 

4.2.3. Impacte sobre la mobilitat 

Els resultats de la implantació de la ZRI a Barcelona, van ser palpables ja a curt termini, 

tenint un gran impacte en el trànsit i el nivell de vida dels residents, no obstant això 

aquests efectes s’han vist esmorteïts amb els pas del temps donat l’increment de 

demanda de mobilitat. 

Amb la finalitat d’avaluar aquests efecte s’han utilitzat les dades aportades per l’empresa 

gestora: B:SM. Les dades pertanyen al desembre de 2005 i a l’abril 2006, un any després 

que el sistema comencés a funcionar. Durant aquest any, s’havien regulat 36.670 places 

que abans eren d’estacionament lliure, amb la distribució següent: 

• Places verdes: 33.484 

• Àrea Blava: 8.603 

• Càrrega i descàrrega (C/D): 7.003 

• Motos: 18.203 

• Es van repartir 192.465 distintius per a veïns 
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Els efectes d’aquest treball van ser els següents: 

 Reducció del nivell de trànsit 

Disminució d’un 5% del volum de cotxes particulars en l’àmbit de l’Àrea Verda. Això vol 

dir: 34.000 turismes menys en un dia feiner i unes 42.000 persones que van deixar 

d’utilitzar el cotxe i utilitzaven un altre mode de transport per desplaçar-se a la zona 

central. La disminució es detectà principalment en les hores punta, el que confirma 

que van disminuir els viatges domicili-feina en cotxe privat. 

Cal destacar la importància de la reducció del trànsit d’agitació (el moviment de 

vehicles que fan voltes buscant un lloc per aparcar), donada la major facilitat 

d’aparcament dels residents i dels usuaris de curta durada, i del trànsit de destí (el que 

es desplaça a l’àmbit de l’Àrea Verda per estacionar-hi), donada la dificultat de trobar 

plaça per a un usuari forà de llarga durada. 

Aquesta disminució del trànsit es va veure reflectida en un augment del 6% dels 

viatges en transport públic interurbà (l’augment no va ser tan perceptible en el TP 

urbà). 

 Millora de l’estacionament de veïns i usuaris de curta durada 

Com es pot observar a la taula 4.2, hi ha més places ocupades en calçada i la gran 

majoria d’aquestes són ocupades per veïns. D’aquí es dedueix que els residents tenen 

molta més facilitat per a estacionar al carrer, prop del seu domicili. 

Els usuaris de curta durada (compres, oci, gestions...) que utilitzen el cotxe van 

augmentar un 40% perquè disposen de moltes més places lliures que abans. Els de 

llarga durada, en canvi, s’han vist obligats a canviar de mode o bé a estacionar fora de 

calçada. 

 

Taula 4.2: Evolució de l’ocupació 

PLACES BUIDES EN CALÇADA Desembre 2005 Abril 2006 Variació 05/06 

Corona I 3% 2% -33% 

Corona II 24% 21% -15% 

PLACES OCUPADES PER VEÏNS Desembre 2005 Abril 2006 Variació 05/06 

Corona I 97% 97% 0% 

Corona II 89% 93% 4,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de B:SM 

 



Mobilitat Sostenible al 22@  Pàg. 35 

 
 Més facilitat pels vehicles comercials per a aparcar en zones de càrrega i 

descàrrega 

La disminució dels vehicles no autoritzats en les zones de càrrega i descàrrega fou d’un 

61% a la primera corona i del 35% a la segona. Fet que se suposa degut a l’aparició de 

la figura del vigilant de l’Àrea Verda. 

 Reducció de la indisciplina 

Gràcies a la implantació de l’Àrea es va arribar als nivells més baixos d’indisciplina que 

s’havien assolit mai. Va baixar en mitjana un 49% el número de vehicles estacionats 

il·legalment a l’àmbit de l’àrea verda. Com es pot veure al gràfic, aquesta reducció 

d’indisciplina té efectes positius sobre la velocitat de circulació.  

 

Gràfic 4.1: Relació entre indisciplina i velocitat 

 

Font: Fundació RACC (2005) 

 

S’estima que la velocitat mitjana al centre de la ciutat va augmentar en un 2.5% degut a 

la reducció dels estacionaments en carrils de circulació (37%), carrils bus i parades 

(64%). 

Analitzant dades més actuals sobre la utilització de l’Àrea, l’evolució del trànsit i la 

indisciplina d’estacionament, els resultats no són tan notables. S’ha observat un gran 

augment de l’ocupació de les places d’àrea, i per tant la facilitat d’estacionar dels seus 

usuaris s’ha vist disminuïda. L’ocupació de les zones de Càrrega i Descàrrega també ha 

augmentat. En conseqüència, la indisciplina d’estacionament ha crescut, tot i que 

continua per sota dels nivells anteriors a la implantació de l’àrea (a excepció de la zona 

perifèrica). Molt probablement, aquest empitjorament de la situació ha vingut donat per 

l’augment de demanda de mobilitat. Les possibilitats per tal de tornar a millorar, són 
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vàries: augmentar la vigilància, apujar tarifes, redistribuir les places, ampliar l’àmbit de 

regulació... 

 

4.3. Carsharing  

El Carsharing és un concepte modern de mobilitat que promou l’ús racional dels mitjans 

de transport i que ofereix la possibilitat d’utilitzar un vehicle només quan es necessita, 

sense haver de ser-ne el propietari, facilitant així una reducció dels costos individuals i 

socials de la mobilitat. 

Funciona com un sistema de lloguer de cotxes i disposa d’una xarxa d’aparcaments i 

una flota de vehicles, que estan a disposició dels usuaris. 

 

4.3.1. Objectiu  

Els objectius del Carsharing són: 

• Portar a un ús més racional del cotxe: és a dir, utilitzar-lo quan l’usuari ho percep 

més necessari i no fer-ne un costum quotidià (el Carsharing és rendible per 

aquell que faci menys de 15.000 km l’any). Aquest sistema, destinat tant a 

particulars com a empreses, permet un gran estalvi econòmic en partides tals 

com la compra i finançament del cotxe, el manteniment, l’aparcament, 

l’assegurança i impostos. 

• Implantar un nou servei de mobilitat més sostenible: reduir l’emissió de 

contaminants i l’espai urbà ocupat 

• Facilitar la intermodalitat amb els altres modes de transport públic 

 

4.3.2. Funcionament 

A Catalunya, actualment existeix una sola empresa que gestioni el Carsharing i està 

centrada a Barcelona i rodalies. Consta de 21 aparcaments a Barcelona, 2 a Granollers i 

a Sant Cugat, i un a Sabadell. 
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Figura 4.4:  Plànol aparcaments amb Carsharing a Barcelona 

                       

Font: Avancar 

BARCELONA 

1. Almogàvers / Llacuna (B:SM) 
2. Arc de Triomf / Lluís Companys (SABA) 

3. Av. Icària / C. Àvila (Hotel Icària) 
4. C Marina / Travessera de Gràcia (B:SM) 

5. Ciutat Vella / Francesc Cambó (B:SM) 

6. Glòries (B:SM) 
7. Hospital Clínic / Casanova (SABA) 

8. Mercat Sant Antoni / Urgell (B:SM) 

9. Pg Gràcia / Diagonal (SABA) 

10. Pg Gràcia / Diputació (SABA) 

11. Pg Maragall / St Antoni Maria Claret (B:SM) 

12. Pl Urquinaona (SABA) 

13. Plaça de Sarrià / Via Augusta (B:SM) 

14. Plaça Francesc Macià / Tarradellas (B:SM) 

15. Plaça Lesseps / Torrent de l'Olla (B:SM) 
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16. Plaça Maria Cristina / Flos i Calcat (B:SM) 

17. Sagrada Família / Mallorca (B:SM) 

18. Sant Andreu Teatre / Fabra i Puig (B:SM) 

19. Sants Estació / Tarradellas (B:SM) 

20. Via Júlia / Francesc Layret (B:SM) 

21. Gràcia/Pça del Sol(B:SM) 

22. Paral·lel/Abat Safont(B:SM) 

23. Sants/Vilardell(B:SM) 

 

Els abonats al Carsharing poden reservar el cotxe amb un temps d’antel·lació molt reduït 

(15 minuts) i poden disposar d’aquest entre una hora i 16 dies. En reservar-lo també 

poden triar model i aparcament Carsharing on volen anar a cercar el cotxe. Una vegada 

allà, han d’apropar la targeta al lector que l’automòbil té al parabrisa per tal d’identificar-

se i obrir el cotxe, que porta les claus a la guantera. El combustible es paga amb una 

targeta que hi ha al cotxe i posteriorment es carrega el preu a la targeta client, juntament 

amb el preu del lloguer del cotxe.  

Un cop utilitzat el vehicle, s’ha de retornar a l’aparcament d’origen, deixar les claus a la 

guantera i tancar-lo apropant la targeta client al lector. El fet d’haver de deixar el cotxe al 

mateix aparcament d’origen estalvia moltes despeses de redistribució dels vehicles i fa el 

sistema encara més sostenible mediambientalment parlant, evitant la contaminació que 

aquesta redistribució ocasionaria.  

Els associats paguen una tarifa anual fixa (pot ser trimestral en alguns casos) i s’aplica 

una tarifa extra cada vegada que es lloga un cotxe, aquesta depèn del temps i els km 

recorreguts (les hores nocturnes no es cobren) i és diferent segons el tipus de vehicle. 

Per exemple, llogar un utilitari un dia i una nit, recorrent 100km costaria 58€ (gasolina 

inclosa). 

Com es pot veure a les taules següents, les tarifes depenen del tipus d’associat i del 

vehicle triat per a realitzar cada trajecte (inclouen: combustible, assegurança a tot risc, i 

assistència 24 hores). S’ha de pagar, en tot cas, una fiança de 100€. 
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Taula 4.3 : Tarifes segons tipus d’associat 

Tipus soci Tarifa anual (€) Tarifa per viatge 

Active 80 Bàsica 

Start 30 Bàsica + 0,6€/h o 6€/dia 

Font: Avancar 

 

Taula 4.4: Tarifes segons tipus de vehicle 

Tipus vehicle Tarifa horària (€/h) 
Tarifa quilomètrica 

(€/km) 

Categoria Model Hora Dia sencer 1-100km 
Des de 
101km 

Utility 
Opel Corsa, 
Renault Clio 2,90 31,50 0,29 0,19

Compact 
Ford Focus, 
Renault, Megane 3,30 36,00 0,33 0,22

Stationwagon 

Sedan Hybrid 

Renault Megane 
Gran Tour 

Honda Civic Hybrid 3,70 39,50 0,37 0,24

Familiar Opel Zafira 4,00 42,50 0,40 0,25

Minibús Opel Vivaro 4,40 47,50 0,44 0,28

Font: Avancar 

 

4.3.3. Impacte sobre la mobilitat 

Els efectes positius del Carsharing sobre el medi ambient i la mobilitat són deguts a que, 

en mitjana, es redueix l’ús del cotxe perquè el fet de pagar cada vegada que utilitzes el 

servei, fa ser més conscient de les despeses que suposa i que l’usuari procuri fer servir 

un altre mode de transport quan això és possible. S’ha de tenir en compte, però, que els 

usuaris que no eren propietaris de cotxe, ara en fan molt més ús degut al Carsharing. Tot 

i així, estudis realitzats a Suïssa i als EUA afirmen que un cotxe Carsharing substitueix 

entre 4.6 i 6.2 automòbils privats, o el que és el mateix, que l’ús de Carsharing redueix 

l’ús del vehicle en un 40-60%.  

Una altre efecte positiu sobre el medi ambient és que els vehicles utilitzats en Carsharing 

acostumen a ser més nous i petits, i consumeixen menys gasolina (en comparació amb 

la mitjana de vehicles privats). A Suïssa són en mitjana un 20% menys contaminants que 

la resta.  
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A més, la majoria d’automòbils privats s’utilitzen només un 2% del temps disponible i en 

canvi l’objectiu del Carsharing és aconseguir un rati d’utilització dels seus cotxes del 30-

40%, comportant un millor aprofitament dels recursos.  

 

4.4. Carpooling 

El Carpooling consisteix en compartir un trajecte amb altres persones en un mateix cotxe  

i aprofitar-ne, així, la capacitat.  

Hi ha països, com ara Canadà, on els sistemes de mobilitat compartida estan molt ben 

implementats i compten amb molts usuaris. En canvi, a Espanya, encara no són moltes 

les persones que han decidit compartir trajecte; el sistema necessita donar-se a conèixer 

millor per tal de guanyar adeptes. 

 

4.4.1. Objectiu 

Els programes de Carpooling es proposen reduir el nombre de vehicles que circulen per 

les carreteres,  augmentant-ne l’ocupació mitjana per tal d’assolir els següents objectius: 

• Disminuir les emissions i el consum d’energia produïdes pel vehicle privat 

• Millorar la utilització de l’espai públic 

• Facilitar un estalvi econòmic als usuaris 

 

4.4.2. Funcionament 

Un sistema de Carpooling pot ser implementat de diferents maneres. Les empreses, per 

exemple poden establir programes interns que facilitin compartir trajectes entre els 

treballadors. En universitats i altres institucions tindríem el mateix però dirigit als usuaris 

de dites instal·lacions. També existeixen algunes agències de transport que ofereixen 

aquest servei. 

