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Resum
A causa de la gran afluència d’autocars de turisme i dels problemes que comporten per a la
mobilitat de la ciutat de Barcelona, l’objectiu principal d’aquest projecte és la regulació de
l’aparcament i la circulació d’aquesta tipologia de vehicles per mitjà no tan sols de
normativa sinó també de senyalització, aspectes tecnològics i pla de comunicació.
Per a fer la proposta del nou pla de parades i estacionament per a autocars de turisme,
s’analitzarà l’evolució de la demanda, el volum d’autocars de turisme que circulen per la
ciutat i la utilització de l’oferta que actualment existeix per a l’estacionament d’aquests
vehicles.
Especialment important és el concepte de zones de parada i estacionament vinculades a
un punt turístic, ja que el projecte pretén oferir una oferta de parada i estacionament
específica per als punts turístics més importants de la ciutat.
Un apartat important que tractarà el projecte és la proposta dels mitjans d’ajuda a la parada
i l’estacionament necessaris per a donar a conèixer la nova regulació i facilitar l’arribada
dels autocars de turisme a aquestes zones.
Finalment, i no menys important, es realitzarà tant l’estudi econòmic com d’avaluació de
l’impacte ambiental del pla de parades i estacionament per a autocars de turisme a la ciutat
de Barcelona.
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1. Glossari

 AREA: Zones d’estacionament regulat de la ciutat de Barcelona
 ATM: Autoritat del Transport Metropolità
 B:SM: Barcelona de Serveis Municipals S.A.
 Estacionament il·limitat: Estacionament de temps il·limitat
 Estacionament limitat: Estacionament de temps limitat
 GPS: Sistema de Posicionament Global (Global Positioning System)
 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)
 Mapa web: Representació gràfica (esquema) de les funcionalitats d’una pàgina web
 Parquímetre: Aparell destinat a regular el temps d’estacionament dels vehicles
 PDA: Assistent Personal Digital (Personal Digital Assistant)
 TIR: Taxa Interna de Rendibilitat
 VAN: Valor Actual Net
 Walkie - talkie: Aparell portàtil de radiodifusió que actua tant de receptor com
d’emissor a curta distància
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2. Prefaci
2.1. Origen del projecte
L’any 2005, B:SM va redactar el Pla d’Estacionament i Parades d’Autocars a Barcelona
amb l’objectiu de regular l’estacionament dels autocars de línies regulars, autocars
discrecionals i autocars turístics. Aquest document està format per dos volums, el primer
volum és un estudi sobre el model de gestió de les estacions d’autobusos de línies regulars.
En aquest primer volum es fa un anàlisi de la situació actual, un estudi de les necessitats
futures, tenint en compte les futures estacions projectades, i finalment es proposa un model
per a la gestió de les estacions d’autobusos. El segon volum tracta integrament la
problemàtica dels autocars de turisme i els discrecionals, marca uns objectius i fa alguna
proposta per a la gestió d’aquests vehicles a la ciutat de Barcelona.
En aquest segon volum s’analitza la problemàtica actual que es caracteritza per:
 Utilització intensiva del viari. No existeix un control específic i intensiu de la disciplina
de parades i estacionament per a autocars de turisme. Els serveis discrecionals i de
turisme estacionen a la calçada durant un llarg període de temps amb l’ocupació
d’aquest espai viari que això comporta.
 Una oferta que no sempre s’adequa a la demanda. En força casos, els autocars de
turisme que realitzen una visita de curta durada no disposen d’una bona alternativa
d’estacionament.
 Manca d’informació als operadors d’autocars sobre les zones de parada i
estacionament vinculades a un punt turístic habilitades actualment.
 Heterogeneïtat de l’oferta, no tots els destins turístics disposen d’una oferta
específica de parada i estacionament vinculada.
 No existeix una normativa que reguli la circulació, la parada i l’estacionament dels
autocars turístics a Barcelona.
Aquests documents han estat el punt de partida d’aquest nou pla de regulació de les zones
de parada i d’estacionament per a autocars de turisme a la ciutat de Barcelona.
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2.2. Motivació
Dins de la regulació integrada de l’estacionament a Barcelona i les noves polítiques de
mobilitat, l’assignatura que encara quedava pendent era la regulació de la parada i
l’estacionament dels autocars de turisme.
Donat que estic treballant a l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, vaig tenir
la possibilitat de col·laborar en diversos projectes relacionats amb la mobilitat de la ciutat de
Barcelona. B:SM hem va donar l’oportunitat de treballar activament en el desenvolupament
d’aquest pla de parades i estacionament per a autocars de turisme, amb la finalitat de fer
un projecte coherent i consistent que finalment fos aprovat per l’Ajuntament de Barcelona i
donés solució a la problemàtica que comporta la mobilitat d’aquest tipus de vehicles per la
ciutat.
Al tractar-se d’un projecte real i amb uns impactes importants sobre la mobilitat de
Barcelona, hem va semblar un projecte que em proporcionaria una satisfacció personal al
veure’l implantat i en funcionament.
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3. Introducció
3.1. Objectius del projecte
L’objectiu principal és la creació de zones de parada i estacionament vinculades a un
punt turístic i oferir les eines tecnològiques que es troben a l’abast dels operadors per a
facilitar i fomentar-ne l’ús.
Els objectius del Pla de parades i estacionament d’autocars de turisme de Barcelona són
els següents:
 Reduir la pressió sobre el viari de l’estacionament dels autocars discrecionals i de
turisme.
 Oferir emplaçaments alternatius a la calçada i fora de la calçada per a facilitar les
operacions de càrrega i descàrrega d’usuaris, d’espera i estacionament dels
autocars.
 Ordenar i controlar les parades per a la càrrega i descàrrega d’usuaris i els
estacionaments d’espera a la via pública.
 Dimensionar les necessitats de parada i estacionament de la demanda d’autocars
turístics per a evitar les oclusions viàries que provoca el trànsit d’agitació i
l’estacionament il·legal vinculat a aquests vehicles.
 Fomentar l’ús de les zones d’estacionament per a autocars dins i fora de la calçada.
 Implantar un nou sistema d’informació que faciliti als conductors l’ús de les zones
d’estacionament i dels aparcaments: el GPS.
 Oferir una solució local que tingui en compte les aspiracions dels veïns.
 Integrar l’oferta de parada i estacionament dins un pla integral de gestió de la
mobilitat dels autocars turístics a la ciutat de Barcelona.
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3.2. Abast del projecte
L’abast d’aquest pla de parades i estacionament per a autocars de turisme és tota la ciutat
de Barcelona i tots els autocars de turisme que hi entren per a visitar els principals punts
turístics que hi ha a la ciutat.
El continuat creixement del sector turístic de la ciutat de Barcelona incideix directament en
la forta presència, cada cop més acusada, que tenen els autocars de turisme a la via
pública. La ciutat de Barcelona és una de les principals destinacions turístiques del nostre
país i compte amb una àmplia oferta turística, cultural i d’oci per a la gent que la visita. És
per tot això que, són objecte d’estudi, per a l’elaboració d’aquest pla de parades i
estacionament, únicament els punts turístics més importants de la ciutat, que tenen més
afluència de visitants i d’autocars de turisme al dia i que, per tant, creen una problemàtica a
la mobilitat quotidiana de la ciutat de Barcelona.
La proposta de pla de parades i estacionament per a autocars de turisme haurà de ser
aprovada per l’Ajuntament de Barcelona prèviament a la seva implantació.

Regulació de l’estacionament dels autocars de turisme a Barcelona

Pàg. 13

4. Regulació de zones de parada i estacionament
vinculades a un punt turístic

4.1. Evolució de la demanda d’autocars de turisme
El continuat creixement de l’activitat turística a Barcelona es reflecteix en variables com el
passatge de l’aeroport o el nombre de turistes que pernocten a la ciutat, amb un creixement
previst per l’any 2006 del 12% i 16% anual, respectivament.

Fig. 4.1. Creixement del turisme a Barcelona
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Aquest creixement turístic incideix en el nombre d’autocars que accedeixen diàriament a la
ciutat relacionats amb aquesta activitat, de forma que es detecten uns 520 autocars en dies
feiners (setembre 06), que suposa un creixement del 13% respecte l’any 2005.
El creixement experimentat en el quinquenni 1996-2001 (40%) ha estat superat pel 20012006, amb un 48% de creixement.

Pàg. 14

Memòria

Fig. 4.2. Evolució dels autocars de turisme a Barcelona
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Tot i que es detecta una major afluència de visitants als mesos d’estiu, la variació anual és
força reduïda en comparació del turisme convencional de dècades anteriors.
Tot i així, els visitants generats pel turisme estrictament tendeixen a una major concentració
estiuenca que els visitants d’altres activitats (fires i congressos). Per tant, les dades
obtingudes dels comptatges d’ocupació realitzats a la 2a quinzena de setembre es poden
considerar com a escenari mitjà alt, respecte als mesos de màxima afluència.

Fig. 4.3. Distribució relativa anual dels visitants a Barcelona
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4.2. Volum d’autocars de turisme diaris
En conjunt, el total d’autocars que accedeixen a Barcelona realitzen 1.120 operacions
d’estacionament en un dia feiner de setembre, el que suposa una mitjana de 2,2
operacions d’estacionament diàries per autocar turístic.
Els autocars que realitzen itineraris turístics per la ciutat realitzen una mitjana de 4
operacions d’estacionament. Els llocs d’interès turístic que superen els 50 estacionaments
diaris agrupen el 64 % del total de les operacions d’estacionament.

