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Resum
L’objectiu d’aquest treball és fer una recerca sobre les actuals solucions de l’última milla i les
mesures que s’hi apliquen i analitzar l’última milla de la ciutat de Barcelona durant l’any
2016.
En el treball en primer lloc es realitza un estudi de les actuals solucions de Last Mille tant a
nivell de distribució urbana de mercaderies com a nivell d’entrega a domicili.
En aquest estudi s’identifiquen mesures que s’apliquen en diferents factors de l’última milla
amb la intenció de reduir el seu impacte a nivell d’emissions i a nivell de congestió del
trànsit. Les mesures identificades es completen amb un exemple de la seva aplicació.
D’altra banda en el treball es realitza un anàlisi de l’última milla a la ciutat de Barcelona.
En aquest anàlisi es quantifiquen el nombre de desplaçaments realitzats diàriament a la
ciutat de Barcelona per a l’última milla tant de distribució urbana de mercaderies com
d’entrega a domicili. Per aquests desplaçaments es determina el nombre i el tipus de
vehicles utilitzats. Totes aquestes dades s’introdueixen en el programa Copert que quantifica
les emissions causades per aquests desplaçaments.
Finalment, s’estudia les actuals mesures aplicades a les solucions d’última milla a la ciutat
de Barcelona i es fa una proposta sobre altres mesures que es podrien aplicar.
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1. Introducció
1.1. Objectius del projecte
Un dels objectius del projecte és identificar les solucions que s’utilitzen actualment en la
distribució d’última milla i les mesures que s’apliquen per tal de fer-les més eficients i amb un
impacte menor. A més a més, per aquestes solucions identificades es determinen exemples
d’aplicació.
D’altra banda el projecte pretén quantificar les emissions de contaminants emeses en un dia
feiner a la ciutat de Barcelona degudes a la distribució de l’última milla l’any 2016. Així com
el pes que té la distribució de l’última milla en la congestió del trànsit.
Finalment un altre objectiu és, a partir de les mesures identificades, veureu quines
s’apliquen actualment a la ciutat de Barcelona i quines es podria aplicar en un futur.

1.2. Abast del projecte
Per a les diferents mesures identificades en el projecte només se’n farà una petita descripció
i se’n mostrarà un exemple d’aplicació. Queda fora de l’abast del projecte un estudi sobre la
idoneïtat o adequació de les mesures.
D’altra banda, l’estudi sobre l’adequació o l’impacte que causarien les mesures que es
podria aplicar a Barcelona queden fora de l’abast del treball i podrien constituir un nou
projecte.
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2. Last mile
El terme Last mile o última milla és utilitzat en l’àmbit de la logística per descriure el trajecte
entre l’últim lloc d’emmagatzematge d’una mercaderia i el punt d’entrega d’aquesta al
consumidor. Aquest punt d’entrega poden ser tant grans superfícies com comerços locals o
habitatges particulars.
Per aquest motiu l’última milla es pot diferenciar entre:
•

La distribució urbana de mercaderies. Fa referència a l’última milla fins a grans
superfícies o comerços locals.

•

L’entrega a domicili. Fa referència a l’última milla fins a habitatges particulars o
oficines.

En la Figura 1 es veu detallada la logística urbana que es duu a terme en una ciutat. En
color

verd

s’han

exemplificat

trajectes

d’entrega

a

domicili,

entre

els

centres

d’emmagatzematge del productes i els domicilis, i en color blau s’han exemplificat trajectes
de distribució de mercaderies, entre els centres d’emmagatzematge dels productes i els
punts de venda d’aquests.

Figura 1. Esquema de la logística urbana. Font: elaboració pròpia
Tal i com s’observa en la Figura 1, el model de transport de l’última milla que s’utilitza
actualment no és efectiu. Alguns vehicles de grans dimensions circulen per les zones
urbanes, en alguns casos amb un grau de saturació no molt elevat. A més a més s’efectuen
els mateixos viatges per part de diferents vehicles fent que la distancia total recorreguda
sigui molt elevada.
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En alguns casos els transportistes organitzen rutes per intentar fer varies operacions en un
sol viatge, d’aquesta manera s’intenta fer més eficient la distribució.
Tots aquests desplaçaments provoquen un impacte en la congestió del trànsit i en les
emissions de contaminants fent que aquestes siguin més elevades.