A Espanya, el sistema de Carpooling més conegut és el proporcionat per la pàgina 

www.compartir.org, que funciona des de l’any 2000. Aquest servei el contracten diversos 

ajuntaments (78 en total i 51 catalans, actualment), que paguen una quantitat fixa anual a 

l’empresa Compartir, SL. Des d’aquesta pàgina s’accedeix a la web de cadascun, on els 

desplaçaments registrats es troben classificats per tipus, i els usuaris – amb cotxe o no – 

ofereixen o sol·liciten un determinat recorregut. 
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Els usuaris poden accedir a través de la pàgina al cercador del seu ajuntament de forma 

gratuïta. El contacte es realitza a través del correu electrònic de manera personal amb 

qui tenen necessitat de compartir un trajecte similar. Així coneixen les seves 

preferències, si disposen de cotxe o no, els motius del viatge, i es pacten les despeses a 

compartir, el lloc i l’horari de trobada, entre altres coses. És a dir no hi ha necessitat 

d’intermediaris. 

A més de diferents trajectes, la pàgina web reuneix també gent que desitja compartir la 

seva plaça d’aparcament en els horaris que no la utilitza. 

 

4.4.3. Impacte sobre la mobilitat 

L’èxit d’aquest tipus d’iniciatives depèn principalment del grau de difusió del Carpooling 

que facin els ajuntaments i de si aquests ofereixen algun tipus d’incentiu (com serien els 

carrils VAO o descomptes en aparcaments).  

En el cas de compartir.org, en quatre anys (2002-2006) els viatges anunciats han passat 

de 3.000 a 71.142 i els acords entre usuaris arribaven el 2006 a 14.000 trajectes diaris a 

tot Espanya (20% dels anunciats), principalment cap a polígons industrials. El 2006, els 

trajectes acordats a través de la web van suposar un estalvi total de 9.000 euros i 21.336 

tones de CO2 l’any.  

Segons dades lliurades per Compartir SL als ajuntaments, els trajectes a compartir fan, 

en mitjana, 12km i els vehicles estan ocupats per 2,55 persones. 

A banda d’això, el sistema té altres avantatges destacables de cara a l’usuari com són la 

reducció l’estrès, pel fet d’anar acompanyat i la possibilitat d’ampliar el seu cercle social . 

A més es poden utilitzar els carrils per a vehicles d’alta ocupació (allà on existeixen, és 

clar). 
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4.5. Xarxa ortogonal d’autobusos 

El PMU de Barcelona té com a fita per a l’any 2018 augmentar la demanda de transport 

públic en un 30% i, donat que es considera que la vessant ferroviària està ben coberta 

per les actuacions previstes al PDI 2001-2010, l’estratègia de mobilitat sostenible de la 

ciutat s’ha orientat vers la millora del transport col·lectiu de superfície, ja que justament la 

característica principal de l’autobús respecte dels modes d’infraestructura fixa és la seva 

capacitat d’adaptar-se a necessitats canviants.  

. Aquesta decisió coincideix amb la presa per la Comissió Europea de fomentar les 

solucions de transport col·lectiu menys costoses (com per exemple l’autobús en comptes 

de tramvia) tal com s’afirma al Llibre Verd sobre mobilitat urbana europea publicat 

recentment.  

Millorar el transport en superfície no es tracta únicament d’augmentar-ne l’oferta sinó 

també de fer més eficients els recursos ja disponibles i els que s’incorporin en un futur. 

En aquest sentit, la millora de la velocitat comercial esdevé crucial ja que no només 

implica una major productivitat sinó que també permet millorar la regularitat i la 

puntualitat. De cara a assolir aquest augment d’eficiència, les entitats d’infraestructures 

de transport proposen l’ampliació dels km de carril bus i la creació d’eixos d’alta intensitat 

per a l’autobús, segregats dels destinats a vehicles privats i amb prioritat semafòrica i 

altres mesures relacionades amb la millora de la velocitat i la millora del material mòbil. 

A mitjans de 2006, BCN Ecologia, per encàrrec de TMB, va presentar un estudi sobre un 

model que podria servir de base per a una radical reordenació de la xarxa d’autobusos 

de la ciutat: el model de xarxa de mallat ortogonal. 

La idea de la xarxa d’autobusos ortogonal sorgeix del fet que, a la pràctica, la xarxa 

actual d’autobusos de Barcelona no funciona com a tal per al públic en general. Cada 

ciutadà coneix únicament aquelles línies que li són properes: aquelles que utilitza per a la 

seva mobilitat obligada. Quan es troba desubicat a la ciutat, no sap quina és la línia que li 

permet arribar on desitja i acostuma a utilitzar algun altre mitjà de transport per a moure’s.  

 

4.5.1. Objectius 

Els objectius de la implantació d’una xarxa d’autobusos ortogonal són: 

• Creació d’una xarxa llegible i senzilla 

• Millora de freqüència, accessibilitat i intermodalitat. 
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• Augment de la regularitat. 

• Simplificació de redundàncies. 

• Permeabilització de la xarxa viària. 

• Disminució del temps mig dels viatges. 

 

4.5.2. Funcionament 

Funciona com una xarxa estructurada en eixos verticals i horitzontals de manera que 

és molt més intel·ligible per al ciutadà (veure apartat de l’annex D.4) i assegura una 

connectivitat màxima.  

La configuració de la xarxa en eixos verticals i horitzontals implica la realització de 

transbords en el cas que el destí no es trobi a l’alçada de l’origen és per això que es 

preveu utilitzar els xamfrans com a intercanviadors de manera que els usuaris no hagin 

de fer desplaçaments a l’hora de transbordar. Aquesta mesura, acompanyada per 

l’augment de freqüència farà que el temps de transbord sigui mínim.  

Es proposen dues maneres per a efectuar l’intercanvi entre línies. La primera solució, 

col·locar la parada en el punt de creuament natural de dos eixos, comporta readaptar el 

xamfrà de la forma que presenta la figura 4.5 i permet assolir una longitud mínima 

d’intercanvi sense interferir en el moviment de gir del vehicle privat. En el segon cas, la 

parada de l’autobús se situaria un cop passada la cruïlla, generant una longitud 

d’intercanvi més elevada però seria possible utilitzar-la també en el cas que l’autobús 

excedís els 12m (si aquest tipus d’autobusos utilitzessin l’opció 1 interferirien en el gir 

dels altres vehicles) i no s’hauria de fer cap readaptació del xamfrà (figura 4.6). 

 

Figura 4.5: Intercanvi entre autobusos. Solució 1 

 

Font: L’oportunitat d’una nova xarxa d’autobusos per a Barcelona (2006) 
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Figura  4.6: Intercanvi entre autobusos. Solució 2 

 

Font: L’oportunitat d’una nova xarxa d’autobusos per a Barcelona (2006) 

 

S’articula doncs, com una xarxa de metro en superfície, llegible i connexa (fig.4.7). 

 

Figura 4.7: Exemple detall de la xarxa ortogonal 

 

Font: Associació per a la promoció del transport públic 

 

La proposta no faria augmentar gaire la flota d’autobusos actuals i el nou model passaria 

per una reducció de línies, un augment de carrils bus fins als 400km i un increment de la 

freqüència (arribant als 4 minuts) durant 14 hores al dia. La distància entre parades 

prevista seria inferior als 300m. 

Abans de la seva implantació seria imprescindible realitzar una tasca d’explicació i 

informació pública molt superior a qualsevol millora sobre el que ja existeix. 

Arribats a resultats desitjables i positius en tots els supòsits previstos en els apartats 

anteriors, la prudència i l’experiència del nostre entorn europeu, aconsellen un model 
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d’implementació progressiva, és a dir, proves empíriques en un sector urbà mesurable 

per tal d’assolir un ampli suport dels usuaris, abans de procedir a la seva 

implementació generalitzada. 

 

4.5.3. Impacte sobre la mobilitat 

La nova xarxa d’autobusos milloraria la connectivitat amb el metro i els ferrocarrils 

(RENFE i FGC). El 89% de les estacions de metro tindria, com a mínim, una parada 

de bus a menys de 200 m, essent la distància mitjana de 60 m. 

La isotropia de la xarxa (parades a < 300 m i freqüències d’uns 5 minuts) permetria 

igualar el territori reforçant la descentralització dels teixits urbans, donant servei a les 

àrees de nova centralitat: 22@; Sagrera; Ciutat Judicial; Triangle... i eliminant 

l’excessiva redundància de línies sobre un mateix tronc, on hi ha parades que 

encotxen i desencotxen els viatgers de vàries línies com es dóna a la plaça Catalunya. 

A banda d’això aquesta isotropia i la senzilla estructura de la xarxa facilitarien una 

ràpida comprensió del funcionament  del sistema fins i tot per als desconeixedors de la 

ciutat ja que no cal conèixer molt cap línia donat que el concepte geomètric de graella 

requereix una mínima orientació en l’espai o de capacitat de “lectura de plànols”. 

Per altra banda, l’extensió del carril bus a la major part de la xarxa reduiria el nombre 

de friccions amb la resta de modes de transport i augmentaria la velocitat comercial 

dels autobusos perquè, a més, la xarxa transcorreria per vies bàsiques, aprofitant-se 

de fases semafòriques amb prioritat de verd al pas del bus. Així doncs, el temps mig 

de viatge de totes a totes les zones millora significativament (30%). Tot i que el 

nombre de transbordaments necessaris augmentaria, aquests es farien entre eixos a 

quatre o cinc minuts d’interval donat que una sola “línia” transcorreria per cada eix, el 

que facilitaria l’escurçament de la freqüència de pas fins a temps “quasi de Metro”. 
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4.6. El Bicing  

El Bicing és un sistema de TP que posa bicicletes a l’abast dels ciutadans per a realitzar 

desplaçaments dins de la ciutat i per tal de completar en alguns trams els viatges, amb 

un mode de transport econòmic, usable i sostenible. Es tracta, doncs, de potenciar la 

inclusió de la bicicleta en la intermodalitat i de promoure l’ús d’aquest vehicle com a 

mode de transport complementari als desplaçaments dels ciutadans. 

 

4.6.1. Objectius  

Els objectius del Bicing són els següents: 

• Crear un nou sistema de transport públic d’ús individual per facilitar que els 

ciutadans puguin fer els seus desplaçaments habituals en bicicleta 

• Implantar un nou servei de mobilitat sostenible i saludable, integrat plenament 

dins del sistema de transport de la ciutat i que facilitat la intermodalitat amb els 

altres modes de transport públic 

• Promocionar la bicicleta com a vehicle d’ús habitual 

• Millorar la qualitat de vida a les ciutats, introduint nous modes de transport que 

redueixen fums i sorolls 

 

4.6.2. Funcionament 

El sistema Bicing funciona a través d’una targeta d’abonat, nominal, unipersonal i 

intransferible. Aquesta targeta és l’element que reconeix a l’usuari en el sistema i que 

s’ha d’usar obligatòriament per disposar d’una bicicleta als punts de recollida i lliurament 

de bicis. 

La xarxa d’estacions s’ha dissenyat de manera que la distància màxima entre elles sigui 

de 300 metres. S’ha basat en criteris d’intermodalitat entre la bicicleta i altres modes de 

transport, com bici-metro, bici-tren o bici-ferrocarril. També amb aparcaments i altres 

zones importants de generació o atracció de viatges com equipaments, eixos comercials, 

universitats, parcs, equipaments, etc. 

L’estructura tarifària assignada a aquest transport pretén fomentar la rotació en l’ús de les 

bicicletes, diferenciant-se del sistema clàssic de lloguer. Així, s’ha fixat una tarifa de 24 € 

per a l’abonament anual. Aquest dóna dret a utilitzar les bicicletes de Bicing durant 30 
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minuts sense cap més càrrec, totes les vegades necessàries, en un mateix dia, dins 

l’horari del servei, que coincideix amb l’horari d’obertura del Metro de diumenge a dijous 

(de 05:00 a 00:00 hores), i no tanca divendres i dissabtes (24 hores). 

Per als usos que es perllonguin més de 30 minuts, es carrega a l’usuari amb una tarifa de 

0’30 € per cada tram de 30 minuts, fins a un màxim de dues hores, ja què el sistema 

permet la utilització d’una mateixa bicicleta per part d’un usuari un màxim de 2 hores. 

Un sistema de distribució de bicicletes s’encarrega d’equilibrar la xarxa, per tal d’evitar al 

màxim que alguna estació quedi plena (sense ancoratges lliures) o buida durant massa 

estona. 

A l’apartat D.3 de l’annex  s’adjunta la descripció detallada dels components del servei i 

la figura B.4 de l’annex presenta la xarxa Bicing actual. 

 

4.6.3. Impacte sobre la mobilitat 

Com ja s’ha dit anteriorment, durant l’any 2007 l’ús de la bici es va incrementar en un 

36.17%. El pes del Bicing en aquest percentatge és del 26.7%. Segons l’aforament de 

bicicletes a la ciutat realitzat per l’ajuntament, el percentatge mitjà de Bicing respecte al 

total de bicicletes arriba fins al 48.15% en algun aforament, mentre que la mitjana és del 

26.75% al conjunt de punts aforats. 

S’han extret dades provinents d’una enquesta d’hàbits de mobilitat dels usuaris del Bicing 

que es va realitzar per tal de conèixer la freqüència i finalitats d’utilització del servei així 

com els transports que utilitzaven anteriorment els seus usuaris i les combinacions de 

modes que realitzen en utilitzar el servei. 