Fig. 4.4. Afluència d’autocars de turisme diaris a Barcelona
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Fig. 4.5. Afluència d’autocars de turisme
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4.3. Oferta actual de zones de parada i estacionament per a
autocars de turisme
Actualment hi ha unes 114 places habilitades en 4 aparcaments públics, un d’ells
subterrani, l’aparcament de Garcia Fària, inaugurat l’any 2005.
La implantació de la zona blava per a autocars és una bona alternativa en casos que no
existeixi un aparcament pròxim per a autocars. Al juliol de 2005 es van implantar 11 places
de zona blava per a autocars pròximes a l’estació de Barcelona Nord, al carrer de
Sardenya. Aquesta oferta està destinada a pal·liar els dèficits de places d’aparcament de
l’estació de Barcelona Nord. A més, també suposa una oferta d’aparcament addicional per
als autocars de turisme que visiten el centre de Barcelona.
Al juliol de 2007 es van implantar 32 places de zona blava al Parc Güell, per donar oferta
d’estacionament als autocar de turisme que el visiten.
L’estacionament amb limitació horària té com a funció carregar i descarregar el passatge
als llocs d’interès turístic.
L’estacionament il·limitat té com a funció carregar i descarregar el passatge als llocs
d’interès turístic i també cobrir l’estacionament en espera, quan coincideixen físicament.
Actualment l’oferta d’estacionament limitat és heterogènia i varia la seva durada màxima en
funció del punt turístic on es situï, fet que provoca confusió als conductors dels autocars de
turisme.
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Taula 4.1. Oferta actual de zones de parada i estacionament per a autocars de turisme
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4.4. Utilització de l’oferta actual per punts turístics
4.4.1.

La Sagrada Família

La Sagrada Família és el lloc turístic amb més afluència d’autocars (160 diaris) i de turistes
en general de la ciutat, de forma que el tram de Sardenya té una alta densitat de vianants al
coincidir la parada d’autocars per a la descàrrega dels visitants amb les cues del Bus
Turístic i de l’accés al Temple i amb una alta concentració de llocs de venda d’objectes de
record.
L’oferta del Carrer Sardenya és la destinada a la descàrrega de passatge amb una durada
màxima de 10 minuts i capacitat per a 6 autocars. La il·legalitat d’estacionament es
concentra en bona part al matí, i s’hi detecten autocars estacionats als xamfrans immediats
al trobar-se l’oferta legal plena, o si més no, obstruïda per d’altres usuaris. En hores de
d’alta demanda, els autocars estacionen dins els temps permesos, però a les de baixa
demanda, es detecten unes estades superiors.
En el cas de la Sagrada Família, es pot comprovar com sense estar saturada l’oferta
d’estacionament destinada als autocars turístics, n’hi ha molts que estacionen il·legalment,
tal i com es pot comprovar en els següents gràfics.

Fig. 4.7. Ocupació de l’oferta de parada del carrer Sardenya
160%

% ocupació

140%

100% d’ocupació

120%
100%
80%
60%

IL·LEGAL

40%

LEGAL

20%
0%
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Hora

Nombre de places: 6 places
Índex de rotació: 17,5 autocars/plaça
Durada mitjana d’estacionament: 10 minuts

Font: Elaboració pròpia

19

Regulació de l’estacionament dels autocars de turisme a Barcelona

Pàg. 21

Com es pot observar al gràfic, encara que l’oferta de parada no estigui saturada, hi ha
autocars que paren o estacionen de manera il·legal, és a dir, a zones que no estan
habilitades per a autocars de turisme. Això és, en gran mesura, a la poca informació que
tenen el conductors d’autocars de turisme respecte a la localització i a la existència de
zones habilitades per a la parada i l’estacionament. Aquest cas, com es veurà a
continuació, es repeteix en altres zones de parada i estacionament de la ciutat.
A la plaça de la Hispanitat hi ha habilitades una desena de places de zona blava per a
autocars, amb una tarifa de 2,25 €/h, i durada màxima de 2 hores. Malgrat no estar
saturada l’oferta, en algun moment del dia es detecta estacionament il·legal que ocupa
l’espai reservat per a motos. Aquesta zona absorbeix uns 40 estacionaments diaris, que
suposa només el 30% dels autocars que accedeixen a la Sagrada Família.

Fig. 4.8. Ocupació de l’oferta d’estacionament de la plaça de la Hispanitat
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Nombre de places: 8 places
Índex de rotació: 4,7 autocars/plaça
Durada mitjana d’estacionament: 1h.
Tarifa: 2,25€/h.
Durada màxima d’estacionament: 2h.

Font: Elaboració pròpia

La del Carrer Marina és l’oferta destinada a la recollida de passatge amb 10 minuts de
durada màxima d’estacionament. A causa de les obres que s’estan realitzant actualment, la
seva capacitat de 10 places ha minvat a 4. És per això que aquesta oferta s’ha reforçat des
de la primavera de 2006, amb l’oferta habilitada al carrer Sicília (5 places i també amb
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durada màxima de 10 minuts). A Sicília, aquests límits permesos d’estacionament es solen
ultrapassar si la demanda és baixa i ho permet.

Fig. 4.9.
Ocupació de l’oferta de parada del carrer de Sicília
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Nombre de places: 5 places
Índex de rotació: 14,4 autocars/plaça
Durada mitjana d’estacionament: 22 minuts

Font: Elaboració pròpia

Fig. 4.10. Ocupació de l’oferta de parada del carrer de la Marina
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Nombre de places: 4 places
Índex de rotació: 15,0 autocars/plaça
Durada mitjana d’estacionament: 22 minuts

Font: Elaboració pròpia
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El Parc Güell

El Parc Güell té habilitada una zona d’aparcament per a 25 autocars a la porta de la
carretera del Carmel. Després de la Sagrada Família és el lloc d’interès turístic amb més
afluència d’autocars (120 diaris). Tot i així no es detecta saturació de l’oferta, amb una
màxima ocupació a mig matí propera al 90%. Aquesta oferta dóna servei tant de parada
com d’estacionament en espera, amb una mitjana d’1hora de durada de la visita.

Fig. 4.11. Ocupació de l’oferta d’estacionament del Parc Güell
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Nombre de places: 25 places
Índex de rotació: 4,1 autocars/plaça
Durada mitjana de la visita: 60 minuts
Durada mitjana d’estacionament: 60 minuts

Font: Elaboració pròpia
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Futbol Club Barcelona

El Futbol Club Barcelona té un espai gratuït habilitat per a autocars dins del seu recinte, per
a una capacitat de 50 vehicles. Tot i l’alta afluència d’autocars (95 diaris) aquesta oferta pot
absorbir perfectament la demanda turística vinculada al museu de l’entitat, sense cap
saturació al llarg del dia, i sense necessitat d’habilitar una oferta exterior vinculada a
escenaris d’alta afluència per partit de futbol.

Fig. 4.12. Ocupació de l’oferta d’estacionament del F. C. Barcelona
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Durada mitjana de la visita: 1,5 hores
Durada mitjana d’estacionament: 1,5 hores

Font: Elaboració pròpia
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El Mirador de l’Alcalde

El Mirador de l’Alcalde, situat a la muntanya de Montjuïc, té una zona d’estacionament
habilitada amb una capacitat per a 8 autocars. Tot i l’alta afluència d’autocars (85 diaris),
només es detecta il·legalitat d’estacionament (autocars estacionats en doble fila) a les
hores centrals de la tarda.
En el cas del Mirador de l’Alcalde, igual que en la Sagrada Família, s’hi detecta que sense
estar saturada l’oferta d’estacionament destinada als autocars turístics, n’hi ha molts que
estacionen il·legalment, tal i com es pot comprovar en el gràfic.

Fig. 4.13. Ocupació de l’oferta d’estacionament del Mirador de l’Alcalde
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Nombre de places: 8 places
Índex de rotació: 10,5 autocars/plaça
Durada mitjana de la visita: 20 minuts
Durada mitjana d’estacionament: 20minuts

Font: Elaboració pròpia
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La Plaça de Catalunya

L’oferta de la Plaça de Catalunya és de 4 places amb una durada limitada de 10 minuts.
L’alta demanda d’estacionament per a aquesta oferta fa que els seus usuaris en facin un ús
relativament prou correcte, de forma que la mitjana d’estacionament no supera els 7
minuts. Destaca l’índex màxim de rotació de totes les ofertes per a autocars de la ciutat: 25
autocars/plaça i dia.
Degut a que la Plaça de Catalunya i la zona del centre de la ciutat no tenen una bona oferta
de parada i estacionament, s’hi poden observar un gran nombre d’autocars de turisme
circulant durant el temps que dura la visita, en comptes d’anar a una zona habilitada per a
l’estacionament d’aquests vehicles.

Fig. 4.14. Ocupació de l’oferta de parada de la Plaça de Catalunya
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Nombre de places: 4 places
Índex de rotació: 25 autocars/plaça
Durada mitjana de la visita: 1h.20’
Durada mitjana d’estacionament: 6,1 minuts
Càrrega: 6,5 minuts
Descàrrega: 4,8 minuts

Font: Elaboració pròpia
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La Plaça de Ramon Berenguer

A la Via Laietana una de les zones habilitades per l’estacionament d’autocars és la Plaça de
Ramon Berenguer, amb una capacitat per a 4 autocars en 2 cordons de parada (2 autocars
per cordó), amb una durada màxima permesa de 10 minuts. Les il·legalitats més freqüents
es donen per utilitzar part del carril de circulació.

Fig. 4.15. Ocupació de l’oferta de parada de la Plaça de Ramon Berenguer
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Nombre de places: 4 places
Índex de rotació: 8,3 autocars/plaça
Durada mitjana de la visita: 1h.15’
Durada mitjana d’estacionament:
Càrrega: 10 minuts
Descàrrega: 5 minuts

Font: Elaboració pròpia
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El Maremàgnum

El Maremàgnum té habilitada una zona d’aparcament d’autocars davant dels cinemes Imax
amb capacitat per a 25 vehicles. L’ocupació en aquesta zona presenta problemes de
saturació a partir del vespre, quan hi ha autocars estacionats durant vàries hores.
Aproximadament la meitat dels autocars que estacionen en aquesta ubicació (30 vehicles)
provenen de deixar el seu passatge al barri Gòtic, utilitzant aquest espai com a
estacionament en espera.

Fig. 4.16. Ocupació de l’oferta d’estacionament del Maremàgnum
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El Poble Espanyol

El Poble Espanyol disposa de 6 places per a autocars al carrer Foixarda amb una durada
d’estacionament màxima de 10 minuts. Aquesta zona es troba força saturada i s’hi detecten
estacionaments il·legals (autocars estacionats en doble fila) en hores punta, tot i l’existència
de l’aparcament públic del Poble Espanyol, que té una ocupació mitjana de 40 autocars/dia.

Fig. 4.17. Zona de parada del Poble Espanyol

4.4.9.

Les Fonts de Montjuïc

L’activitat d’aquesta atracció turística es concentra a 2 o 3 nits setmanals (de 21 a 23
hores), depenent de l’estació de l’any. S’hi detecten una cinquantena d’autocars en un
mateix moment que estacionen al llarg de les Avingudes de Maria Cristina i de Rius i
Taulet. La forta concentració horària i de vehicles fa difícil habilitar algun tipus d’oferta
específica.
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4.4.10. El Port Olímpic
Les dues úniques places per a autocars existents no poden cobrir la demanda que genera
l’activitat de l’hotel Arts, el Casino i els restaurants, tant del recinte del Port Olímpic com de
Marina Village. S’hi detecten força autocars estacionats de forma il·legal ocupant espais
reservats per a taxis o altres espais residuals de l’entorn.

Fig. 4.18. Zona de parada del Port Olímpic
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4.4.11. La Terminal de Balears
Aquesta oferta, localitzada al Moll de Barcelona, està destinada als usuaris dels vaixells de
Balears. Per la seva forta concentració temporal d’aquesta demanda (hores d’embarcament
i desembarcament) la resta d’horari és ocupada de forma consentida per d’altres usuaris.

Fig. 4.19. Zona d’estacionament de la Terminal de Balears
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4.4.12. El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
Disposa de 7 places per a autocars d’estacionament limitat de 10 minuts. Els usuaris
corresponen majoritàriament a excursions escolars, que ultrapassen, en general, els 10
minuts permesos.

Fig. 4.20. Zona de parada del MNAC

4.4.13. El Fòrum
Les activitats que generen afluència a aquesta zona són bàsicament el centre de
convencions i els hotels de nova implantació al carrer Taulat. Als escenaris d’alta demanda
(congressos d’alta afluència) es detecta la presència d’un elevat nombre d’autocars en
cordó al llarg del carrer Taulat, en tots dos sentits de circulació, per a realitzar la càrrega i
descàrrega d’usuaris. Per a estacionaments de llarga durada i espera dels usuaris disposen
de l’aparcament d’autocars i camions al costat del Fòrum, ja a Sant Adrià del Besòs i
gestionat per Regesa.
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4.4.14. La Pedrera
La seva oferta d’estacionament, exclusiva per als seus usuaris, està força infrautilitzada,
senyalitzada amb cons per a evitar l’estacionament d’altres vehicles bona part del dia. A la
visita de les cases modernistes del Passeig de Gràcia per part dels circuits que visiten la
ciutat no es fa normalment cap parada, sinó que es redueix a una vista panoràmica des de
l’autocar. Tot i així, d’altres autocars si que realitzen parades a la Casa Batlló, i ho fan en
doble fila.

4.4.15. El Parc d’Atraccions del Tibidabo
Per la seva localització, aïllada respecte el nucli urbà, la seva oferta d’aparcament només
és utilitzada per autocars de visitants del propi Parc d’Atraccions del Tibidabo en dies
feiners i és ocupada per turismes els caps de setmana, coincidint amb una alta demanda
d’aquest tipus.

4.4.16. Barcelona Nord
L’origen d’aquesta oferta és cobrir les demandes d’estacionament dels autocars
discrecionals que operen a l’estació d’autobusos Barcelona Nord. La seva utilització és
força concentrada en calendaris d’alta demanda (ponts, vacances, etc.) amb una feble
ocupació la resta de l’any. Aquesta oferta pot donar servei també a la demanda turística.

4.4.17. La Monumental
Aquesta atracció turística té una demanda molt concentrada en el temps, coincidint amb la
temporada alta de turisme de la costa. No disposa de cap oferta d’estacionament per
autocars per a efectuar parades L’oferta de zona blava de la plaça de la Hispanitat es troba
només a 200 metres de distància.
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4.4.18. El Parc Zoològic i el Parc de la Ciutadella
El Parc Zoològic disposa d’una parada de 2 places a la plaça Prim, a l’interior del recinte del
Parc de la Ciutadella, amb una limitació horària de 5 minuts. El fet de que bàsicament la
seva demanda d’autocars sigui escolar, i per tant de dia feiner, fa que aquesta oferta deixi
d’estar operativa el cap de setmana al quedar tancat, a més l’accés a l’interior del parc de la
Ciutadella, fins i tot, per als vehicles de serveis. L’aparcament municipal de Wellington
hauria d’absorbir la demanda d’estacionament d’autocars en espera a la finalització de la
visita, demanda que no es reflecteix en l’ocupació d’aquest aparcament.

Fig. 4.21. Zona de parada del Parc Zoològic
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4.4.19. El Cosmocaixa
L’oferta d’estacionament per autocars de turisme disponible en aquest museu és de 10
places sobre la Ronda de Dalt, encara que en hores de màxima demanda hi estacionen fins
a 12 autocars, ja que l’espai ho permet. La tipologia d’usuaris que visiten Cosmocaixa són
bàsicament excursions escolars en dia feiner.

Fig. 4.22. Zona d’estacionament il·limitat del Cosmocaixa
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4.4.20. Aparcament públic de Garcia Fària
L’afluència diària d’autocars és d’una trentena, dels quals la meitat estacionen per sota de 4
hores i només un 4% s’hi estan més d’un dia.

Fig. 4.23. Distribució horària dels autocars. Aparcament de Garcia Fària
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Fig. 4.24. Afluència diària d’autocars. Aparcament de Garcia Fària
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4.4.21. Aparcament públic de Wellington
Aquest aparcament té una afluència d’autocars de turisme insignificant (un autocar diari de
mitjana) tenint en compte la proximitat de centres d’atracció com el Parc Zoològic o el Port
Olímpic.

Fig. 4.25. Distribució horària dels autocars. Aparcament de Wellington
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Fig. 4.26. Afluència diària d’autocars. Aparcament de Wellington
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4.5. Criteris per al nou model de gestió de l’estacionament
Es defineixen tres tipologies d’operacions d’estacionament d’autocars de turisme:
 Parada. A l’entorn immediat dels llocs de visita per carregar i descarregar els
passatgers. Oferta amb durada màxima d’estacionament de 10 minuts i gratuït.
Sempre que sigui possible per les característiques de l’oferta vial i pels seus índex
de congestió, les parades se situen al punt més proper al lloc de visita.
 Estacionament a la calçada. Aquesta oferta té com a objectiu bàsic cobrir la
demanda d’estacionament en espera dels principals llocs turístics, i a la vegada,
donar servei a la demanda més atomitzada relacionada amb hotels, centres de
convencions, etc. Si la morfologia urbana i superfície disponible ho permet serà el
mateix punt que el lloc de parada, evitant el desplaçament a un altre lloc. Oferta
amb una durada màxima de 2 hores, de pagament i a menys d’1 km (5-10 minuts)
del punt de visita (Exemple: Plaça Hispanitat a Sagrada Família).
 Aparcament públic fora de la calçada. A més de cobrir demandes de llarga
durada d’estacionament (pernoctacions, etc...) té com a funció absorbir també
demanda d’estacionament en espera si es troba a menys 2 km del lloc de visita,
tenint prioritat d’implantació respecte de l’estacionament a la calçada.
La ubicació d’aquesta oferta ha de suposar la mínima interferència amb d’altres activitats de
la ciutat evitant la seva implantació a:
 Vials bàsics o d’alta congestió per tal d’evitar interferències amb el trànsit general de
la ciutat.
 Llocs d’alta activitat residencial i terciària de manera que molesti el mínim possible a
veïns i vianants en general.
 Llocs d’alta pressió d’estacionament residencial i/o forà.
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4.6. Creació de l’àrea de restricció de l’estacionament
La creació de nova oferta i la regulació de la ja existent, suficient per a cobrir la demanda
existent als sectors on es concentra una bona part dels punts d’atracció turística (parada i
estacionament en espera), ha de suposar la prohibició de l’estacionament indiscriminat a la
resta de la via pública, tant legal com il·legal.
Les àrees de restricció que es plantegen són (veure plànol següent):
 L’àrea central de la ciutat: Àmbit dels districtes Ciutat vella i Eixample.
 Muntanya de Montjuïc.
 Front Marítim de Poblenou.
 Entorn immediat (1 km de radi) dels llocs turístics rellevants que puguin trobar-se
fora dels àmbits anteriors.
Per tant, dins d’aquestes àrees de restricció, els autocars de turisme només els hi serà
permès parar i estacionar dins de les zones especialment habilitades per aquestes
funcions.
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Barcelona
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Mo nestir
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Parc Gü ell

Front Marítim

Fig. 4.27. Àrees de restricció de l’estacionament
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4.7. Proposta de Pla de Parades i Estacionament vinculades a
un punt turístic per a autocars de turisme
Fig. 4.2. Proposta Pla de Parades i Estacionament vinculades a un punt turístic
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Amb la present proposta l’oferta d’estacionament per a autocars de turisme arriba a les 386
places al conjunt de la ciutat, amb un increment del 15 % respecte l’oferta actual (337
places).
El principal creixement es detecta a la zona blava que passa de la cinquantena de places a
137, que representa un 37% del total de l’oferta.