Del total de viatges en dies laborables en traiem les següents característiques: 

 

Taula 4.5 : Repartiment de viatges en Bicing: unimodals/multimodals 

Únicament Bicing 70,90%

Combinats amb altres medis de transport 29,10%

Font: B:SM 
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Taula  4.6: Mitjans de transport que els usuaris utilitzaven anteriorment al Bicing 

Mitjà de transport que 
utilitzaven abans 

Desplaçaments 
exclusius 

Desplaçaments 
combinats 

FFGG 2,60% 2,30% 

Metro 32,90% 33,80% 

Bus 18,40% 18,90% 

Tramvia 1,20% 2,60% 

Cotxe(conductor) 2,80% 4,20% 

Cotxe(acompanyant) 0,50% 0,20% 

Moto 6,30% 1,40% 

A peu (>10 min) 26,20% 30,60% 

Bici pròpia 6,30% 3,80% 

No feia aquest desplaçament 2,80% 2,20% 

Font: B:SM 

 

4.7. Zones 30  

El terme “zona 30”, correspon a un tram o conjunt de trams de vies que constitueixen 

una zona de circulació homogènia, on la velocitat es limita a 30 km/hora. Les seves 

entrades i sortides s’anuncien per una senyalització i són objecte d’adaptacions 

específiques. 

 

4.7.1. Objectius 

La reducció de la velocitat a 30 km/hora té per objecte donar major protagonisme als 

vianants, moderar el trànsit motoritzat i garantir la seguretat dels usuaris més vulnerables 

de les vies. Així doncs, es pretén que dintre les zones 30, la mobilitat esdevingui: 

• Més segura 

La distància de les frenades disminueix de manera exponencial amb la reducció de la 

velocitat. Per exemple, a 30 km/hora el conductor necessita 13 metres per aturar-se, 

contra els 26 metres que necessitaria si la velocitat fos de 50 km/hora. De fet, la 

gravetat dels accidents que impliquen vianants està directament lligada a la velocitat 

del vehicle. 

El camp visual i la concentració de l’automobilista també varien segons la velocitat. 

Per exemple, circulant a 50 km/hora, per una via bàsica, el conductor no pot estar 

atent a la part lateral de la calçada, ja que el seu camp visual és estret. Circulant a 30 
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km/hora, en canvi, el seu camp de visió s’eixampla i pot reaccionar davant d’un vianant 

que s’abalanci sobre la calçada. A més cal remarcar que a velocitat limitada el 

sentiment d’inseguretat disminueix i que la interpretació de la informació és millor. 

• Més regular 

Donat que a velocitat menor, els vehicles necessiten menys espai per circular, la 

circulació motoritzada s’efectua de forma més regular i amb menor congestió i per tant 

d’una manera menys contaminant. 

• Amb una millor convivència 

Ja que la disminució de la velocitat permet una millor cohabitació i una millor comunicació 

vianant- conductor. 

• Menys contaminant 

La reducció de la velocitat i la moderació del tràfic, permet  reduir significativament els 

nivells de contaminació i soroll de la zona. El soroll generat per  una zona 30 és de 60dB; 

10 més que una conversa normal i 30 més que un embús de trànsit. 

 

4.7.2. Funcionament 

Les zones 30 s’implanten en àrees on la intensitat del trànsit és inferior a 5000 

vehicles/dia, és a dir no han de formar part de la  xarxa viària principal. Han de ser zones 

on el trànsit sigui bàsicament de destí, no de pas. Per a aquest tipus de tràfic, un carril sol 

ser suficient. Les vies haurien de ser com a mínim 7 m d’ample per tal que es permeti la 

segregació entre vorera i façana, i el flux de vianants no hauria de molt gran perquè 

aleshores convindria més la implantació d’una zona de vianants.  

A la figura B.7 de l’annex, es pot observar la ubicació de les zones 30 que s’estan 

implantant (o s’implantaran en breu) a Barcelona.  Des d’empreses com BCN Mobilitat 

i BSM, però, s’han realitzat propostes molt més ambicioses. Com es pot comprovar a 

la figura b.7 totes aquelles zones fora de la xarxa primària són susceptibles d’acabar-

se convertint en zona30. 

Per tal de possibilitar el seu correcte funcionament, evitant indisciplina vial i invitant a una 

conducció adequada a la velocitat planificada, és essencial la correcta implantació 

d’elements físics que informin el conductor de les característiques de la zona 

(senyalització, reestructuració dels carrers...). Per això, a l’hora d’implantar una zona 30 

s’han de tenir en compte tres aspectes bàsics: la regulació, la reordenació de la circulació 

i les actuacions urbanístiques. 
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1. La regulació 

Mentre que països com Suïssa, França, Regne Unit i Itàlia ja compten amb una 

normativa específica per a la regulació de les zones 30, a Espanya només s’ha realitzat 

la incorporació al codi de circulació de dues senyals que delimiten la zona. 

A Barcelona, les zones 30 se senyalitzen a l’entrada i a la sortida d’una manera clara i 

especialment visible, recordant als usuaris la seva estança en l’interior de la zona 

mitjançant la senyalització de les cruïlles. Les figures següents mostren l’aspecte de 

les esmentades entrades i sortides. 

 

Figura 4.8: Entrada tipus 

     

Font: B:SM 

 

Figura 4.9: Sortida tipus 

 

Font: BSM 

 

Les entrades se senyalitzen mitjançant el 
pintat d’una catifa vermella amb les 
dimensions que s’observen a la figura (el 
pas de vianants i la senyal de trenta de color 
blanc es pinten al damunt).  
A més a més, es pinta una franja vermella 
de 40 cm abans del pas de vianants que 
presenta unes rugositats especials. 

Les sortides se senyalitzen igual 
que l’entrada amb la diferència que 
no hi ha la franja amb rugositats. 
La senyal de 30 està barrada per 
una línia fosca. 
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En el cas de les cruïlles, es pinta una senyal de trenta a terra un cop superada la 

cruïlla després del pas de vianants. En el cas que no existeixi el pas de vianants, es 

col·loca el trenta en el lloc on correspondria en el cas que el pas existís. 

D’aquesta manera s’evita omplir l’interior de les cruïlles, fet que podia distorsionar 

l’efecte visual degut a la proximitat entre els símbols de trenta o la pròpia morfologia 

de la cruïlla. A més, s’eviten les possibles marques de les rodes dels cotxes en els girs 

al mateix temps que s’eviten possibles relliscades de les motos en els girs.  

La figura 4.10 mostra exemples de senyalització en dues classes de cruïlla diferents : 

 

Figura 4.10: Senyalització de les cruïlles d’una zona 30

       

 

Font: BSM 
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La senyal de 30 té les dimensions detallades a la figura, és de color blanc i el seu interior 

no es pinta (fig.4.11). 

 

Figura 4.11: Dimensions de la senyal 

 

Font: B:SM 

 

2. La reordenació de la circulació 

A les zones 30 cap via no ha de tenir prioritat sobre les altres, d’aquesta manera s’evita 

que es transformin en vies de pas. Per tant, és dóna prioritat a la dreta. 

També és una bona pràctica la realització de sentits de circulació concurrents, d’aquesta 

manera s’eviten  els trams rectes massa llargs i la utilització d’algunes vies de la zona 

com  a vies de pas. 

3. Les actuacions de caràcter urbanístic 

• Ampliació de voreres: els anàlisis d’amplada mínima per a garantir un trànsit fluid 

de vianants conclouen que aquesta ha de ser de 2 m. 

• Utilització de mobiliari urbà que delimiti els diversos espais: ajuden a millorar 

l’aspecte de l’espai públic i milloren la qualitat de vida del ciutadà. 

• Implantació de paviments especials: inciten al conductor a reduir la velocitat donat 

que tenen la propietat de produir soroll o vibracions en els vehicles. Poden 

aplicar-se només a l’entrada o a tota la zona. També s’utilitzen  colors, com el 

vermell, que són percebuts per l’usuari com a senyal de perill o precaució. 
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• Desviació de l’eix de trajectòria: és una de les mesures més efectives per a reduir 

la velocitat, i a la vegada menys traumàtiques des del punt de vista del conductor. 

Es pot aconseguir mitjançant la distribució de places d’aparcament creant un 

efecte zig-zag, o la col·locació estratègica d’arbrat i mobiliari urbà. 

• Elevacions de la calçada: és un sistema contundent de regulació de la velocitat. 

 

4.7.3. Impacte sobre la mobilitat 

En alguns aspectes és complicat avaluar quantitativament l’impacte de les zones 30, 

donat que la major part dels seus efectes es tradueixen en magnituds difícils de 

quantificar tals com la millora de la qualitat de vida i de la convivència conductor-vianant o 

en aspectes dels quals comptem amb poques dades com l’augment de la seguretat o de 

la regularitat del trànsit. 

La primera experiència amb les zones 30 a Barcelona fou a Sant Andreu, on 

l’accidentalitat es va reduir en un 27% i la presència de vianants a les zones 

comercials va incrementar-se en un 200%. 

Altres efectes que s’han observat en països com Dinamarca, França o Suècia són: 

• Disminució del tràfic 

• Millora del medi ambient urbà 

• Millora de la convivència i l’expressió de la vida social 

• Augment de la demanda social de zones 30 

• Reducció del consum d’energia 

• Millora de la dotació d’aparcament 
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5. Proposta i selecció d’actuacions 
Una vegada descrits alguns dels sistemes de gestió i millora de la mobilitat, es procedeix 

a estudiar un seguit de propostes i actuacions a l’àmbit del 22@ per tal de traslladar-hi 

els efectes positius que cadascun d’aquests sistemes produeixen sobre la mobilitat, el 

medi ambient, i la qualitat de vida.  

 

5.1. Regulació de l’estacionament al 22@  

Degut al procés de transformació que pateix actualment el sector del 22@, és probable 

que aparegui un dèficit d’aparcament donada la creació de noves vivendes i una certa 

pressió d’estacionament per part dels conductors forans deguda al creixement del sector 

terciari i la creació de nous llocs de treball. 

És probable, doncs, que sigui necessària l’ampliació de l’àrea verda per tal de cobrir el 

22@. A tal efecte, per tal de definir l’estacionament necessari per a donar servei als 

viatges de nova generació al sector, i la gestió més convenient de l’estacionament, 

primerament es fa un estudi de la situació des d’una perspectiva global, passant després 

a una visió més concreta, un “zona per zona” 

Es tracta d’una eina que ens permet prioritzar l’ús de les places segons els següents 

criteris: 

1-  els residents tenen la prioritat màxima 

2-  la rotació ocupa el segon lloc 

3-  l’oferta restant serà ocupada pel motiu treball 

Una vegada planificada la regulació de l’estacionament en calçada, és necessària la 

integració dels aparcaments públics per tal de millorar la coordinació de l’oferta entre 

aparcament en calçada i fora calçada. Per exemple, a les zones de major dèficit 

d’aparcament de rotació fora de calçada, tindria sentit tenir les tarifes de zona blava 

més elevades. Tanmateix, l’abast de la proposta no inclou l’estacionament fora de  

calçada. 
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5.1.1. Avaluació de les necessitats d’aparcament 

Abans de realitzar qualsevol ampliació de l’àrea verda, és necessari estudiar la situació 

de l’aparcament a la zona. Els paràmetres que s’analitzen són (veure taula 5.1): 

• La densitat de població: Nombre d’habitant per hectàrea (habitants/Ha) 

• L’índex de pressió d’estacionament a la calçada (IPEC - nocturn i diürn): ressalta 

els sectors on hi ha més pressió de turismes residents sobre l’oferta existent a la 

calçada  

• El dèficit infraestructural: Nombre de vehicles residents que no disposen de plaça 

fora calçada 

• El nivell d’activitat terciària: mesura l’atracció de forans a la zona mitjançant els 

següents paràmetres: activitat comercial (nombre de comerços per hectàrea) i 

activitat serveis (nombre d’instal·lacions de serveis per hectàrea) 

• L’ocupació pagada de la zona blava: mesura l’eficàcia de la zona blava a l’entorn. 

 

Taula 5.1: Pressió d’estacionament a les zones frontera 

Nivell 0 Nivell 1 (baix) Nivell 2 (mitjà) Nivell 3 (alt) 

Residents: <50 

habitants/Ha 
Residents: 50-100 

habitants/Ha 
Residents: 100-150 

habitants/Ha 
Residents: >150 

habitants/Ha 

Terciari: <5 locals/Ha 

(comercial + serveis) 
IPEC: <1 cotxe/plaça IPEC: 1-1,5 

cotxe/plaça 

IPEC: >1,5 

cotxe/plaça 

Zones sense 

urbanitzar / sense 

consolidar 

Terciari : 5-10 

locals/Ha (comercial + 

serveis) 

Terciari: 10-20 loc/Ha 

(comercial + serveis) 

Terciari : >20 

locals/Ha (comercial + 

serveis) 

Font: B:SM 

 

Contrastant dades de B:SM amb aquests criteris, es conclou que de moment no hi ha 

necessitat d’àrea verda dins la zona d’estudi. 

Un estudi realitzat el 2003 per B:SM sobre les necessitats d’aparcament que provocaran 

els viatges de nova generació al 22@, estima que el total de vehicles atrets diàriament 
pel districte serà d’uns 379.000. Donada aquesta estimació, l’estudi preveu que el total 

de places necessàries fora de calçada serà de 111.000, i en calçada unes 25.000. 
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L’oferta de places és, però, una mica inferior a la demanda prevista.  

A la taula A.3 de l’annex, es troba l’inventari d’oferta de places previstes fora de 

calçada. L’oferta total fora de calçada és doncs de 96.300 places. 

L’oferta de places en calçada (taula A.2) es calcula seguint els criteris del PEI del 22@ 

que, com ja s’ha indicat anteriorment, preveu la implantació d’un carril d’aparcament 

en cordó al costat dret de la calçada dels carrers de la xarxa secundària “destinats a 

zona blava, menys 20m/tram per a bicicletes i motos”. Aquests cordons representen 

5.899 places d’aparcament per a cotxes.  