Fig. 4.28. Variació de l’oferta per a autocars de turisme per tipologia
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Fig. 4.29. Proposta Pla de Parades i Estacionament vinculades a un punt turístic
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Fig. 4.30. Cobertura de l’àrea de restricció de l’estacionament
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Amb l’oferta d’estacionament proposada i els criteris determinats pel que fa a la distància
entre aquesta i els llocs d’atracció turística, s’obté una cobertura total de l’àrea de restricció
prevista.

Taula 4.3. Cobertura del Pla de Parades i Estacionament vinculades a un punt turístic

Punt Turístic

Localització
Pa rada

Localització
Zona Blava

Loca litza ció
Aparcam e nt

Àre a Central
Sagrada Família

Pl. Hispanitat

Cartagena - Consell
de Cent

Pl. Catalunya
Pl. Antoni López

Maremàgnum
Ramon Trias Fargas

W ellington

Ramon Berenguer

Paral·lel
Plaça Universitat

La Pedrera
Maremàgnum

La Pedrera

Plaça Universitat
Maremàgnum

Zoo

Pl. Prim

Circumval·lació
Vilamarí - Diputació

Sagrada Família

Gòtic - Centre
Comercial

W ellington

J.Tarradellas - Gelabert
A.Sarrià - C. Borrell

Altres

Sardenya
Montjuïc
Mirador de l'Alcalde

Parc Atrac. Montjuïc

Poble Espanyol
MNAC - P.Nacional

Poble Espanyol
MNAC - P.Nacional

Fundació Miró
Anella Olímpica

Fundació Miró

Pg. Olímpic
Pg. Olímpic

Poble Espanyol
Poble Espanyol

Pg. Olímpic

Parc Atrac. Montjuïc
Poble Espanyol

Port Olímpic

W ellington

Front Ma rítim
Port Olímpic
Fòrum

Ramon Trias Fargas
Fòrum

Garcia Faria

Altres zones
F.C.Barcelona

F.C.Barcelona

Parc Güell
Parc del Tibidabo

Parc Güell

CosmoCaixa
Terminal Balears

CosmoCaixa

Tibidabo
Terminal Balears
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5. Mitjans d’ajuda a la parada i l’estacionament
Amb l’objectiu de facilitar les operacions de parada i estacionament a tots els operadors
turístics i als propis conductors d’autocars de turisme que circulen per Barcelona, se’ls
oferiran una sèrie de mesures o mitjans d’ajuda.
Hi haurà mitjans d’ajuda disponibles en origen, és a dir, que els conductors o operadors els
podran consultar des del seu país, i també hi haurà mitjans d’ajuda en destí, que són els
que es trobaran quan arribin a la ciutat de Barcelona.
Els mitjans d’ajuda a l’origen que s’oferiran són:
 Pàgina Web. Dedicada exclusivament als autocars turístics i on s’oferirà tota la
informació relativa a les zones de parada i estacionament vinculades a cada punt
turístic. La pàgina web estarà disponible en diverses llengües com l’anglès, el
francès, l’alemany i l’italià.
 Fulletons informatius electrònics. Com a mitjà d’informació directa a tots els
operadors turístics i seran distribuïts a través de les associacions i/o federacions
relacionades amb el turisme, conductors d’autocars, etc. de cada país. En aquests
fulletons apareixerà la informació més important sobre el nou pla de parades i
estacionament, així com l’adreça electrònica de la pàgina web per a que els
conductors i operadors la puguin consultar i d’aquesta manera ampliïn el seu
coneixement respecte el pla de parades i estacionament.
Els mitjans d’ajuda a la destinació que s’oferiran són:
 Zones de parada i estacionament de nova creació. Aquestes zones integraran punts
d’informació per als conductors d’autocars de turisme.
 Creació d’itineraris. Mitjançant senyalització vertical específica es dissenyaran
itineraris que facilitin l’accés a les zones de parada i estacionament vinculades a
cada punt turístic.
 Tecnologia GPS. Aquesta tecnologia, cada vegada més habitual en la vida
quotidiana, es convertirà en un excel·lent mitjà d’ajuda a l’aproximació a les zones
de parada i estacionament.
 Fulletons informatius en punts estratègics. Als entorns dels punts turístics, hotels,
aparcaments, etc.
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5.1. La pàgina web
L’ús d’Internet i la pàgina web ha de convertir-se en el mitjà bàsic de comunicació amb els
operadors i els conductors d’autocars de turisme.
A través de la pàgina web, dissenyada i dedicada exclusivament als autocars de turisme
que circulen per Barcelona, els operadors i conductors d’aquests vehicles podran consultar
tota la informació relativa a la nova política de mobilitat d’autocars de turisme i tota la
informació referent al nou pla de parades i estacionament vinculades a un punt turístic.
El contingut principal que integrarà el nou portal d’Internet dedicat en exclusiva als autocars
de turisme serà:
 Oferta de parada i estacionament vinculada a cada punt turístic. Indicant en cada
cas la seva localització, coordenades GPS, tarifes vigents, horaris i temps màxims
d’estacionament permesos.
 Itineraris recomanats per anar des dels punts turístics fins a les zones de parada i
estacionament i viceversa.
 Coordenades GPS dels punts turístics i de les seves zones de parada i
estacionament vinculades.
 Plànol interactiu. Facilitarà la consulta dels punts turístics més importants de
Barcelona, l’oferta de parada i estacionament vinculada a cada un d’ells i tota la
informació relativa a localització, coordenades GPS, tarifes vigents, horaris i temps
màxims d’estacionament permesos.
 Guia per als operadors i conductors d’autocars de turisme. Document que estarà
disponible a la pàgina web i serà descarregable. Aquest document està pensat per
a que els conductors el puguin dur sempre al seu autocar i integrarà tota la
informació necessària referen al pla de parada i estacionament per a autocars de
turisme a Barcelona.
 Productes associats a l’estacionament a la calçada i fora d’ella, com poden ser
abonaments, targetes horàries, tarifes especials, etc.
 Àrees de restricció de l’estacionament. Plànol en format digital on apareixeran
detallades les zones de restricció de l’estacionament.
 Novetats i notícies relacionades amb l’oferta de parada i estacionament.
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 Normativa referent a la circulació, parada i estacionament dels autocars de turisme
a la ciutat de Barcelona.

Fig. 5.1. Proposta del mapa web
Pàgina Web

Informació General

Zona Viatgers

Notícies i Novetats

Àrees de restricció de
l’estacionament

Plànol Interactiu

Normativa vigent

Itineraris recomenats

Oferta de parada i
estatacionament

Productes associats

Registre de Viatger

Guia del Viatger

Contacte

Avís Legal

Font: Elaboració pròpia

5.1.1.

Oferta de parada i estacionament

En aquest apartat de la pàgina web que es desenvoluparà en exclusiva per als autocars de
turisme que tinguin com a destinació la ciutat de Barcelona, es podran descarregar el plànol
amb tots els punts turístics més importants i la seva oferta de parada i estacionament
vinculada, així com tota la informació referent a la seva ubicació, coordenades GPS,
horaris, tarifes, temps màxims d’estacionament, etcètera.
B:SM actualment ja disposa d’una opció semblant a la seva pàgina web (www.bsmsa.es),
on els usuaris poden consultar tota l’oferta de la xarxa d’aparcaments per a turismes a la
ciutat de Barcelona.
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Fig. 5.2. Plànol de la xarxa d’aparcaments per a turismes de B:SM

Font: B:SM
Els operadors i conductors d’autocars de turisme que viatgin a Barcelona, tindran l’opció, a
través de la pàgina web, de consultar, guardar i imprimir aquest plànol.
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Plànol interactiu

La pàgina web inclourà un plànol interactiu, on tots els conductors d’autocars de turisme i
els operadors turístics podran consultar de forma interactiva, fàcil, ràpida i intuïtiva la
ubicació dels punts turístics més importants de Barcelona i la seva oferta de parada i
estacionament vinculada.
Per a cada punt turístic es podran consultar les zones de parada i estacionament
vinculades i tota la informació necessària al respecte, com poden ser horaris, tarifes, temps
màxim d’estacionament, coordenades GPS, ubicació, etc.
La consulta al plànol interactiu es podrà fer en tres passos, on apareixerà tota la informació
necessària per als operadors i conductors d’autocars de turisme. Aquests passos es
detallen gràficament a continuació:
1. Triar el punt turístic del que es vol consultar la seva ubicació i la seva oferta de
parada i estacionament.

Fig. 5.3. Proposta plànol interactiu. Pas 1

Sagrada Família
Parada: C/ Sardenya, 314
GPS: 41º 24’ 11’’ N
2º 10’ 30’’ E

Font: Elaboració pròpia
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2. Pitjant a sobre del punt turístic apareixerà la zona ampliada i tota la oferta
d’estacionament vinculada a aquest punt.

Fig. 5.4. Proposta plànol interactiu. Pas 2

Sagrada Família – Zones Estacionament
1.- Zona Blava Plaça Hispanitat
2.- Aparcament Consell de Cent

Font: Elaboració pròpia
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3. Per últim, pitjant a sobre de l’oferta d’estacionament que es desitgi, apareixerà tota
la informació referent a aquella zona d’estacionament i l’itinerari recomanat per
arribar-hi.

Fig. 5.5. Proposta plànol interactiu. Pas 3

Zona Blava Plaça Hispanitat
Horari: de 8:00 h a 20:00 h
Tarifes: 5.50 €/hora
Temps estacionament màxima: 2 hores
GPS: 41º 24’ 06’’ N
2º 10’ 42’’ E

Font: Elaboració pròpia
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5.2. Productes associats
L’objectiu dels productes associats és facilitar i incentivar el correcte estacionament dels
autocars de turisme.
A través de la pàgina web els operadors i conductors d’autocars de turisme interessats,
podran adquirir qualsevol dels productes associats a l’estacionament d’aquest tipus de
vehicles a la ciutat de Barcelona. Aquests productes podran ser lliurats als operadors
mitjançant correu convencional o també es podran recollir a qualsevol dels aparcaments de
B:SM destinats a l’estacionament d’autocars de turisme.
L’adquisició de qualsevol d’aquests productes pels operadors i conductors d’autocars de
turisme els proporciona una sèrie d’avantatges, com poden ser l’estacionament amb tarifes
reduïdes o l’obtenció d’hores d’estacionament gratuïtes.
Tots aquests productes podran ser utilitzats tant als aparcaments fora de la calçada, com a
les zones d’estacionament a la calçada (zones blaves) mitjançant els parquímetres.