Respecte l’oferta de C/D, es projecta destinar 4 xamfrans per illa a C/D i cada tres illes 

tres per a C/D i un per a taxis, això fa un total de 2.507 places dedicades a c/d. En 

aquest cas dos seran en cordó i dos en bateria. En calçada, doncs, l’oferta total és de 

8.406 places. 

Així doncs, s’estima un dèficit en calçada de 16.600 places. Es proposa reduir-lo 

mitjançant l’augment de l’índex de rotació dels vehicles i això s’aconsegueix amb la 

implantació de places de zona blava (l’experiència ens diu que podem considerar un 

índex de rotació de 6 vehicles/plaça). Una altra propietat de les places de zona blava 

és que desencoratgen l’ús del mode privat d’aquells que necessiten estacionaments 

de llarga durada (> 4 hores), aquests són precisament la majoria i a més són trajectes 

regulars ja que pertanyen a la mobilitat obligada.  

A la vegada, les places de zona blava promouen el creixement del sector terciari 

facilitant els estacionaments de curta durada (per anar de compres o a fer gestions). 

Finalment, l’increment de vigilància fa que la indisciplina d’estacionament disminueixi i 

per tant també el nombre de vehicles entorpint el trànsit.  

Es desestima l’opció de pintar places de zona verda donat que com ja s’ha comentat 

l’àmbit d’estudi no compleix amb els paràmetres necessaris. A més, el PEI preveu que 

tots els nous habitatges tinguin la seva pròpia dotació d’aparcament, així que, en 

principi, no hi haurà dèficit d’estacionament residencial. 

 

5.1.2. Dimensionament 

Es considera necessària una gestió integral de l’aparcament, i això implica gestionar 

l’estacionament en calçada.  

Per començar, es proposa la gestió d’un 20% de l’oferta d’aparcament en calçada,  és a 

dir 1.180 places de zona blava i 501 de c/d. Això permetrà estudiar la bondat del projecte 
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posat en pràctica i analitzar els seus efectes. En cas d’obtenir resultats positius, 

s’augmentaria el nombre de places gestionades. Es proposen,doncs, les següents fases: 

 

Taula  5.2: Proposta de fases d’implantació de la regulació d’estacionament en calçada 

Places gestionades Any 0 Any 4 Any 8 

Places cotxe 1.180 2.360 2.360 

Places C/D 501 1.003 1.003 

TOTAL 1.681 3.362 3.362 

Font: Elaboració pròpia 

 

Donat que, de moment, no es considera necessari destinar cap plaça a residents, se 

suposa que totes les places aniran destinades a zona blava (llevat de les de c/d, és clar). 

No obstant això, és important destacar que el gran avantatge de dividir el procés en fases 

és que permetrà distribuir millor els tipus de places necessàries (verda exclusiva, mixta, 

blava, c/d o zona d’estacionament no regulat), segons els efectes que es vagin produint 

sobre els dèficits d’estacionament al sector. L’experiència ens indica que no és una bona 

opció destinar totes les places existents a zona blava. És per aquesta raó, que podem 

suposar que en la tercera fase de regulació la majoria de places no s’acabaran destinant 

a zona blava i probablement continuïn essent places no regulades. Per tant, a l’hora de 

fer l’estudi de viabilitat (capítol 6) no s’ha tingut en compte cap ingrés ni despesa 

provinent d’aquestes.  

En la primera fase, es proposa col·locar les places a les zones amb major dèficit 

d’estacionament distribuïdes de manera proporcional (veure figura C.1 de l’annex). 

  

5.1.3. Comptatges puntuals 

És recomanable realitzar comptatges en les zones senyalades per tal d’analitzar la 

situació real de l’estacionament i verificar si és semblant a la prevista. És important tenir 

informació fiable perquè és necessari conèixer amb més precisió la demanda potencial 

que absorbirien aquestes places i poder predir mínimament els efectes d’aquesta 

actuació sobre la zona regulada i l’àrea externa no regulada. 

La informació que s’hauria d’extreure d’aquests comptatges és: 

• Ocupació de les places en calçada 
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• Nombre de vehicles i durades d’estacionament dels mateixos: aquells vehicles 

que estacionin menys de 4 hores són susceptibles d’utilitzar la zona blava. No 

obstant això s’hauria de descartar un alt percentatge (un 70%) d’aquests vehicles 

ja que alguns usuaris no estarien disposats a pagar i intentarien estacionar en 

zones no regulades i d’altres optarien per utilitzar un altre mode de transport. 

• Vehicles que estacionen il·legalment: part d’aquests també formen part de la 

demanda potencial de zona blava.  

Es proposa la realització de comptatges en àmbits de 4 trams de carrer a les zones on 

s’ha proposat la implantació de zona blava (un per zona). Això faria un total de 8 
comptatges, els quals es realitzarien en dues observacions de 4 hores de durada, una al 

matí i una a la tarda d’un dia laborable.   

 A la vegada, per tal de fer el seguiment del funcionament de la regulació, s’han de 

realitzar comptatges periòdics d’ocupació i indisciplina d’aparcament a l’àrea blava i el 

seu entorn a diferents trams de carrers del sector, triats estratègicament. 

 

5.1.4. Pressupost 

Les taules següents recullen les partides que s’han considerat a l’hora de calcular el 

pressupost. Els costos unitaris provenen d’extrapolacions de dades de l’Àrea verda 

existent. De la mateixa manera, s’ha calculat un rati de 12 places/parquímetre i 6 

places/senyal. 

 

Taula 5.3: Costos unitaris 

Unitats necessàries ZONA BLAVA C/D
Nombre de places 1.180 501
Nº Parquimetres 164 0
Nombre de senyals 197 84

Costos unitaris (Euros 2009) ZONA BLAVA C/D
Parquímetre 14.767 €                  
Pintura de 1 plaça 19 €                         19 €                    
Senyal 76 €                       76 €                   

FASE I (2008)

 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 5.4: Pressupost 

ZONA BLAVA C/D
PARQUÍMETRES 2.419.697 €             
PINTURA 22.336 €                  9.492 €               
SENYALITZACIÓ 14.890 €                  6.328 €               
CENTRE DE CONTROL 360.000 €                
ALTRES (GRUES, 
IMPREVISTOS, COMPTATGES) 40.000 €                  16.800 €             
SUBTOTAL 2.856.923 €           32.621 €           
TOTAL

COSTOS IMPLANTACIÓ ZONA BLAVA (FASE I)

2.889.544 €                                            

Font: Elaboració pròpia 

 

La inversió en “Centre de Control” es deu a la compra d’equipaments necessaris per 

als nous treballadors (tant vigilants com supervisors de l’oficina de control). 

 

 

5.2. Extensió de la xarxa de Carsharing al 22@ 

Actualment a l’àmbit d’estudi ja existeixen 3 aparcaments amb Carsharing. No obstant 

això, la major part del districte queda fora del radi de cobertura d’aquests. És per això 

que es proposa la implantació de dues noves places d’aparcament destinades a dos 

vehicles Carsharing. Aquests seran un  Utility i un Compact (annex, fig. D.6) donat que 

són els que pertanyen a la gamma bàsica, és a dir, els més econòmics i alhora els més 

utilitzats. Cal destacar, però, que encara que els vehicles triats siguin els més rentables, 

la viabilitat d’aquesta iniciativa dependrà bàsicament de la idoneïtat de la ubicació de 

l’aparcament seleccionat. Aquest ha de complir una sèrie de requisits per tal d’assegurar 

mínimament l’existència d’una demanda potencial. 

  

5.2.1. Estudi dels possibles emplaçaments 

Per tal d’estudiar els possibles nous emplaçaments, es té en compte el plànol 

d’aparcaments públics disponibles al Poblenou (veure figura C.2 de l’annex) i  es fa una 

estimació de la demanda potencial de les diferents possibilitats. 

Per començar, es descarta l’opció d’implantar noves places en els aparcaments ja 

existents i als aparcament propers a aquests, doncs la demanda d’aquestes zones està 
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coberta. Per tant, no es contemplen com a opcions les zones 96, 199, 212, 211, 161 

(veure plànol C.3 de l’annex) 

Les raons principals d’ús del sistema Carsharing són: 

• Per a particulars: anar a fer encàrrecs i sortides de cap de setmana 

• Per a empreses: anar a fer gestions, ja que el sistema els permet anar a la feina 

sense cotxes i agafar-lo allà si és necessari. 

Això significa que un gran percentatge d’usuaris d’un aparcament amb Carsharing són 

residents de la zona o gent que hi va a fer encàrrecs. És per això que a l’hora d’estimar la 

demanda potencial d’un aparcament, els paràmetres principals a avaluar són el nombre 

de residents dintre el seu àmbit de cobertura i l’existència de centres comercials propers. 

A més, tenint en compte els usuaris que l’utilitzen per a fer gestions des de la feina, 

també s’ha d’avaluar la densitat d’oficines – i altres llocs de treball - a la zona. 

El plànol C.3 indica les zones del districte 22@ amb més superfície dedicada a habitatge, 

oficines i activitat comercial, a la vegada que assenyala els punts on estan situades les 

grans superfícies comercials. Observant el plànol s’ha deduït que, seguint els criteris 

indicats anteriorment, el millor emplaçament per a Carsharing és l’aparcament del centre 

comercial Diagonal - Mar (veure fig. C.4 de l’annex). Aquest aparcament té les 

avantatges següents: 

• Està situat en una zona on hi ha molta concentració d’habitatges i oficines 

• L’aparcament serveix un dels dos centres comercial més grans del districte (s’ha 

de recordar que l’altre és Glòries i aquest ja disposa d’un aparcament amb 

Carsharing).  

• L’aparcament està ben comunicat amb el transport públic (parades de metro, 

tram i autobús properes).  

• La proximitat del Fòrum, un altre gran centre d’atracció de viatges. 

• Donat l’elevat nombre de places lliures que hi ha l’aparcament, i l’interès del 

centre comercial de facilitar l’accés als seus clients, s’intueix que el preu de 

lloguer de la plaça serà molt reduït en comparació a la resta. 
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5.2.2. Pressupost 

No es considera cap inversió inicial donat que no caldria contractar personal nou ni fer 

cap altre tipus d’inversió donat que la infraestructura actual de l’empresa és capaç 

d’absorbir la implantació de dues noves places de carsharing sense necessitat de cap 

ampliació. Per altra banda, els 2 vehicles són de leasing i les places d’aparcament, de 

lloguer, per tant, es comptaran com a despeses d’execució. 

El preu del lloguer de les places d’aparcament i del leasing dels automòbils (un Utility i un 

Compact per tal de satisfer la demanda bàsica) s’ha estimat gràcies a informació 

facilitada per Avancar.  

Les quotes a pagar el primer any es detallen a la taula següent: 

 

Taula 5.5: Costos unitaris 

Utility (€/mes) 357
Compact (€/mes) 376

Preu abonament (€/mes) 100

Cotxes

Places aparcament
 

Font: Elaboració pròpia 

 

Així doncs, les despeses anuals tenint en compte dos vehicle i dues places d’aparcament 

es detallen a la taula 5.6. 

 

Taula 5.6: Despeses anuals en immobilitzat material 

Despesa per cotxes 10.996 €      
Despesa per aparcament 2.400 €        
TOTAL 13.396 €     

   Font: Elaboració pròpia 

 

La resta de despeses es descriuen detalladament al capítol 6. 
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5.3.  Web de Carpooling  

La creació de webs és l’eina més utilitzada per a la implementació d’un sistema de 

Carpooling. Com ja s’ha comentat anteriorment, el sistema que més resultats a donat a 

Catalunya és el de la web www.compartir.org. Així doncs, se suggereix la contractació 

dels serveis de Compartir, SL per part del Consell del Districte. 

 

5.3.1. Especificacions de la web de mobilitat compartida del 22@ 

A continuació es descriuen les condicions tècniques bàsiques que la pàgina web del 

22@ hauria de tenir. Aquestes són similars a la de la resta d’ajuntaments adherits a la 

iniciativa. 

A la pàgina d’inici, apareixerien les següents opcions: 

1. Log in 

2. Cercar Viatges (és el mateix que l’opció 6) 

3. Afegir viatge 

4. Cercar companys de viatge 

5. Les meves dades 

6. Els meus viatges 

7. Els meus contactes 

8. Registrar-me 

9. Digues-li a un amic 

10. Errors de funcionament 

11. Preguntes freqüents 

1. Login  

Per tal d’entrar a la zona d’usuari és necessari escriure l’email i la contrasenya. 

2. Cercar Viatges 

Permet seleccionar ciutat d’origen i de destí del viatge a compartir. Un cop indicat, 

apareixen tots els viatgers que fan el mateix recorregut. La informació que es dóna sobre 

aquests són: Dates del viatge (o horari, en cas de viatge regular), precisió desitjada en 

quant a dates i/o origen-destí,  data d’inserció, disponibilitat (també diu si hi ha més info i 

s’hi pot clicar), comentaris. A la figura següent es pot veure un exemple de la finestra 

d’informació sobre la resta d’usuaris. 
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Figura  5.1: Exemple de finestra d’informació sobre possibles companys de viatge 

 

Font: www.compartir.org 

 

Existeix l’opció “Enviar missatge”: si aquest viatge és interessant per a l’usuari, aquest es 

pot comunicar amb la persona directament via mail.  

3. Afegir Viatge 

Els passos que ha de seguir l’usuari per tal d’afegir el seu trajecte a la base de dades 

són:. 

Pas 1: Introduir ciutat d’origen (i universitat de destí) 

Pas 2: Indicar modalitat de viatge 

• Tinc cotxe i cerco passatgers (conductor) – número de places lliures 

• No tinc cotxe i cerco qui em porti (passatger) 

• Pots ser conductor i/o passatger 

En cas que sigui un viatge esporàdic, convé escriure la data de sortida i de tornada. En el 

cas de viatges regulars, pot omplir-se un calendari setmanal amb els horaris.  
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Existeix un apartat on l’usuari pot escriure els comentaris que desitgi sobre el viatge en 

qüestió. Per exemple: nombre de places disponibles o nombre de persones que viatgen, 

ciutats per on es passarà, …és a dir, tota aquella informació que es consideri d’interès 

per entendre millor el viatge. 

S’adverteix l’usuari quan escriu un nom d’origen o destí equivocat o ambigu. 

4. Cercador de companys de viatge 

Permet triar el perfil de company desitjat. Les característiques que es poden introduir són 

els que es troben a la figura següent. 

Figura 5.2: Cercador de companys de viatge 

 
Font: www.compartir.org 

 

5. Les meves dades 

En aquest espai es pot veure i editar aquelles dades personals que l’usuari a escrit al 

registrar-se.  

6. Els meus viatges 

L’usuari pot veure, editar i afegir viatges.  

7. Els meus contactes 

És la zona de comunicació entre usuaris enregistrats. Aquí apareixen els missatges dels 

altres membres interessats en els viatges de l’usuari i aquest podrà respondre’ls des 

d’aquí.  



Mobilitat Sostenible al 22@  Pàg. 65 

 
8. Per a registrar-se 

Existeix la zona d’inscripció o modificació de dades de l’usuari. Les dades d’accés, són 

com ja s’ha dit abans, l’email i una contrasenya que tria l’usuari. El sistema et demana les 

següents dades personals: 

Dades personals 

• Nom 

• Cognoms 

• Ciutat 

• Codi Postal 

• País  

• Idioma principal de comunicació 

• Sexe 

• Any de naixement 

• Tens carnet de conduir? Any de concessió 

• Ets fumador? 

• Quins idiomes parles? 

• Quines són les teves aficions? 

• Quins esports practiques? 

• Professió/Estudis? 

Dades de contacte (informació visible només per als usuaris autoritzats per l’interessat) 

• Telèfon 

• Tel. Mòbil 

• Fax 

Dades del Cotxe (obligatori emplenar tots els camps si es té cotxe) 

• Marca del Cotxe 

• Model 

• Tipus de Cotxe 

• Té aire condicionat? 

Després de registrar-se, es rep un email automàticament que informa l’usuari sobre les 

seves dades d’accés. 

9. Digues-li a un amic 

Directament des del web es pot enviar un missatge informant amics i coneguts de 

l’existència de la web. Només s’ha d’escriure el mail i el nom d’aquests. El text del 

missatge ja està escrit, encara que és editable. Exemple: 
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Hola, he trobat aquesta website: http://www.carpooling22.net destinada a facilitar la 

trobada entre persones que fan un mateix trajecte o viatge. Mira-te-la! 

És eina gratuïta i efectiva per autopromocionar-se. 

10. Errors de funcionament 

Apartat encarat al manteniment de la web 

11. Preguntes més freqüents 

Les preguntes que més es fan els usuaris es responen en aquest apartat. 

 

Figura 5.3: Exemple de l’apartat FAQ 

  

Font: www.compartir.org 

 

5.3.2. Pressupost 

L’únic cost d’adhesió al sistema és la taxa anual a pagar a l’empresa Compartir SL. 

S’estima en uns 1.500 € (la taxa que paga l’Ajuntament de Molins de Rei). 
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5.4. Xarxa ortogonal d’autobusos 

Donat que es considera que ni la interconnexió al sector 22@ ni la connexió amb el 

centre de l’Eixample no estan ben servides, el PEI del Poblenou fa una sèrie de 

propostes de millora del servei de TP al barri: 

1. Construcció d’una línia de Rodalies que connecti el barri amb la resta de 

l’aglomeració. ATM està estudiant una proposta de línia que seguiria el recorregut 

Plaça Espanya – Francesc Macià – Gràcia – Glòries – Badalona. 

2. Reprendre la línia de Tram actual per la costa seguint l’eix Sant Adrià – Taulat – 

Passeig Calvell – Carmen Amaya – Avda. Icària i extendre-la per Doctor Aiguadé, 

seguir la traça de la via de servei del Moll de la fusta fins a Drassanes i el Moll de 

Barcelona. 

3. Allargar la línia 2 del Metro fins al Passeig de la Barceloneta. 

4. Creació d’una xarxa ortogonal d’autobusos: donat que la urbanització del sector 

es farà en supermançanes, es proposa la creació d’una xarxa ortogonal. 

Tal com es comenta a l’apartat 4.6, l’estratègia per la mobilitat sostenible de 

Barcelona és millorar la xarxa de transport públic en superfície. Una vegada 

presentat el model de xarxa ortogonal proposat per BCN Ecologia i recordant que 

és aconsellable un model d’implementació progressiva de la xarxa  a Barcelona 

per tal d’assolir un ampli suport dels ciutadans, abans de procedir a la seva 

implementació generalitzada, es proposa finalment la implantació de la xarxa al 
22@ com a primera fase experimental. 

 

5.4.1. Anàlisi de la situació actual 

En primer lloc, s’ha fet un recull de dades sobre les línies que actualment tenen part del 

seu trajecte al Poblenou per tal d’establir el nivell de servei actual de la zona (veure taula 

5.7). Les variables són: 

• V(km/h): Velocitat comercial tenint en compte el temps de parada. S’ha estimat de 

12 km/h perquè és la velocitat mitjana màxima per a Barcelona actualment. 

• Ltot(km): longitud de la línia dins la zona d’estudi. Les dades provenen de 

l’aplicació informàtica Google Earth i han estat contrastades amb les que 

apareixen al Pla de Mobilitat Sostenible per al Poblenou. 
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• Ttot(min): temps de la durada del servei en la zona d’estudi, s’ha calculat 

mitjançant les dades V i Ltot. 

• Freq(min): freqüència de pas en hora punta. 

• NCH: nombre de circulacions per hora 

 

Taula 5.7: Xarxa d’autobusos actual al Poblenou 

LÍNIA V (km/h) Ltot (km) Ttot (min) Interval de pas Busos NCH
6 12 15,87 79,35 8 10 7,5
7 12 21,46 107,30 6 18 10,0
10 12 18,9 94,50 8 12 7,5
14 12 21,45 107,25 8 13 7,5
26 12 14,63 73,15 8 9 7,5
36 12 23,98 119,90 12 10 5,0
40 12 26,25 131,25 12 11 5,0
41 12 19,13 95,65 7 14 8,6
42 12 24,09 120,45 15 8 4,0
43 12 25,57 127,85 7 18 8,6
56 12 21,61 108,05 8 14 7,5
60 12 36,73 183,65 10 18 6,0
71 12 21,46 107,30 12 9 5,0
92 12 12,85 64,25 9 7 6,7
141 12 18,63 93,15 20 5 3,0

TOTAL 21,5 107,5 10,0 11,7 99  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de TMB 

 

Com pot observar-se a la taula 5.7, de les 15 línies existents, l’interval de pas mínim és 7 

min, havent-hi 8 línies amb una freqüència de pas en hora punta inferior o igual als 8 min. 

Estudis realitzats sobre freqüències òptimes de pas, senyalen aquest interval com a 

òptim. En canvi, per a freqüències superiors als 15min, s’aconsella funcionar amb un 

horari de pas marcat, això succeiria només amb 2 .  

El PEI del 22@ fa una oferta generosa de carrils reservats seguint la major part dels 

carrers de la xarxa primària, de manera que l’autobús pugui disposar d’accés privilegiat 

lliure de congestió a tot l’àmbit de referència. Les característiques bàsiques de la xarxa 

proposada són: 

• Accés el més homogeni possible a tot l’àmbit, amb carrils reservats, 

unidireccionals i amb el mateix sentit que el carrer. Això dóna lloc a una separació 

apreciable (en general tres illes) entre els dos sentits. Aquest aspecte no és 

òptim, però ve obligat pel fet que la resta de carrers no acostumen a presentar 

suficient continuïtat per a ser útils per a l’autobús. 
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• Establiment d’un nou concepte de semaforització al llarg dels carrers de la xarxa 

primària, amb ones verdes pensades per a que l’autobús les pugui seguir. Per 

tant, la velocitat mitjana del trànsit privat i del públic s’aproximen. 

El PEI estima que l’autobús podria assolir els 18 km/h de velocitat comercial gràcies a 

aquestes mesures, però altres fonts senyalen com a dada més realista arribar als 14 -15 

km/h en un horitzó relativament proper.  

S’ha estudiat també la col·locació idònia de les parades: 

• Distància entre parades: cada tres illes (400 m). 

• Parades després dels passos de vianants, per tal de que l’autobús no tapi la 

visibilitat als vianants que creuen el carrer. 

 

5.4.2. Proposta de BCN Ecologia 

La proposta de xarxa realitzada per BCN Ecologia l’any 2003. Se segueix el model de 
xarxa ortogonal comentat anteriorment, procurant fomentar l’intercanvi modal mitjançant 
la col·locació de parades a prop d’altres parades de TP i servint les principals 
instal·lacions generadores de viatges.  

La taula 5.8, recull les característiques principals de la situació en el moment en que es 
va fer la proposta, una mica diferent de l’actual (taula 5.7). 

 

Taula 5.8: Xarxa d’autobusos al Poblenou (2003) 

LÍNIA V (km/h) Ltot (km) Ttot (min) nterval de pas Busos NCH
6 10,1 16,45 97,7 8,1 12 7
7 10,2 22,42 132,4 6,6 20 9
10 12,2 18,94 93,5 7,7 12 8
14 10,5 18,42 104,8 7,3 14 8
36 11,5 23,98 125,1 11,1 11 5
40 12,3 26,25 127,7 12,7 10 5
41 9,9 19,13 115,5 7,9 15 8
42 13,2 24,09 109,8 15,7 7 4
43 11,9 25,57 129,4 6,4 20 9
45 11,2 22,44 119,8 9,1 13 7
51 10,3 20,33 118,4 23,2 5 3
55 9,4 17,61 112 8 14 8
56 10,6 21,61 121,8 7 17 9
60 14,2 36,73 154,9 8,8 18 7
71 12,7 21,46 101,2 9,7 10 6
92 10,5 12,85 73,3 25,2 3 2
141 11,5 18,63 97,4 16,2 6 4

TOTAL 392,4 2084,6 225 114  

Font: Pla de Mobilitat sostenible per al Poblenou 
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A continuació, la taula 5.9 presenta les dades corresponents a la proposta realitzada. 

 

Taula 5.9: Proposta realitzada per BCN Ecologia 

LÍNIA V (km/h) Ltot (km) Ttot (min) nterval de pas Busos Busos extra NCH
6 16 15,94 59,8 7 9 -4 8,6
7 16 22,57 84,6 7 12 -8 8,6
10 16 18,02 67,6 7 10 -2 8,6
14 16 17,77 66,6 7 10 -5 8,6
19 16 25,49 95,6 7 14 -3 8,6
36 16 23,57 88,4 7 13 1 8,6

40H 16 14,49 54,3 7 8 -2 8,6
40V 16 15,78 59,2 7 8 6 8,6
41 16 17,63 66,1 7 9 -5 8,6
42 16 22,48 84,3 7 12 5 8,6
43 16 25,85 96,9 7 14 -6 8,6
45 16 22,44 84,1 7 12 -1 8,6
51 16 20,33 76,2 7 11 6 8,6

55H 16 17,61 66 7 9 -5 8,6
56 16 21,61 81 7 12 -6 8,6
60 16 36,73 137,7 7 20 2 8,6
71 16 21,81 81,8 7 12 1 8,6
92 16 15,93 59,7 7 9 6 8,6

141 16 18,63 69,9 7 10 4 8,6
Nova 16 14 52,5 7 8 8 8,6

TOTAL 408,68 1532,3 219 -8 171  

Font: Pla de mobilitat sostenible per al Poblenou 

 

A l’hora d’estudiar les característiques de la nova xarxa es va tenir en compte l’augment 
de velocitat comercial que preveu el PEI. Com es pot observar aquest augment de la 
velocitat provoca que, tot i augmentar la freqüència de pas, en alguns casos no es 
necessiti cap bus extra, sinó tot el contrari, acaben “sobrant 8 busos”. 

 

Taula 5.10: Comparació situació actual vs. proposta 

Actual Proposta
Freqüència (min) 11 7
Nombre busos 225 219

NCH 114 171
Capacitat (pers/h) 3431 5143

Increment capacitat (pers/h) 1712  

Font: Elaboració pròpia 

 

Al Pla de Mobilitat Sostenible per al Poblenou, s’estima que el trànsit aproximat de 

vehicles en hora punta és de 44.600 veh/h. Considerant una ocupació de 1,22 

persones/vehicle, es dedueix que hi ha 54.412 persones/hora utilitzant el mode privat. La 

capacitat extra que s’aconseguiria amb aquesta proposta permetria absorbir un 3% dels 

usuaris de vehicle privat en hora punta.  
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5.4.3. Proposta de xarxa alternativa  

La proposta de reordenació del recorregut de les línies en l’àmbit d’estudi es troba a la 

figura C.9 de l’annex (veure també figures C.5 - C.8). Com es pot observar, només s’ha 

treballat sobre les línies 6, 26, 36, 40, 71, 92 i 141. Es manté igual el recorregut de les 

línies que, en la zona del Poblenou, només circulen sobre la Diagonal, Marina o Gran Via 

perquè aquestes vies contribueixen de per sí al mallat ortogonal de la xarxa. El recorregut 

proposat de les línies és en total 3,18 km més llarg (taula 5.11). 