5.2.1.

Targetes horàries de prepagament

Aquest producte permet als operadors i conductors d’autocars de turisme adquirir unes
targetes de prepagament amb 25, 50 o 100 hores, que els donarà la possibilitat
d’estacionar tant a les zones habilitades a la calçada (zona blava) com als aparcaments per
autocars de B:SM.
Els operadors i conductors gaudiran de descomptes en funció del nombre d’hores que
comprin, amb estalvis de fins al 30%. Adquirint aquestes targetes l’estacionament dels
autocars de turisme esdevé més econòmic, més ràpid i més còmode.
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Fig. 5.6. Targetes horàries de prepagament

Font: B:SM

5.2.2.

Abonament mensual P-Mes

Els operadors i conductors d’autocars de turisme que tinguin prevista una llarga estada a la
ciutat de Barcelona tenen la possibilitat d’adquirir un abonament mensual P-Mes, que per
un preu molt reduït els permetrà estacionar a l’aparcament per a autocars de turisme de
B:SM que escollissin.

Fig. 5.7. Targeta d’abonament mensual P-Mes

Font: B:SM
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Abonaments per dies

Pels operadors i conductors d’autocars de turisme, que no tinguin prevista una llarga
estada a l ciutat de Barcelona i no els hi compensi comprar l’abonament mensual P-Mes,
tenen la possibilitat d’adquirir uns abonaments per un nombre de dies determinats. Aquests
abonaments estan disponibles des de 5 dies (P-5 dies) fins a 15 dies (P-15 dies), el
descompte creix a mesura que ho faci el nombre de dies contractats.

Fig. 5.8. Targetes d’abonaments per dies P-8 dies i P-11 dies

Font: B:SM
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Targeta Hora Plus

Aquest producte permet acumular hores d’aparcament gratuïtes en funció de les hores que
hagi estacionat a la calçada (zona blava) i als aparcaments per a autocars de turisme de
B:SM.
Per exemple, per cada 10 hores que un autocar de turisme hagi estacionat a la zona blava
per a autocars o als aparcaments de B:SM obtindrà una hora gratuïta per estacionar a
qualsevol dels aparcaments per a autocars de turisme de B:SM.

Fig. 5.9. Targeta Hora Plus

Font: B:SM
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Tarifes especials

Aquest producte està especialment destinat a facilitar l’estacionament dels autocars quan hi
hagi esdeveniments importants a la ciutat de Barcelona, com concerts de música, grans
conferències, meetings o fires, esdeveniments esportius, etc.
Aquestes tarifes permeten estacionar als autocars durant l’esdeveniment a uns preus molt
reduïts als aparcaments per a autocars que siguin més propers al lloc on es produeix
l’esdeveniment.

Fig. 5.10. Tarifes especials

Font: B:SM
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5.3. Panells

informatius

a

les

zones

de

parada

i

estacionament
A les zones de parada, zones d’estacionament i aparcaments s’implantaran uns panells
informatius que integraran tota la informació necessària per a que els conductors dels
autocars turístics sàpiguen en tot moment on està situada l’oferta d’estacionament
habilitada, com arribar-hi (itineraris, adreça i coordenades GPS) i tota la informació referent
a tarifes, horaris, temps màxims d’estacionament, que sigui d’interès.

Fig. 5.11. Proposta panell informatiu de les zones de parada i estacionament

Font: Elaboració pròpia
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També es facilitaran tríptics o fulletons informatius semblants als que ja es donen en alguns
dels punts de parada i estacionament que actualment ja estan operatius.

Fig. 5.12. Fulletons informatius que actualment es donen a la zona de parada de la
Sagrada Família

Font: B:SM

Els fulletons que es facilitaran seran semblants a l’actual, incorporant l’adreça i les
coordenades GPS dels punts d’estacionament vinculats. Aquests fulletons es distribuiran a
tots els conductors d’autocars de turisme a tots els punts turístics i tots els punts de parada
durant els primers mesos d’implantació del pla de parades i estacionament per a autocars
de turisme.

5.3.1.

Les zones de parada

Tal com s’ha comentat amb anterioritat, les zones de parada es situaran, sempre que sigui
possible, a l’entorn immediat dels punts turístics per carregar i descarregar els passatgers.
Aquesta oferta permet una durada màxima de parada de 10 minuts i de forma gratuïta.
La informació que es trobarà a totes les zones de parada és:
 Plànol general, on s’indicaran les zones de parada i estacionament vinculades a
cada punt turístic de la ciutat de Barcelona amb tota la informació necessària.
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Fig. 5.13. Proposta disseny plànol general

Font: Elaboració pròpia
* Aquesta informació haurà d’aparèixer per a tots els punts turístics.
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 Plànol de detall de la zona, on aparegui:
o

El punt turístic al que serveix.

o

La localització de la zona de parada, especificant si són per encotxar o
desencotxar passatgers.

o

La localització de les zones d’estacionament a la calçada i els aparcaments
que donen servei al punt turístic.

o

La informació específica de cada zona d’estacionament a la calçada i
aparcaments (horaris, tarifes, etc.).

o

Itinerari per anar des de la zona de parada fins a les zones d’estacionament
i/o aparcaments.

o

Coordenades GPS de cadascuna de les zones d’estacionament i/o
aparcaments.
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Fig. 5.14. Proposta disseny plànol de detall de les zones de parada

Font: Elaboració pròpia
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Les zones d’estacionament

Tal com s’ha comentat amb anterioritat, les zones d’estacionament a la calçada. Aquesta
oferta té com a objectiu bàsic cobrir la demanda d’estacionament en espera dels principals
llocs turístics, i a la vegada, donar servei a la demanda més atomitzada relacionada amb
hotels, centres de convencions, etc. Aquesta oferta permet estacionar un màxim de 2 hores
i és de pagament.
La informació que es trobarà en totes les zones d’estacionament és:
 Plànol general, igual que en les zones de parada, en el que s’indicaran les zones de
parada i estacionament vinculades a cada punt turístic de la ciutat de Barcelona
amb tota la informació necessària.
 Plànol de detall de la zona, on aparegui:
o

Punt turístic a què serveix i localització de les seves zones de parada.

o

Localització dels punts turístics més propers i de les seves zones de parada,
estacionament i aparcament.

o

Informació específica de cada zona d’estacionament i/o aparcaments
(horaris, tarifes, temps màxims d’estacionament, etc.) dels punts turístics
més propers.

o

Itineraris per anar a la zona de parada per encotxar als passatgers i els
itineraris per anar fins a la zona de parada o estacionament dels punts
turístics més propers.

o

Coordenades GPS dels punts turístics més propers i de les seves zones de
parada, estacionament i aparcament.

Pàg. 64

Memòria

Fig. 5.15. Proposta disseny plànol de detall de les zones d’estacionament

Font: Elaboració pròpia
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Els aparcament fora de la calçada

Tal com s’ha comentat anteriorment, els aparcaments públics fora de la calçada, té la
funció, a més de cobrir demandes de llarga durada d’estacionament, absorbir la demanda
d’estacionament en espera si es troba a menys 2 quilòmetres del lloc de visita, tenint
prioritat d’implantació respecte de l’estacionament a la calçada.
La informació que es trobarà en tots els aparcaments és:
 Fulletons informatius, a més del plànol general i el plànol de detall de les zones
d’estacionament detallats anteriorment, als aparcaments es trobaran fulletons
informatius, amb plànols de localització i les coordenades GPS dels punts turístics i
de les zones de parada i estacionament, informació de les zones d’estacionament
(horaris, temps màxims i tarifes), informació sobre els productes, etc.

5.4. La tecnologia GPS
Aquesta tecnologia, des de la seva aparició, ha suposat un gran avenç per a la circulació de
vehicles, planificació de rutes i de mica en mica s’hi ha anat afegint informació útil com
benzineres, aparcaments, restaurants, museus, etc. Cada cop més, els conductors i
sobretot els que s’hi dediquen professionalment, han anat adoptant aquest sistema, fins a
dia d’avui que la gran majoria de transportistes, taxistes i conductors d’autocars de turisme
disposen d’un aparell de navegació GPS al seu vehicle.
És per aquest motiu que és important integrar aquesta nova i creixent tecnologia com a
mitjà d’ajuda per a l’aproximació a les zones de parada i estacionament per a autocars de
turisme.
Fig. 5.16. Aparell de navegació GPS

Font: tomtom
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La implantació d’aquesta tecnologia es composarà de dues etapes. La primera etapa és a
curt termini i estarà habilitada el mateix dia de la posada en marxa del nou pla de parada i
estacionament. En aquesta etapa, els conductors d’autocars de turisme podran consultar a
través de la pàgina web o als fulletons i panells informatius les coordenades GPS de tots
els punts turístics i de les seves zones de parada i estacionament vinculades i d’aquesta
manera podran introduir les coordenades manualment al seu aparell de navegació GPS i
arribar fàcilment fins a la seva destinació. Per tant, indicant a cada punt d’interès turístic les
coordenades de les zones de parada i estacionament vinculades més properes i amb una
senyalització específica al carrer es facilitarà l’arribada de l’autocar de turisme a la seva
destinació.
La segona etapa es planteja a llarg termini i té com a objectiu integrar tota la informació
referent a punts turístics i oferta de parada i estacionament vinculada dins dels softwares de
navegació més utilitzats, de tal manera que els conductors no hagin d’introduir les
coordenades manualment. D’aquesta manera els conductors d’autocars de turisme també
tindran la possibilitat de planificar itineraris amb els llocs turístics que desitgin anar a visitar
sense haver d’introduir cada vegada les coordenades manualment.
Adoptar aquesta opció donarà com a resultat una cobertura pràcticament total dels usuaris
d’aquests sistemes, ja que encara que un conductor no disposi del software amb tota la
informació integrada, sempre podrà introduir les coordenades manualment i arribar a la
seva destinació sense cap complicació.
Les avantatges més importants que té la utilització de la tecnologia GPS són:
 Facilitat i comoditat d’ús pels operadors i conductors d’autocars de turisme.
 Accessibilitat total a la informació referent als punts turístics i la seva oferta de
parada i estacionament vinculada, a qualsevol lloc i en qualsevol moment.
 Tecnologia en creixement, amb moltes possibilitats i a l’abast de tothom.