 

Taula 5.11: Km extra deguts als canvis de recorregut 

LINIES 
AFECTADES

Situació 
actual Proposta Km extra

40 7,83 7,24 -0,59
36 11,31 11,97 0,66
6 5,10 8,45 3,35

26 7,53 8,99 1,46
92 8,12 6,41 -1,71
141 8,38 8,46 0,08
71 8,70 8,72 0,02

TOTAL 56,95 60,23 3,28

Km recorregusts a l'àmbit d'estudi

 

Font: Elaboració pròpia 

 

 Aquesta proposta té en compte que: 

• La velocitat comercial mitjana màxima a Barcelona és 12km/h (veure figura    ) 

• Com s’ha dit anteriorment, els estudis diuen que la freqüència òptima de pas dels 

autobusos és de 8 min. 

 

Figura 5.4: Dades de l’oferta de bus de TMB 

 

Font: Dades bàsiques de mobilitat 2006. Ajuntament de Barcelona 
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Segons aquestes idees, es planteja que la freqüència passi a ser de 8 min o inferior (4, 5 

minuts com es diu en la proposta de TMB es considera massa agosarat per a la situació 

actual).  

Respecte la velocitat comercial mitjana, s’ha considerat que encara que la velocitat dels 

autobusos es vegi afavorida pel fet de circular pel carril-bus, una velocitat comercial 

mitjana de 16 km/h és improbable donat que no s’ha assolit mai dins la ciutat. Per bé que 

el PEI senyala que aquesta pot arribar a ser de 18km/h (una dada molt optimista), s’ha 

de comptar amb que les línies que passen pel Poblenou tenen una gran part del seu 

recorregut fora del barri, on la velocitat esdevindria inferior. No obstant això, també és 

cert que, tal com s’ha comentat anteriorment, l’estratègia de mobilitat de Barcelona és la 

d’augmentar el nombre de km de carril bus. A més, si s’arribés a reorganitzar els 

recorreguts a la totalitat de Barcelona, pràcticament totes les línies circularien 

contínuament per carrers amb carril especialment habilitats. Així doncs, s’ha optat per 

estudiar 3 escenaris possibles de menys a més optimista respecte la velocitat comercial 

mitjana assolible: 13, 14 i 15 km/h. En l’últim cas, donat que l’altra velocitat ho permetia 

sense haver de fer grans inversions, s’ha proposat d’augmentar la freqüència de pas a 7 

min. 

Les dades dels tres escenaris es presenten a continuació: 

 

Taula 5.12: Escenari 1 – Velocitat comercial de 13km/h 

LÍNIA V (km/h) Ltot (km) Ttot (min) Interval de pas Busos Busos extra NCH
6 13 15,28 70,52 8 9 -1 7,5
7 13 21,46 99,05 6 17 -1 10,0
26 13 15,30 70,59 8 9 0 7,5
36 13 27,33 126,12 8 16 6 7,5
40 13 27,71 127,87 8 16 5 7,5
41 13 19,13 88,29 7 13 -1 8,6
42 13 24,09 111,18 15 7 -1 4,0
43 13 25,57 118,02 7 17 -1 8,6
56 13 21,61 99,74 8 12 -1 7,5
60 13 36,73 169,52 10 17 -1 6,0
71 13 19,76 91,18 8 11 2 7,5
92 13 12,93 59,68 8 7 0 7,5
141 13 18,66 86,10 8 11 6 7,5

TOTAL 286 162 11 97  

Font: Elaboració pròpia 
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Taula  5.13: Escenari 2 – Velocitat comercial de 14km/h 

LÍNIA V (km/h) Ltot (km) Ttot (min) Interval de pas Busos Busos extra NCH
6 14 15,28 65,49 8 8 -2 7,5
7 14 21,46 91,97 6 15 -3 10,0
26 14 15,30 65,55 8 8 -1 7,5
36 14 27,33 117,11 8 15 5 7,5
40 14 27,71 118,74 8 15 4 7,5
41 14 19,13 81,99 7 12 -2 8,6
42 14 24,09 103,24 15 7 -1 4,0
43 14 25,57 109,59 7 16 -3 8,6
56 14 21,61 92,61 8 12 -2 7,5
60 14 36,73 157,41 10 16 -3 6,0
71 14 19,76 84,66 8 11 2 7,5
92 14 12,93 55,41 8 7 0 7,5
141 14 18,66 79,95 8 10 5 7,5

TOTAL 286 150 0 97  

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 5.13 : Escenari 3 – Velocitat comercial de 15km/h 

LÍNIA V (km/h) Ltot (km) Ttot (min) Interval de pas Busos Busos extra NCH
6 15 15,28 61,12 7 9 -1 8,6
7 15 21,46 85,84 7 12 -6 8,6
26 15 15,30 61,18 7 9 0 8,6
36 15 27,33 109,30 7 16 6 8,6
40 15 27,71 110,82 7 16 5 8,6
41 15 19,13 76,52 7 11 -3 8,6
42 15 24,09 96,36 7 14 6 8,6
43 15 25,57 102,28 7 15 -4 8,6
56 15 21,61 86,44 7 12 -1 8,6
60 15 36,73 146,92 7 21 3 8,6
71 15 19,76 79,02 7 11 2 8,6
92 15 12,93 51,72 7 7 0 8,6
141 15 18,66 74,62 7 11 6 8,6

TOTAL 286 163 13 111  

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 5.14: Comparació situació actual vs. Propostes 

Actual Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3
Freqüència (min) 10,3 8,4 8,4 7
Nombre busos 150 162 150 163

NCH 84 97 97 111
Capacitat (pers/h) 2529 2914 2914 3343

Increment capacitat (pers/h) 385 385 814  

Font: Elaboració pròpia 

 

La proposta de xarxa ortogonal seria inviable si no s’arribés a una velocitat comercial 

superior a 13km/h donat que augmentar la freqüència de pas sortiria exageradament car 

tan econòmica com mediambientalment. En canvi, es considera l’escenari 3 
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excessivament optimista. Així doncs, s’opta per presentar com a proposta final la de 

l’escenari 2.  L’augment de capacitat en aquest cas, permetria absorbir un 0,7% dels 

trajectes en vehicle privat al Poblenou (385 nous passatgers/hora).  

Posteriorment a la implantació d’aquesta proposta s’hauria d’avaluar el seu  

funcionament. Per exemple, en cas que l’augment de capacitat esmentat fos utilitzat, es 

deduiria que la proposta ha suposat una millora de la xarxa de superfície i 

conseqüentment es procediria a augmentar freqüències de pas i àmbits de cobertura. La 

fita seria arribar, tal com s’ha comentat anteriorment als 4 o 5 minuts de freqüència de 

pas en una xarxa que cobrís tota la ciutat de Barcelona.    

L’avantatge d’aquesta proposta respecte la de BCN Ecologia és que s’ha fet tenint en 

compte un escenari menys optimista (en quant a velocitat comercial actual i proposada) i 

que s’ha actualitzat la informació de l’escenari de partida (freqüències i recorreguts de les 

línies actuals). Tot i que l’augment de capacitat no és tan notable com el que s’obtindria 

amb la proposta de BCN Ecologia, el fet de no suposar cap risc, cap inversió en un 

escenari més realista pren gran importància degut al caràcter experimental d’aquesta 

xarxa ortogonal. La proposta s’ha de considerar doncs, com una primera fase 

d’implantació que en cas de demostrar el seu bon funcionament hauria d’anar-se 

millorant constantment, com s’ha dit abans, mitjançant un augment de la freqüència de 

pas dels autobusos, i l’extensió successiva de la xarxa.  

 

5.4.4. Intercanvi entre autobusos 

La xarxa d’autobusos ortogonals basa una gran part del seu èxit en el bon funcionament 

de l’intercanvi de passatgers entre eixos. És per això que es proposa modificar també la 

distribució de les parades actuals, de tal manera que n’hi hagi una a cada encreuament 

dels eixos proposats.  

Anteriorment (apartat 4.5.2), s’han presentat les dues solucions proposades per BCN 

Ecologia. D’aquestes, s’ha escollit l’opció 2, donat que comporta la mínima inversió i a la 

vegada és viable independentment de la longitud dels autobusos. En fases posteriors, 

s’hauria de considerar la possibilitat de posar en pràctica intercanviadors del tipus 1 

donat que eliminen la distància a recórrer per a realitzar el transbord. 

El plànol C.10 de l’annex, presenta les ubicacions de les parades proposades, algunes 

de les quals ja existeixen actualment. 
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5.4.5. Pressupost 

Es considera que la implantació de nous carrils bus i la redistribució de les parades ja 

està contemplada en el PEI. És per això que no es té en compte cap inversió extra 

provocada per aquesta proposta.  

A l’hora de fer l’estudi de viabilitat, però, sí que es tindran en compte les despeses 

provinents de l’augment de km recorreguts pels autobusos. 

 

 

5.5. El Bicing al 22@ 

Tot i que aquesta actuació ja ha estat executada, s’ha inclòs en aquest document donat 

el seu interès i importància en el camí de la mobilitat del Poblenou cap a la sostenibilitat i 

donat que s’ha participat personalment en l’ampliació de la xarxa a l’àmbit d’estudi. Es 

considera interessant estudiar els efectes d’aquesta ampliació i del treball conjunt que 

realitzaria amb la resta de propostes realitzades en aquest document. 

Es fa, doncs, una breu descripció del procés seguit i posteriorment se n’avaluarà la 

viabilitat i els efectes sobre la mobilitat i el medi ambient. 

 

5.5.1. Ubicació de noves estacions 

Per a la ubicació de les àrees d’aparcament de les bicicletes se segueixen criteris 

d’intermodalitat entre la bicicleta i altres modes de transport, aparcaments o zones 

importants de generació i atracció de viatges com equipaments, eixos comercials, 

universitats, parcs, equipaments, etc. En el cas del 22@ s’obeeixen els mateixos criteris 

que a la resta de la ciutat (veure annex D.5). 

En total, s’ha decidit col·locar al Poblenou un total de 44 estacions. La taula A.4 de 

l’annex recull tota la informació relacionada amb les seves ubicacions i dimensions, la 

figura 5.5 és de caràcter orientatiu.  
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Figura  5.5: Ubicacions de les estacions del Poblenou 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dates de B:SM 

Com es veu en el mapa següent (fig.5.6), tenint en compte un radi d’acció per estació de 

300m, tota la zona queda ben coberta per la xarxa Bicing. 

 

Figura 5.6: Plànol cobertura estacions 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dates de B:SM 



Mobilitat Sostenible al 22@  Pàg. 77 

 
5.5.2. Pressupost  

El pressupost per a la implantació del servei Bicing al 22@, s’ha calculat utilitzant les 

dades recollides a les taules següents. 

 

Taula 5.15: Estimació dels costos d’implantació de sistemes públics de lloguer de bicicletes 

Costos d'implantació del sistema de bicicleta pública Inversió inicial Cost anual 

elaboració d'un estudi de mobilitat €  

compra de bicicletes  €€  

compra i instal·lació de les estacions de bicicletes €€€  

manteniment i reparació de bicicletes  €€€ 

servei de distribució  €€€ 

comunicació/marketing  € 

servei de manteniment d'estacions  €€ 

sistema de control i gestió  €€€ 

Font: Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España. IDAE  

 

Taula 5.16: Cost aproximat de cada tipus de sistema 

Tipus de sistema Cost aproximat (€/any i bicicleta) 

Manual 1300-2400 

Automàtic 1400-3900 

Font: Guía metodológica para la implantación de sistemas de bicicletas públicas en España. IDAE  

 

Segons la taula 5.15 s’estima que la inversió inicial té una magnitud 50% menor que els 

costos anuals, és a dir, si tenim uns costos anuals de 1400-3900 €/any i bicicleta (taula 

5.16) la inversió inicial hauria de ser d’uns 700-1950 €/bicicleta. S’estima doncs, uns 

costos de 2650 €/any i bicicleta, i una inversió inicial de 1.325 €/bicicleta. 

Tenint en compte que s’han instal·lat 44 estacions al Poblenou de 27 ancoratges 

cadascuna (a excepció de 4 estacions - 159,160,173,175 - que en tenen 33) i que el rati 

d’ancoratges/bicicleta és 1.6, es dedueix que el nombre de bicicletes destinades al 
Poblenou són: 758. Per tant,  s’estima que la inversió inicial és de: 758 bicis x 1.325 

€/bici = 1.003.025€ 
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5.6. Implantació de zones 30  

La implantació d’una zona 30 requereix un procés de planificació i intervenció que afecta 

diferents aspectes de l’espai públic i la dinàmica circulatòria.  

 

5.6.1. Selecció de la zona 

A la figura B.7 de l’annex, es mostren les zones on seria possible la implantació i se li 

atorga un codi a cadascuna. Al Poblenou, n’hi ha un total de 45. 

Evidentment, no seria gens aconsellable convertir-les totes a la vegada; es podrien donar 

situacions de caos circulatori i rebuig social, el pressupost seria massa elevat, i no ens 

donaria l’opció de comprovar si els efectes de la implantació de cada zona són els 

esperats per tal d’analitzar la bondat del sistema. 

Així, doncs, es proposa la creació d’una zona 30 a l’àrea compresa pels codis del 1031 al 

1034 (veure plànols annex). Partint d’aquest punt, l’àmbit de la zona 30 podria anar-se 

estenent en cas que s’observessin els efectes positius esperats i hi hagués acceptació 

social.   

 

5.6.2. Amidaments 

Les entrades, sortides i cruïlles de la zona 30 tenen una senyalització especial (veure 

apartat 4.7).  És per això que la taula recull una sèrie de dades (preses per observació 

directa, veure fig. C.12 de l’annex) que defineixen la zona de treball (taula 5.17).  

 

Taula 5.17 : Característiques de la zona 

A B C D

CODI ZONA
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 c
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1031 0,89 2 3 0 2
1032 0,83 3 3 0 2
1033 1,62 5 6 0 3
1034 0,89 3 3 0 2
TOTAL 4,23 13 15 0 9  

Font: Elaboració pròpia 
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5.6.3. Pressupost 

El pressupost d’execució és de 150.834€ (veure taula 5.18). A aquest se li ha d’afegir 

altres despeses com les ocasionades per la utilització de grues (per moure els vehicles 

estacionats a la zona a pintar) i altres imprevistos. Aquest valor s’ha estimat en uns 

63.350€. 

  

Taula 5.18: Costos d’execució 

  cost d'execució en euros 

CODI ZONA A B C D TOTAL 

1031 9.032 € 13.548 € 0 € 5.419 € 27.999 € 

1032 13.548 € 13.548 € 0 € 5.419 € 32.515 € 

1033 22.580 € 27.096 € 0 € 8.129 € 57.805 € 

1034 13.548 € 13.548 € 0 € 5.419 € 32.515 € 

TOTAL        58.708 €     67.740 €             - €      24.386 €    150.834 €  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de B:SM 

 

Així doncs, el pressupost final és de : 214.185 € 
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6. Estudi de Viabilitat 

6.1. Pressupost d’inversió  

La inversió total és la suma dels pressupostos de cadascuna de les propostes, més les 

següents partides que no s’han tingut en compte anteriorment ja que s’ha considerat més 

apropiat considerar-les per al projecte en conjunt: 

• Comunicació: els 150.000€ que s’estima podrien necessitar-se per tal d’informar 

el ciutadà. La partida de comunicació en aquest tipus de projectes té un cost força 

elevat donat el seu paper clau en el bon funcionament i acceptació de les 

propostes. No obstant això, el disseny i implementació dels diferents processos 

de comunicació no s’han especificat en aquest document donat que no entren en 

l’abast d’aquest projecte.  

• Despeses de consultoria: les despeses del personal necessari per a fer possible 

el funcionament dels sistemes una vegada implantat ja s’han comptat 

anteriorment. En aquesta nova partida s’inclouen les despeses provinents de 

l’elaboració dels projectes executius; els honoraris del director de projectes, el 

responsable d’estudi (tècnic) i del delineant. 

Taula 6.1: Despeses de consultoria 

Hores Cost €/h Cost total €
Director 200 37,5 7.500
Tècnic 900 34,5 31.050
Delineant 360 22,0 7.920
TOTAL 46.470  

Font: Elaboració pròpia 

Taula 6.2: Càlcul del pressupost total 

Partida Pressupost
Regulació de l'estacionament 2.889.544 €
Carsharing 0 €
Carpooling 0 €
Xarxa d'autobusos 0 €
Bicing 1.003.025 €
Zones 30 214.185 €
TOTAL EXECUCIÓ 4.106.753 €
Despeses de consultoria 46.470
Despeses de comunicació 150.000 €
TOTAL (sense IVA) 4.303.223 €
TOTAL (IVA inclòs) 4.991.739 €  

Font: Elaboració pròpia 
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6.2. Càlcul dels Costos i guanys 

Seguidament es presenta el compte de resultats de les propostes suggerides per aquest 

projecte. 

Per a la realització del compte de resultats de la implantació de la regulació de 
l’estacionament, les dades s’han extret de B:SM, l’empresa gestora i han estat 

extrapolades al cas particular d’aquest projecte. També s’han fet les següents 

estimacions: 

• 58 places àrea blava / empleat 

• 87 places c/d / empleat 

La tarifa horària de l’àrea blava s’ha equiparat a la que existeix actualment a la perifèria 

de la ZRI, anomenada tarifa B, que és de 2,10€/h. Es considera també que hi ha un 3,3% 

de places no operatives en mitjana, normalment per obres.  

 

Taula 6.3: Compte de resultats de la regulació de l’estacionament 

INGRESSOS A.R.E.A
Total Places Zona Blava 1.180
% Places fora de servei 3,3%
Places operatives 1141
Tarifa B 2,1
Ingrés/plaça*mes 205,70 €
Total ingressos 2.816.115 €

DESPESES A.R.E.A
Nº Personal Zona Blava 20,30
Nº Personal Càrrega i Descàrrega 5,73
Personal Zona Blava 1.060.253 €
Personal Càrrega i Descàrrega 323.193 €
Serveis professionals independents 41.716 €
Personal directe sala de control 200.000 €
Serveis bancaris i similars 83.000 €

305.114 €
Altres 11.000 €
Total despeses 2.024.276 €

RESULTAT EXPLOTACIÓ 791.839 €

Amortitzacions

 

Font: Elaboració pròpia 

 

S’ha considerat que els parquímetres, la senyalització i els equipaments de la sala de 

control s’amortitzen en 8 anys.  
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En el cas del Carsharing, l’estimació dels costos de cada partida s’ha realitzat gràcies a 

la informació aportada per Avancar. També gràcies a aquesta informació s’ha fet una 

estimació del nombre d’associats i usos proporcional a les dos places d’aparcament 

proposades (taula 6.4). 

 Taula  6.4: Hipòtesis 

Clients associats a la proposta 29
Comportament usuaris
viatges/any 14
km/viatge 42,86
h/viatge 7,2
TOTAL H/CLIENT 100,8
TOTAL KM/CLIENT 600,04
Consum de combustible
Litres/km 6,5
€/litre 1,1  

 

Taula  6.5: Compte de resultats de la implantació de 2 places de Carsharing 

INGRESSOS CARSHARING
Quota anual associats 1.610 €
Ingressos per ús 15.974 €
temps 10.178 €
km 5.796 €
Total ingressos 17.584 €

DESPESES CARSHARING
Costos dels vehicles 15.160 €
leasing (assegurança inclosa) 8.796 €
manteniment 1.300 €
gasolina 1.229 €
aparcament 2.400 €
neteja 720 €
Altres (targetes, taxes, …) 715 €
Costos administratius 6.182 €
Costos financers 1.460 €
Total despeses 21.342 €

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -3.759 €  

Font: Elaboració pròpia 

 

Per a calcular els ingressos i despeses que es produirien degut als canvis proposats en 
la xarxa d’autobusos, s’han fet les següents consideracions: 
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• Es calcula que el servei d’autobusos funciona en mitjana unes 17 hores al dia, 

12,5 de les quals són “hores punta”, el nivell de servei de les quals és el que s’ha 
descrit a l’apartat 5.4.  

• A les hores vall (4,5 h/dia) i dies festius (126 dies/any) s’ha considerat que el 
nivell de servei seria un 50% inferior al de les hores punta. Per tot això, s’ha 
calculat que el total d’hores punta equivalents a l’any són 4.454,5. Com que el 
NCH és 97, el nombre de circulacions totals a l’any (NCA) és  432.723 

• S’han calculat uns ingressos de 0,55 € per cada nou viatger, fent un promig entre 
els diferents tipus d’abonaments (bitllet senzill, setmanal, trimestral, anual, 
pensionista...) i el percentatge de viatgers que els utilitzen, tenint en compte que 
també existiran usuaris que utilitzaran varis medis de transport públic i per tant els 
ingressos provinents d’aquests s’han de repartir. 

• S’absorbeix un 70% de tota la demanda potencial que el nou sistema podria 
servir, això és, 270 persones/hora punta. 

• El cost per cada km extra realitzat s’ha calculat a partir de les dades extretes de 
l’estudi Costos Socials i Ambientals. Segons aquests, el costos per combustibles, 
lubricants, pneumàtics i altres aprovisionaments en autobusos urbans és de 0,42 
€/veh*km.  El nombre de km extra totals recorreguts anualment és el producte del 
NCA pels km extra recorreguts degut a la reorganització del recorregut de les 
línies (3,28 km).  

Com es desprèn d’aquestes reflexions, només s’han tingut en compte els ingressos i 
despeses deguts a la proposta, és a dir als usuaris i recorregut extra provinent 
d’aquesta ja que són els únics canvis que es donen en aquest sentit; és per això que 
no hi ha cap partida de personal, ni d’amortitzacions ni cap altra que normalment 
aniria relacionada amb aquest tipus de servei. 

 

Taula 6.6: Compte de resultats de la proposta de xarxa ortogonal 

INGRESSOS AUTOBUSOS
Usuaris 1.200.488
Preu mitjà bitllet 0,55 €
Total ingressos 660.268,26 €

DESPESES AUTOBUSOS
Km recorreguts 1.417.167
Cost per km 0,42 €
Total despeses 595.210,29 €

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 65.057,97 €  

Font: Elaboració pròpia 
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Per a estimar els ingressos deguts als abonaments i usos del Bicing, s’ha recollit 

informació del quadre de comandament de l’operadora i s’han analitzat els temps d’ús 

d’un dia laborable, els resultats han estat els següents: 

 

Taula 6.7: Distribució i cost dels temps d’utilització 

Temps utilització Percentatge Usos
menys de 30' 91,48% 19420
de 30' a 60' 5,84% 1240
de 60' a 90' 1,77% 379
de 90' a 120' 0,61% 130
més de 120' 0,30% 63  

Font: B:SM, dilluns 7 de maig 2007 

 

En el compte d’explotació no s’ha inclòs la partida d’amortizació donat que es considera 

inclosa en els costos anuals per bicicleta (veure apartat 5.5.2). 

 

Taula 6.8: Compte d’explotació de l’ampliació de la xarxa Bicing 

INGRESSOS BICING
Per abonats 369.600 €
Per usos 62.827 €
Per penalitzacions 6.424 €
Total ingressos 438.851 €

DESPESES BICING
Nombre de bicicletes 757
Costos anual per bicicleta 2.650 €
Total despeses 2.006.050 €

RESULTATS D'EXPLOTACIÓ -1.567.199 €  

Font: Elaboració pròpia 

 

En el cas del Carpooling i les zones 30, no hi ha ingressos i tenen una única partida de 
despeses. El Carpooling suposa una despesa anual d’uns 1.500€ (taxa de gestió de la 
web) i les zones 30, d’uns 120.668 € degut al manteniment (bàsicament repintat 
d’entrades, sortides i cruïlles). 
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6.3. Càlcul de VAN i TIR 

A continuació, es presenta el VAN de les propostes en conjunt (taula 6.9).  

El sistema és deficitari en un horitzó de 15 anys, tal i com acostuma a succeir en aquest 

tipus de projectes, en que l’important no és la viabilitat econòmica sinó els beneficis 

socials i ambientals aconseguits. Tot i així cal destacar que 5 anys després de realitzar la 

primera inversió el compte de resultats comença a ser positiu, la qual cosa és lògica 

donat que  la implantació de zones d’àrea blava és una font d’ingressos capaç de 

finançar els sistemes de millora de mobilitat més deficitaris, com per exemple el Bicing.  

En els casos necessaris, s’ha realitzat una previsió de l’augment d’usuaris i/o abonats i 

dels usos d’aquests. Per tal de realitzar aquesta previsió, s’han tingut en compte dades 

de sèries històriques i, en el cas que no se’n disposés (com ha estat el cas del 

Carsharing) s’han utilitzat dades de comportament d’altres sistemes semblants 

(Carsharing a Suïssa). 

L’IPC es considera del 4,3%, ja que és la  taxa interanual actual. 
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7. Planificació 

El diagrama de Gantt realitzat (Fig. 7.1), té en compte alguns dels projectes (xarxa 
ortogonal, zona 30 i regulació de l’estacionament) no podran iniciar-se fins que les obres 
que afecten als aspectes considerats a l’hora realitzar les respectives propostes no hagin 
finalitzat. Per exemple, la implantació dels carrils bus i la semaforització previstos al PDI, 
són imprescindibles pe al funcionament de la xarxa ortogonal d’autobusos. Per altra 
banda és necessària l’obertura dels carrers que actualment romanen tancats per obres, 
tant en el cas de la xarxa d’autobusos ortogonal com per a la implantació de la zona 30 i 
la instal·lació de més zones comercials, i oficines al barri és important per al correcte 
funcionament de les places de zona blava. 

Així doncs, com es pot veure al diagrama, no s’ha especificat la data d’inici dels treballs ja 
és difícil de predir. No obstant això, s’ha fet una estimació aproximada de les durades de 
cada tasca i subtasca. 

En el cas del Bicing, donat que l’ampliació de la xarxa ja ha estat realitzada, s’ha recollit 
el calendari seguit a tall informatiu.  

S’han definit tasques de comunicació distintes per a cadascuna de les propostes 
(excepte en el cas del Bicing, que actualment es limita a la realització de mailings als 
usuaris i a la publicació de les novetats a la pàgina web www.bicing.com). Tot i així, 
algunes d’aquestes podrien realitzar-se de forma conjunta (Carpooling amb Carsharing, 
per exemple).  
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8. Contribució a la sostenibilitat 

8.1. Introducció 

Tenint en compte els objectius d’aquest projecte i donat que aquests estan estretament 

relacionats amb l’augment de la sostenibilitat de la mobilitat al 22@, aquest apartat cobra 

una gran importància. És per això que s’ha procurat detallar acuradament els efectes 

esperats d’aquest projecte sobre el medi ambient. 

Com es deia a l’apartat 4.2.4, l’impacte ambiental de la mobilitat engloba tres aspectes 

principals:  

1. consum energètic  

2. contaminació atmosfèrica i efecte hivernacle 

3. contaminació acústica. 