5.5. Creació d’itineraris per a autocars de turisme
Amb l’objectiu de donar cobertura a tots els operadors i conductors d’autocars de turisme,
es crearan uns itineraris com a ajuda a l’aproximació a les zones d’estacionament des dels
punts de turístic, aquesta mesura està especialment destinada a tots aquells operadors o
conductors d’autocars de turisme que no disposin d’aparell de navegació GPS i com a
complement a tots els que en tenen.
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Per a poder crear aquests itineraris és imprescindible implantar una senyalització vertical
específica pels autocars de turisme.

Fig. 5.17. Exemples de senyalitzacions específiques per a autocars

Fig. 5.18. Exemple d’itinerari per a autocars

Senyals de Parada

2H

Senyals d’indicació d’itinerari

Font: Elaboració pròpia

Senyals de Zona
d’ estacionament
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5.6. Mitjans per a garantir l’oferta de parada i estacionament
Amb l’objectiu de garantir l’oferta de parada i estacionament es posaran els mitjans humans
i materials necessaris per a dur a terme la supervisió i el control específic d’aquestes zones,
d’aquesta manera s’evitarà que els autocars superin els 10 minuts a les zones de parada i
es provoquin congestions o que estacionin il·legalment fora de les zones habilitades per a
aquests vehicles.
Els mitjans dels que es disposarà són:
 Vigilants de l’AREA. S’encarregaran de controlar les zones de parada, garantint que
els autocars turístics no ultrapassen el temps màxim de 10 minuts, i supervisaran
les zones d’estacionament en calçada, garantint que els autocar turístics es troben
estacionats legalment.
 Parquímetres. Es situaran a las zones d’estacionament en calçada i serà el mitjà de
pagament i control d’aquestes àrees.

Fig. 5.19. Parquímetres i vigilant de l’AREA

 Observatoris. Estudis periòdics de les zones de parada i estacionament que tenen
per objectiu estudiar l’evolució de la demanda d’aquestes zones i la confecció d’uns
indicadors que permetin la correcte gestió i conèixer les necessitats reals
d’aquestes zones amb la finalitat de poder aplicar les mesures correctores
necessàries.
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6. Planificació
La planificació del projecte ha estat pensada per a que la seva implantació es pugui fer
d’una manera ràpida, des del moment que l’Ajuntament de Barcelona aprovi el pla de
parades i estacionament per a autocars de turisme.
La implantació del projecte té coma a objectiu que un termini màxim de 9 setmanes, el
projecte pugui ser operatiu i es trobi en funcionament. Les principals etapes per a la
implantació del projecte són les següents:
 Aprovació del projecte. És el punt de partida, en el moment que l’Ajuntament de
Barcelona aprova la seva implantació.
 Aspectes normatius i legals. Inclou la modificació del marc normatiu necessari per la
implantació del projecte.
 Distribució de places i senyalització. Inclou el processos de definició de les places a
regular i el disseny i implantació de la senyalització horitzontal, vertical i dels panells
informatius.
 Tecnologia. Inclou l’estudi de les necessitats de nous parquímetres i l’adaptació dels
ja existents.
 Desenvolupament de la pàgina web. Inclou el disseny i desenvolupament de la
pàgina web.
 Organització interna. Inclou l’aprovisionament de tot el material necessari per als
vigilants de les zones de parada i estacionament.
 Pla de comunicació. Inclou el disseny de la campanya de comunicació.
 Pressupostos.
 Posada en funcionament.
 Revisió i realimentació del sistema. És el procés de control de la gestió del pla de
parades i estacionament per a autocars de turisme.
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7. Estudi econòmic
L’estudi econòmic és un punt clau per a la realització d’aquest projecte perquè a part
d’assolir tots els objectius referents a la mobilitat, també ha de ser un projecte viable
econòmicament per a l’empresa. S’ha realitzat un exhaustiu estudi econòmic, on s’han
previst els costos de llançament, les despeses, els ingressos i el compte de resultats per
l’any inicial i per als anys tipus posteriors.

7.1. Els costos de llançament del projecte
Com a costos de llançament del projecte s’han considerat totes aquelles despeses
necessàries per implantar i posar en funcionament el pla de parades i estacionament per a
autocars de turisme a la ciutat de Barcelona.
Els costos de llançament són:
 Campanya de comunicació.
 Disseny de la pàgina web.
 Senyalització i disseny. Inclou el disseny, la fabricació i la instal·lació de la
senyalització, tant horitzontal com vertical, que s’implantarà al carrer.
 Instal·lació de nous parquímetres.
 Adaptació i moviment de parquímetres existents.
 Equips. Inclou tot el material que necessiten els vigilants per a realitzar el seu treball
com PDAs, walkies, etc.
 Adquisició de targetes per a abonaments, targetes horàries, etc.
A la taula que es mostra a continuació es quantifiquen tots aquests costos de llançament.
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Taula 7.1. Costos de llançament

Concepte
Campanya de comunicació
Disseny Web
Senyalització i disseny
Instal·lació nous parquímetres
Adaptació i moviment parquímetres
Equips
Adquisició targetes
TOTAL

€
50.500
12.000
60.000
45.000
6.000
5.000
3.000
181.500 €

Font: Elaboració pròpia

Per tant, la inversió inicial necessària per a posar en funcionament el pla de parades i
estacionament per a autocars de turisme és de 181.500 €.

7.2. El compte d’explotació del primer any
Per a poder confeccionar el compte d’explotació del primer any, és necessari fer una
estimació de les despeses i dels ingressos per aquest primer any i calcular l’amortització.
Les despeses que s’han estimat per el primer any són les següents:
 Despeses de personal. El personal necessari són dos vigilants i un administratiu.
 Manteniment de la pàgina web. Despeses relatives al manteniment i actualització de
la pàgina web.
 Reparacions. Despeses per al manteniment de parquímetres, equips, etc.
 Impresos i material consumible.
 Subministraments o material fungible.
 Enviament de targetes.
 Comunicacions.
 Campanya de comunicació.

Regulació de l’estacionament dels autocars de turisme a Barcelona

Pàg. 73

A la taula que es pot veure a continuació es quantifiquen totes aquestes despeses.

Taula 7.2. Despeses estimades per al primer any
Concepte
Despeses de Personal
Manteniment Web
Reparacions i Equip no Immobilitzable
Impressos Activitat i Material Consumible
Subministraments
Enviament targetes
Campanya Comunicació
Comunicacions
TOTAL

€
87.360
2.000
7.000
600
400
6.000
50.500
2.000
155.860 €

Font: Elaboració pròpia

Els ingressos que s’obtindran provenen de la recaptació de les zones blaves i els
aparcaments fora de la calçada per a autocars de turisme.
Per a calcular els ingressos de la zona blava per a autocars s’ha de tenir en compte el
nombre de places, la tarifa horària i el percentatge d’ocupació pagada. El nombre de places
és 137, que són les places de zona blava que s’habilitaran amb la implantació del projecte;
la tarifa horària és igual que l’actual i el percentatge d’ocupació pagada se suposa igual a
l’actual durant el primer any de funcionament del pla de parades i estacionament per a
autocars de turisme, ja que se suposa un any de transició on encara gran part de
conductors i operadors d’autocars de turisme desconeixen la nova normativa. La facturació
per l’anul·lació de denúncies s’estima un 1,5% del total de la facturació de la zona blava.
Aquest valor s’extreu de les dades reals de facturació de la zona blava.
Per al càlcul dels ingressos que provenen dels aparcaments, s’han de tenir en compte les
mateixes variables que per als ingressos de la zona blava. Només cal comentar que el
nombre de places no correspon al nombre de places total que apareix a la proposta ja que
l’aparcament del Poble Espanyol no pertany a la xarxa d’aparcaments de B:SM i
l’aparcament del Parc d’atraccions de Montjuïc no està prevista la seva construcció fins que
quedi aprovat el nou pla de mobilitat de la muntanya de Montjuïc, i per tant, no s’han tingut
en compte aquestes places. Pel que fa a l’ocupació pagada, també es tracta del
percentatge real d’ocupació pagada que actualment té B:SM a la seva xarxa d’aparcaments
per a autocars.
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Els ingressos estimats per al primer any de funcionament del projecte són els següents:

Taula 7.3. Ingressos estimats per al primer any
Places Zona Blava
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Zona Blava
Places Aparcaments Públics
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Aparcaments Públics
Total Facturació Bruta Zona Blava
Facturació Anul·lacions Denúncies
Total Facturació Bruta Aparcaments Públics
TOTAL INGRESSOS

137
2,50 Eur
13,6%
289.344
39.351
98.377
64
5,00 Eur
18,3%
202.752
37.104
185.518
98.377
1.476
185.518
285.371 €

Font: Elaboració pròpia

Finalment, per a poder confeccionar el compte d’explotació del primer any, és necessari
calcular l’amortització de les inversions. A la taula següent es calcula l’amortització total
anual, especificant per a cada inversió el seu cost i el seu període d’amortització.

Taula 7.4. Amortització de les inversions
Concepte

Total (€)

Disseny Web
Senyalització i Disseny
Instal·lació Nous Parquímetres
Adaptació i moviment parquímetres
Equips
Adquisició targetes
AMORTITZACIÓ

12.000
60.000
45.000
6.000
5.000
3.000

Període
d'amortització
5
3
7
3
7
2

Font: Elaboració pròpia

Amortització
Anual (€)
2.400
20.000
6.429
2.000
714
1.500
33.043 €

Regulació de l’estacionament dels autocars de turisme a Barcelona

Pàg. 75

Un cop s’han estimat les despeses, els ingressos pel primer any i s’ha calculat l’amortització
anual, el compte d’explotació resultant per al primer any de funcionament del pla de
parades i estacionament per a autocars de turisme a Barcelona és la següent:

Taula 7.5. Compte d’explotació per al primer any
Places Zona Blava
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Zona Blava
Places Aparcaments Públics
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Aparcaments Públics
Total Facturació Bruta Zona Blava
Facturació Anul·lacions Denúncies
Total Facturació Bruta Aparcaments Públics
TOTAL INGRESSOS
Vigilants a Temps Complert
Sous + Seg. Social
Altres Despeses Socials
Administratius a temps complert
Sous + Seg. Social
Altres Despeses Socials
Total Despeses de Personal
Manteniment Web
Reparacions i Equip no Immobilitzable
Impressos Activitat i Material Consumible
Subministraments
Campanya Comunicació
Enviament targetes
Comunicacions
Amortitzacions
TOTAL COSTOS DIRECTES
Reper.costos Extr.Explot.
COSTOS D'EXPLOTACIÓ
MARGE D'EXPLOTACIÓ
% s/ ingressos

Font: Elaboració pròpia

137
2,50 Eur
13,6%
289.344
39.351
98.377
64
5,00 Eur
18,3%
202.752
37.104
185.518
98.377
1.476
185.518
285.371 €
2
60.000
2.400
1
24.000
960
87.360 €
2.000
7.000
600
400
50.500
6.000
2.000
33.043
188.903 €
47.226
236.129 €
49.242 €
17%
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Com ha resultat del compte d’explotació del primer any s’obtenen un beneficis estimats de
49.242 €i un marge d’explotació del 17%.

7.3. El compte d’explotació per a un any tipus
Per a la confecció del compte d’explotació per als anys següents es seguirà la mateixa
estructura que per la confecció de la del primer any.
L’estimació de despeses per als següents anys és la següent:

Taula 7.6. Despeses estimades per a un any tipus
Concepte
Despeses de Personal
Manteniment Web
Reparacions i Equip no Immobilitzable
Impressos Activitat i Material Consumible
Subministraments
Enviament noves targetes
Adquisició noves targetes
Comunicacions
TOTAL

€
87.360
2.000
7.000
600
400
1.000
1.500
2.000
101.860 €

Font: Elaboració pròpia

Com es pot observar, les despeses per als propers anys són menors. Això és degut a que
durant els següents anys no està previst que es faci cap campanya de comunicació. Les
despeses per enviament de targetes també es redueixen degut a que la demanda de
productes com abonaments i targetes horàries no serà tan massiu com durant el primer
any. Pel contrari, durant els anys tipus s’estima una nova despesa relacionada amb
l’adquisició de noves targetes per a poder satisfer tota la demanda de productes.
Per al càlcul dels ingressos s’ha utilitzat la mateixa metodologia que per al primer any. La
única variable que varia respecte al primer any és el percentatge d’ocupació pagada, que
es proposa, com a objectiu, arribar a doblar el percentatge actual de manera paulatina
durant el primer any de funcionament del projecte. Per tant, els ingressos als anys següents
són:
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Taula 7.7. Ingressos estimats per a un any tipus
Places Zona Blava
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Zona Blava
Places Aparcaments Públics
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Aparcaments Públics
Total Facturació Bruta Zona Blava
Facturació Anul·lacions Denúncies
Total Facturació Bruta Aparcaments Públics
TOTAL INGRESSOS

Font: Elaboració pròpia

137
2,50 Eur
25,0%
289.344
72.336
180.840
64
5,00 Eur
35,0%
202.752
70.963
354.816
180.840
2.713
354.816
538.369 €
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L’amortització durant els anys següents és igual que la calculada al primer any, per tant, el
compte d’explotació per a un any tipus és:

Taula 7.8. Compte d’explotació per a un any tipus
Places Zona Blava
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Zona Blava
Places Aparcaments Públics
Tarifa horària
Ocupació pagada
Hores Servei
Total Hores Pagades
Facturació Aparcaments Públics
Total Facturació Bruta Zona Blava
Facturació Anul·lacions Denúncies
Total Facturació Bruta Aparcaments Públics
TOTAL INGRESSOS
Vigilants a Temps Complet
Sous + Seg. Social
Altres Despeses Socials
Administratius a temps complert
Sous + Seg. Social
Altres Despeses Socials
Total Despeses de Personal
Manteniment Web
Reparacions i Equip no Immobilitzable
Impressos Activitat i Material Consumible
Subministraments
Adquisició noves targetes
Enviament noves targetes
Comunicacions
Amortitzacions
TOTAL COSTOS DIRECTES
Reper.costos Extr.Explot.
COSTOS D'EXPLOTACIÓ
MARGE D'EXPLOTACIÓ
% s/ ingressos

Font: Elaboració pròpia

137
2,50 Eur
25,0%
289.344
72.336
180.840
64
5,00 Eur
35,0%
202.752
70.963
354.816
180.840
2.713
354.816
538.369 €
2
60.000
2.400
1
24.000
960
87.360 €
2.000
7.000
600
400
1.500
1.000
2.000
33.043
134.903 €
33.726
168.629 €
369.740 €
69%
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Com a resultat del compte d’explotació per a un any tipus s’obtenen uns beneficis de
369.740 €i un marge d’explotació del 69%. Això és principalment degut a la disminució de
costos en un any tipus i a l’objectiu de doblar l’ocupació pagada.

7.4. Estudi de viabilitat econòmica del projecte
Per a estudiar la viabilitat econòmica del pla de parades i estacionament per a autocars de
turisme de Barcelona es realitzarà mitjançant el càlcul del valor actual net (VAN).

n


VAN B t C tt
i)
t 0 (1 

Fórmula 7.1. Expressió del valor actual net

Per a realitzar aquests càlculs s’utilitzaran valors que s’han mencionat en els apartats
anteriors com la inversió inicial, les despeses i els ingressos. Aquest estudi de viabilitat es
realitza a un horitzó a termini mitjà de 5 anys i amb una taxa de descompte (i) del 5%.
Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent:

Taula 7.9. Estudi de viabilitat econòmica

Inversió
Ingressos
Costos d'explotació
Moviment Fons
Mov. Fons Actualitzat

0
181.500
0
0
-181.500
-181.500

1
0
285.371
203.086
82.285
78.367

2
0
538.369
135.586
402.783
365.336

3
0
538.369
135.586
402.783
347.939
VAN

Font: Elaboració pròpia

4

5
0
0
538.369 538.369
135.586 135.586
402.783 402.783
331.371 315.591
1.257.104 €
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Tal com demostra l’estudi de viabilitat, el pla de parades i estacionament per a autocars de
turisme a Barcelona és un projecte econòmicament viable, amb uns resultats esperats a 5
anys d’un VAN d’1.257.104 €i un període de retorn de la inversió inicial d’un any.
L’obtenció d’aquest VAN tan elevat és degut a que en el projecte no existeix una inversió
inicial gran com podria ser la compra d’un immoble, un solar o maquinaria, sinó que les
inversions necessàries per a posar en funcionament aquest projecte són molt baixes.
A la gràfica que es mostra a continuació es pot observar el valor actual net en funció de la
taxa de descompte (i). Tal com s’observa, el valor actual net augmenta a mesura que la
taxa de descompte decreix.

Fig. 7.1. Gràfic valor actual net – taxa de descompte

1.450.000 €

Valor actual net (VAN)

1.400.000 €

1.350.000 €

1.300.000 €

1.250.000 €

1.200.000 €
1%

2%

3%

4%

5%

Taxa de descompte (i)

Font: Elaboració pròpia
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8. Avaluació de l’impacte ambiental
L’avaluació de l’impacte ambiental té una especial importància en aquest projecte, ja que
no només és important la consecució de tots els objectius que es descriuen en els primers
punts d’aquest projecte, sinó que també és primordial quantificar la reducció de costos
socials i ambientals que comporta per a la ciutat de Barcelona la implantació d’aquesta pla
de parades i estacionament per a autocars de turisme.