 Per tal d’avaluar els efectes del projecte sobre aquests aspectes, s’han analitzat els 

canvis previstos en el repartiment modal ja que són aquests els que produiran els 

impactes de més magnitud.  

 

8.2. Efectes del canvi de repartiment modal 

Tot i que tenim dades del repartiment modal al Poblenou, no s’han utilitzat aquestes 

degut a que són antigues i la mobilitat al barri s’ha desenvolupat molt en aquests últims 

anys. S’han extrapolat, doncs, les dades del repartiment modal a Barcelona per a l’any 

2006 donat que es considera que s’adeqüen molt millor a la realitat actual. 

A l’hora d’avaluar els impactes de les diferents propostes sobre la nova distribució modal 

(veure taules 8.1 i 8.2) s’han fet les hipòtesis següents: 

- Regulació de l’estacionament:: la implantació de la ZRI va reduir en un 5% el nombre de 

vehicles. Aquest valor no ha estat considerat donat que en un principi només es regularà 

una quarta part de la zona i, a més, no existirà zona verda, només blava. Els efectes de 

la zona blava són molt diferents als de la zona verda. En el primer cas, aquesta pot 

provocar un creixement de fins al 400% del nombre de visites per raó comercial, en canvi 

una gran proporció dels viatges de mobilitat obligada canviarien de mode. Aquesta 

mesura, fa augmentar el volum de negocis de la zona, facilitant els desplaçaments amb 

finalitat anar de compres o fer gestions, a la vegada que ordena l’estacionament 

aconseguint disminuir la il·legalitat i reduint el trànsit d’agitació i el generat per la mobilitat 
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obligada. D’aquesta manera, augmenta la fluïdesa del trànsit, però molt probablement no 

el redueix i podria ser que inclòs l’incrementés. Així doncs, no s’ha considerat cap 

participació d’aquesta proposta en el canvi de repartiment modal. 

- Carsharing: s’ha considerat que redueix l’ús del cotxe un 50% per cada usuari. A l’hora 

de quantificar l’impacte sobre el medi només s’ha comptat el nombre d’usuaris 

relacionats amb l’emplaçament proposat (30) i el nombre de trajectes realitzats al 

Poblenou en vehicle privat (379.000 veure apartat 5.1.1). 

- Carpooling: el paràmetre clau és l’augment de l’ocupació dels vehicles, ja que els 

vehicles compartits tenen una ocupació mitjana de 2,55 persones, és a dir, 1,33 persones 

més que la mitjana de Barcelona. Amb aquesta dada i tenint en compte la mitjana de 

viatges acordats a cada municipi, s’han calculat el número de viatges estalviats 

anualment (133, que és la mitjana de viatges acordats dels ajuntaments que disposen 

d’aquest servei), s’ha calculat doncs que hi ha 1.33personesx133viatges diaris que han 

deixat de realitzar-se en modes contaminants i han passat a mode a peu (només a 

efectes de càlcul de l’impacte ambiental, és clar).  

- Xarxa ortogonal: S’ha considerat l’ocupació d’un 70% de l’augment de capacitat 

aconseguit (això és un 0,5% dels usuaris de mode privat). 

- Bicing: S’han extrapolat les dades provinents de l’enquesta als usuaris i del quadre de 

comandament del servei al cas del Poblenou. 

- Zones 30: s’ha considerat despreciable l’efecte de la zona 30 sobre el repartiment 

modal. 

Taula 8.1: Contribució de cada proposta al nou repartiment modal 

No Motoritzat Transport públic Transport privat
Regulació Estacionament - - -
Carsharing 0,0004% 0,0036% -0,0040%
Carpooling 0,0467% - -0,0467%
Autobus - 0,5000% -0,5000%
Bicing 8,5066% -7,3833% -1,1234%
Zona 30 - - -

Increment 8,55% -6,88% -1,67%
 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 8.2: Repartiment modal actual i proposat 

Nou Actual
No motoritzat 44,2% 35,7%
TP 29,2% 36,0%
Tprivat 26,6% 28,3%  

Font: Elaboració pròpia 

 

8.2.1. El consum energètic 

No s’ha considerat el consum energètic dels modes no motoritzats donat que l’energia 

l’aporten els individus. Utilitzant dades de BCN Ecologia i dels Costos Externs del 

Transport, s’ha estimat que el transport privat consumeix en mitjana 9,3 vegades més 

que el transport públic. 

Amb aquesta dada i les diferències en el repartiment modal s’ha deduït que l’estalvi 

d’energia aconseguit pel projecte seria d’un 7,44% del consum d’energia actual. 

 

8.2.2. La contaminació atmosfèrica i l’efecte hivernacle 

La taula 8.3 permet calcular l’estalvi en emissions contaminants i responsables del 

canvi climàtic que es produiria gràcies al canvi en el repartiment modal.  

Taula 8.3: Costos externs del transport a Catalunya (2001) 

Soroll Pol·lució Canvi climàtic 
Vehicle privat 4,38 4,21 17,05
Transport públic 3,4 2,0 5,4

€/1000veh*passatger*km

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de costos socials i ambientals a 

Catalunya (2004) 

 

La metodologia ha estat la mateixa per a tots els apartats. S’ha calculat els 

€/veh*passatger*km de cada partida que suposa en mitjana el sistema actual i s’ha 

comparat amb els €/veh*passatger*km que costaria amb el nou repartiment.  
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Taula 8.4: Càlcul de la reducció d’emissions  

€/1000veh*pass*km Canvi Climàtic Pol·lució Canvi Climàtic Pol·lució
Vehicle privat 4,53 1,12 4,82 1,19
Transport públic 1,58 0,58 1,95 0,72
Total 6,11 1,70 6,77 1,91

EMISSIONS -9,71% -10,88%

Nou Actual

 

Font: Elaboració pròpia 

 

El resultat ha estat una reducció d’un 10,88% de la pol·lució produïda per la xarxa 

actual i un 9,71% de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 

 

8.2.3. La contaminació acústica 

Seguint el mateix procediment que a l’apartat anterior es dedueix que es reduirà el soroll 

en un 12,5%. 

Taula 8.5: Càlcul de la reducció de contaminació acústica 

€/1000veh*pass*km Nou Acual
Vehicle privat 1,16 1,24
Transport públic 0,99 1,23
Total 2,16 2,46

SOROLL -12,48%

Repartiment

 

Font: Elaboració pròpia 

 

A aquesta xifra se li ha d’afegir la reducció de soroll que es produeix en una zona 30. En 

aquesta zona concreta, es crearà una situació d’alta qualitat ambiental en quant a soroll, 

donat que els nivells seran per sota els 60dB. 

 

8.2.4. Impacte social 

Com ja s’ha dit anteriorment, el principal impacte social de la mobilitat és la seguretat 

viària.  

A la ciutat es vol complir l’objectiu europeu de reduir l’any 2010 el 50% de les víctimes 

respecte l’any 2000. Cal destacar que l’evolució dels indicadors d’accidentalitat a la ciutat 

ha estat favorable, tant si s’observa el nombre total d’accidents com el nombre de 
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víctimes. Gràcies al canvi en el repartiment modal proposat, s’aconseguiria una reducció 
del 6% dels accidents. 

 

Taula 8.6: Risc d’accident associat a diversos mitjans de transport 

Accidents 
(€/1000pass/t*km)

Vehicle privat 30,67
Transport públic 0,2  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de costos socials i ambientals a 

Catalunya (2004) 

 

Taula 8.7: Càlcul de la reducció dels accidents 

€/1000pass/t*km Nou Acual
Vehicle privat 8,16 8,67
Transport públic 0,06 0,07
Total 8,22 8,74

ACCIDENTS -6,03%

Repartiment

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Cal destacar que, en el cas de la zona 30, l’accidentalitat es reduiria en un 27%. 

 

8.3. Altres impactes a considerar 

En el cas de la regulació de l’estacionament és important destacar la importància de la 

reducció del trànsit d’agitació donada la major facilitat d’aparcament (ja que les places 

d’àrea blava són d’alta rotació) i la reducció de la indisciplina d’estacionament. A més 

augmentarà facilitat pels vehicles comercials per a aparcar en zones de càrrega i 

descàrrega. Tot això augmentarà la fluïdesa del trànsit.  

També s’ha de considerar que gràcies als beneficis econòmics produïts per 

l’estacionament regulat, podran finançar-se altres mesures de millora de la mobilitat. És a 

dir, els usuaris de vehicle privat, estan pagant (en part) el perjudici que provoquen degut 

a la seva elecció de mode i gràcies a aquests diners es poden posar noves facilitats a 

l’abast del ciutadà que afavoreixin l’ús d’altres modes i millorin la seva qualitat de vida. 
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En el cas del Carsharing, s’ha de destacar que té per objectiu aconseguir un rati 

d’utilització dels seus cotxes del 30-40% mentre que la majoria d’automòbils privats 

s’utilitzen només un 2% del temps disponible, per això aquest sistema comporta un millor 

aprofitament dels recursos.  

Una altre efecte positiu sobre el medi ambient és que els vehicles utilitzats en Carsharing 

acostumen a ser més nous i petits, i consumeixen menys gasolina (en comparació amb 

la mitjana de vehicles privats). A més, aquests dies han posat al servei dels seus usuaris 

una nova flota de vehicles híbrids. A Suïssa són en mitjana un 20% menys contaminants 

que la resta.  

Per altra banda, gràcies al Carpooling, es reduiria l’estrès de l’usuari  pel fet d’anar 

acompanyat i se li proporcionaria la possibilitat d’ampliar el seu cercle social. A més, 

actualment s’està plantejant la implantació de carrils VAO + Bus a les entrades a 

Barcelona. Els vehicles Carpooling, al ser d’alta ocupació, podrien utilitzar-los i disminuir 

així el seu temps de viatge. 

En el cas del Bicing, els beneficis en la salut i qualitat de vida dels seus usuaris també 
són evidents. 

Finalment, l’experiència ens indica que els efectes de les zones 30 tot i que difícils de 

mesurar són també notables. Per exemple, la presencia de vianants a les zones 

comercials a Sant Andreu va incrementar-se en un 200% i els especialistes en el tema 

afirmen que millora de la convivència i l’expressió de la vida social. 
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9. Conclusions 
En aquest document es recullen una sèrie de propostes destinades a millorar les 

condicions de mobilitat dels sectors 22@: la regulació de l’estacionament, l’ampliació 

de la xarxa Carsharing, la implantació de zones 30 i la transformació de la xarxa 

d’autobusos en una xarxa ortogonal. Tot i que l’ampliació de la xarxa Bicing ha passat 

ja a la pràctica, es considera que aquest projecte complementa en gran mesura les 

propostes realitzades i per tant s’ha afegit a la valoració conjunta donada la seva 

importància. 

Per poder avaluar la viabilitat d’aquestes propostes, s’ha d’analitzar si compleixen els 

objectius fixats, tot obtenint la màxima rendibilitat de la inversió pública que 

requereixen. 

Aquests objectius poden resumir-se en un de sol i és el d’aconseguir una mobilitat més 

sostenible per al sector 22@. Com ja s’ha dit anteriorment, aquest concepte conté 

diversos aspectes i per tant, diverses línies de treball.  

Les propostes aconsegueixen incrementar l’ús dels modes més sostenibles i això 

produeix una sèrie de beneficis tals com la reducció d’emissions de gasos 

contaminants (quasi un 11%) i de la congestió, la millora de l’eficiència energètica de 

la xarxa (reducció d’un 7.5% del consum), i la disminució de la contaminació acústica 

(en un 12.5%). 

En quant a l’augment de seguretat, ha quedat demostrat que la reducció del trànsit 

aconseguida pel conjunt de propostes reduiria considerablement el nombre 

d’accidents. La implantació de la zona 30, concretament, és una de les eines més 

eficaces per treballar en aquest sentit donat que proporciona una molt bona 

convivència entre tots els modes de transport. 

Per altra banda, el fet d’ampliar i millorar la qualitat de l’oferta per a vianants, ciclistes i 

usuaris de transport públic, es tradueix també en un repartiment més equitatiu dels 

recursos destinats a la mobilitat. 

En termes econòmics, és necessària una inversió inicial de quasi 5M€ i el dèficit del 

primer any d’explotació és d’1M€. No obstant això, la implantació de places de zona 

blava es converteix en una gran font d’ingressos amb la que es podria finança en gran 

part la resta de propostes. El Carsharing és un sistema capaç d’autofinançar-se i fins i tot 

produir certs beneficis amb els ingressos provinents dels usuaris, mentre que el Bicing 

(finançat actualment per l’àrea verda) i el sistema d’autobusos són sempre deficitaris. Les 
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zones 30 i el Carpooling es consideren com un servei de l’Ajuntament que només 

necessita d’una petita inversió periòdica i a més no comporta cap cost per part dels 

beneficiaris. 

Per tot això, es conclou que aquestes mesures haurien d’aplicar-se en conjunt, tenint en 

compte l’escenari descrit pel PEI del Poblenou (en quant a ordenació viària i 

infraestructures previstes), donat que es complementen entre elles i ha quedat demostrat 

que, entre totes, aconsegueixen assolir els objectius fixats. 
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10. Agraïments 
Vull agrair a l’empresa municipal B:SM la gran quantitat d’informació i material facilitat, 
que han estat la base d’aquest projecte i han augmentat enormement la fiabilitat de totes 
les dades presentades. 

A la vegada, m’agradaria fer especial menció de l’ajuda proporcionada pel Sr. Josep 
Sala, gerent d’Avancar, qui va tenir l’amabilitat de respondre a les meves preguntes i 
orientar-me en la meva proposta sobre el Carsharing.  
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