8.1. Els costos socials i ambientals
Els costos socials i ambientals que s’han tingut en compte per a la realització de l’avaluació
del impacte ambiental són tots aquells que tenen una incidència directa sobre les persones
o el medi ambient. Per tant, els costos que s’han avaluat són:
 Temps. Són els sobrecostos de temps de viatge a causa de la congestió. El
contingut més habitual d’aquest és el que es relaciona amb la mesura dels retards
produïts per circular a una velocitat menor que una de referència en un estat de no
congestió.
 Soroll. Són els costos de les mesures correctores que caldria aplicar en aquelles
zones on els nivells sonors superarien els permesos i on la densitat i la proximitat de
la població serien importants.
 Pol·lució atmosfèrica. És el cost de la contaminació atmosfèrica a causa del trànsit.
 Canvi climàtic. És el cost necessari per assolir el nivell desitjable a partir de la
situació actual d’emissions de CO2.
A la taula següent apareixen els costos tinguts en compte per a la realització de l’avaluació
del impacte ambiental del projecte.
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Taula 8.1. Costos socials i ambientals

Temps
Soroll
Pol·lució
Canvi Climàtic

2001
762,98
5,34
5,14
20,80

€/1000*veh*km
2010
686,30
4,54
4,62
18,72

2008
701,64
4,70
4,72
19,14

Font. Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de costos socials i ambientals del
transport a Catalunya

Els valors de la taula anterior estan extrets de l’observatori de costos socials i ambientals
del transport a Catalunya, realitzat l’any 2004 per la Direcció General del Transport
Terrestre de la Generalitat de Catalunya. Actualment els costos unitaris per a l’any 2010
s’han avaluat en funció de la variació prevista per les raons següents:
 Temps. Reducció del 10%, degut a millores de velocitat aconseguides per la
conversió d’una part de la xarxa viària primària en vies d’alta capacitat.
 Soroll. Reducció del 15%, degut a la millora en els pneumàtics dels vehicles i la
construcció de paviments sonoreductors.
 Pol·lució i canvi climàtic. Reducció del 10%. La reducció de la pol·lució i l’impacte
sobre el canvi climàtic tenen a veure amb una major eficiència energètica dels
vehicles. El Pla d’Energia de Catalunya estableix un estalvi per al període 20012010 entorn al 10%.
Per a l’obtenció dels valors per a l’any 2008 s’ha realitzat mitjançant una interpolació entre
els valors de l’any 2001 i 2010.

8.2. Càlcul dels costos socials i ambientals
Per a poder realitzar el càlcul dels costos socials i ambientals el primer que s’ha realitzat és
una estimació dels autocars que es veurien afectats per l’entrada en funcionament del pla
de parades i estacionament per a autocars de turisme de la ciutat de Barcelona.
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Per tant, s’han identificat tots els punts turístics que estan vinculats a una oferta
d’estacionament i a partir de l’afluència d’autocars a cada un d’ells i tenint en compte que,
per terme mitjà cada autocar visita 3 punts turístics per dia, és a dir, fa 3 operacions
d’estacionament, el temps que triga actualment fins que estaciona i la velocitat mitjana
d’aquests vehicles en zones urbanes, obtenim el següent resultat:

335 operacions estacionament x 20 min/estacionament x 13 km/h x 1 h/60 min =
= 1.451,67 autocars x km per dia

Aquesta dada es converteix en 4.355 veh·km, tenint en compte que un autocar equival a
tres turismes, ja que un autocar en terme mitjà té una longitud de 12 metres i un turisme en
té una de 4 metres.
Prendre aquest valor com la reducció efectiva de la mobilitat no és del tot correcte, ja que
només ho seria si la xarxa viària estès en un continu estat de congestió. Per tant, s’ha
d’aplicar un factor corrector que és la relació existent entre les hores punta, on existeix un
estat de congestió, i les hores vall, on no existeix congestió a la xarxa viària. Per a calcular
aquest factor corrector s’han considerat 5 hores punta sobre un total de 12 hores hàbils al
dia, el que correspon a un factor corrector del 0,42. Un cop aplicat aquest factor corrector,
la reducció efectiva de la mobilitat en vehicle privat és de 1.829 veh·km.
Segons dades oficials de l’Ajuntament de Barcelona, extretes del Pla de Mobilitat Urbana
2006-2018, en un dia feiner la mobilitat total en vehicle privat de la ciutat és de 16,70
milions de veh·km. A partir d’aquests valors obtenim una reducció de la congestió del 0,011
% i la següent taula de costos socials i ambientals.

Taula 8.2. Càlcul de la reducció de costos socials i ambientals per dia

Temps
Soroll
Pol·lució
Canvi Climàtic
Total

Costos Actuals Reducció Costos
€/ dia
€/ dia
11.717.321,20
1.283,36
78.490,00
8,60
78.890,80
8,64
319.571,20
35,00
13.639.391,00
1.335,60

Font: Elaboració pròpia

Costos Futurs
€/ dia
11.716.037,84
78.481,40
78.882,16
319.536,20
13.638.055,40
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Taula 8.3. Càlcul de la reducció de costos socials i ambientals per any

Temps
Soroll
Pol·lució
Canvi Climàtic
Total

Costos Actuals Reducció Costos
€/ any
€/ any
3.362.871.184,40
368.325,01
22.526.630,00
2.467,27
22.641.659,60
2.479,87
91.716.934,40
10.045,48
3.499.756.408,40
383.317,63

Costos Futurs
€/ any
3.362.502.859,39
22.524.162,73
22.639.179,73
91.706.888,92
3.499.373.090,77

Font: Elaboració pròpia

Per al càlcul de la reducció de costos anual s’ha tingut en compte que un any té 261 dies
feiners, 52 dissabtes i 52 diumenges, i s’ha suposat que els dies feiners l’activitat dels
autocars de turisme és del 100%, els dissabtes del 50% i els diumenges és nul·la. Per tant,
per a fer aquest càlcul s’ha suposat que un any equival a 287 dies d’activitat màxima
d’autocars de turisme.
Per tant, amb la implantació del nou pla de parades i estacionament per a autocars de
turisme a la ciutat de Barcelona i s’aconseguiria una reducció de costos socials i ambientals
de 1.335 €/dia, i en tot un any s’aconseguiria una reducció total de costos de 383.317 €.
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8.3. Anàlisi cost – benefici
L’anàlisi cost - benefici permetrà avaluar si el projecte és viable socialment i ambiental. Per
a realitzar aquesta avaluació ambiental només es tenen en compte els beneficis socials i
ambientals i totes les despeses del projecte, des de la despesa inicial per posar en
funcionament el projecte, fins a les despeses de manteniment anuals.
L’avaluació ambiental es realitzarà mitjançant el càlcul del valor actual net (VAN).

n

VAN B t C tt
i)
t 0 (1 

Fórmula 8.1. Expressió del valor actual net

A continuació es mostra la taula de resultats per a l’anàlisi cost - benefici a un horitzó a
termini mitjà de 5 anys i una taxa de descompte (i) del 5%.

Taula 8.4. Anàlisi cost – benefici

Inversió
Beneficis
Costos Explotació
Moviment Fons
Mov. Fons Actualitzat

0
181.500
0
0
-181.500
-181.500

1
0
383.318
203.086
180.232
171.650

2
0
383.318
135.586
247.732
224.700

3
0
383.318
135.586
247.732
214.000
VAN

4
0
383.318
135.586
247.732
203.810

5
0
383.318
135.586
247.732
194.105
826.764 €

Font: Elaboració pròpia

Obtinguts aquests resultats, s’observa que el projecte és viable socialment i ambiental. En
un horitzó a cinc anys s’obtenen uns beneficis socials i ambientals de 826.764 €. Tal com
s’ha comentat en l’estudi econòmic, s’obté un VAN tan elevat ja que no existeix una gran
inversió inicial.
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A la gràfica que es mostra a continuació es pot observar el VAN en funció de la taxa de
descompte (i). Tal com s’observa, el valor actual net augmenta a mesura que la taxa de
descompte decreix.

Fig. 8.1. Gràfic valor actual net – taxa de descompte

940.000 €
920.000 €

Valor actual net (VAN)

900.000 €
880.000 €
860.000 €
840.000 €
820.000 €
800.000 €
780.000 €
1%

2%

3%

4%
Taxa de descompte (i)

Font: Elaboració pròpia
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9. Conclusions
Elaborar un pla de parades i estacionament per a autocars de turisme a la ciutat de
Barcelona era de vital importància per tal de seguir millorant la mobilitat quotidiana, i per
tant, continuar millorant la qualitat de vida de les persones que viuen o es mouen per la
ciutat.
L’elaboració d’aquest projecte també permetrà a Barcelona oferir una àmplia oferta de
zones de parada i estacionament vinculades als principals punts turístics de la ciutat. La
implantació del projecte és important per tal de millorar els serveis que s’ofereixen al
turisme i consolidar la ciutat com una de les principals destinacions turístiques del país.
El pla de parades i estacionament que es proposa resol d’una manera fàcil, ràpida i eficaç
les mancances del model actual, assolint els objectius marcats en el plantejament inicial. La
proposta incrementa en un 15% l’oferta actual de places per a autocars de turisme, amb un
total de 386 places habilitades per a la parada i l’estacionament d’aquests vehicles a la
ciutat de Barcelona. D’aquestes places, un 18% corresponen a zones d’estacionament de
temps il·limitat, un 13% a zones de parada, un 37% a places de zona blava per a autocars i
un 33% a places en aparcaments públics. L’increment més important es troba a l’oferta de
places de zona blava que passa de la cinquantena actual a les gairebé 140 places.
El projecte també proposa un sistema de comunicació basat principalment en una pàgina
web, la tecnologia GPS i una senyalització específica al carrer que facilitarà als conductors
d’autocars de turisme tenir coneixement de l’oferta disponible per a parar i estacionar el
vehicle i la forma d’arribar-hi. L’oferta de productes específics per a autocars de turisme
contribuirà a fidelitzar i incentivar l’ús d’aquestes zones de parada i estacionament.
La implantació del projecte és viable econòmicament i suposarà uns beneficis econòmics,
estimats en un horitzó a 5 anys en 1.250.000 €, que es proposa destinar a continuar
millorant la mobilitat de la ciutat de Barcelona. La implantació del projecte també
comportarà uns beneficis socials i ambientals, estimats en un horitzó a 5 anys en 825.000
€, principalment a causa de la millora de la mobilitat que s’estima en una disminució de
1.830 veh·km en dia feiner.
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10. Agraïments
Vull aprofitar per a agrair a l’empresa Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) l’oportunitat
que m’ha donat de desenvolupar aquest projecte, i en concret, a la gent de l’àrea de serveis
a la mobilitat ja que sense la seva col·laboració aquest projecte no s’hauria pogut
desenvolupar.
També m’agradaria fer especial menció a l’ajuda i l’orientació en el camp de l’avaluació de
l’impacte ambiental que m’han proporcionat des de l’àrea tècnica de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM).
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