2.1. Distribució urbana de mercaderies
L’última milla en la distribució urbana de mercaderies es refereix al trajecte dels productes
des de l’últim lloc on estan emmagatzemades fins al punt on es posen a la venda com ara
petits comerços, supermercats, etc. on són accessibles pels clients.
Actualment cada operador o establiment gestionen la seva pròpia distribució urbana de
mercaderies. La falta d’existència d’una gestió centralitzada o coordinada provoca que es
realitzin un gran nombre de viatges que són innecessaris. Això afecta tant a la congestió del
trànsit de la ciutat així com al nombre de emissions de contaminants. Per aquest motiu és
necessari trobar solucions que augmentin l’eficiència de l’actual model de distribució urbana
de mercaderies, redueixin la contaminació ambiental i redueixin la congestió del trànsit.

2.2. Entrega a domicili
L’última milla en l’entrega a domicili es refereix al trajecte dels productes des de l’últim punt
on s’emmagatzemen fins al propi client. Per tant, és l’entrega des dels centres logístics fins
als habitatges o oficines dels clients.
Una gran part de les entregues a domicili són degudes al comerç electrònic. Tal com
s’observa en la Figura 2, el nombre de transaccions per a fer una compra a través d’internet
a Espanya ha augmentat des de l’any 2013 [1]. A més a més aquest nombre de
transaccions té una tendència de seguir a l’alça.
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Figura 2. Nombre de transaccions de comerç electrònic efectuades per cada
trimestre. Font: Comissió nacional dels mercats i la competència
El previsible augment del nombre de transaccions de compra online i el conseqüent
augment en el nombre d’entregues provoca que el nombre de desplaçaments a la ciutat
deguts a l’entrega a domicili tendeixi a augmentar en el futur.
Per tal d’aconseguir que l’impacte d’aquests desplaçaments d’última milla sigui el mínim és
necessari trobar solucions que augmentin l’eficiència de l’entrega a domicili així com
redueixin l’impacte que aquesta provoca a la ciutat tant en la congestió del trànsit com en la
contaminació ambiental.
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3. Solucions en les ciutats per a reduir l’impacte de
l’última milla
Tant l’última milla de la distribució de mercaderies com de l’entrega a domicili afecten a la
logística urbana de la ciutat. Els trajectes dels transports de mercaderies comporten un
impacte a la ciutat a nivell ambiental i en la xarxa viària.
Per tal de reduir-ne l’impacte i fer més eficients els trajectes, s’apliquen mesures en
diversos factor que afecten al transport de mercaderies.
Aquests factors són:
●

Regulació i planificació territorial: mesures relacionades amb legislacions fetes per
part de les administracions per a reduir l’impacte de transport de mercaderies en
les ciutats.

●

Infraestructures: mesures relacionades amb un nou disseny de xarxes i/ o espais
logístics.

●

Vehicles: mesures relacionades amb millores en els vehicles utilitzats per a la
distribució, ja sigui mitjançant modes de transport innovadors o combustibles
alternatius.

3.1. Regulació i planificació territorial
Aquest factor fa referència a les normatives o regulacions que implementen les
administracions de les ciutats per tal de reduir l’impacte de l’ultima milla sobre la xarxa
viària. L’objectiu d’aquestes mesures és reduir el transit en l’interior de les ciutats i reduir
les emissions provocades pels vehicles.
Les diferents mesures identificades referents a la regulació i planificació territorial es
poden dividir en tres grups diferents:
●

Restriccions d’accés

●

Peatges de congestió urbans

●

Zones de baixes emissions

A Europa hi ha moltes ciutats que apliquen mesures d’algun d’aquests grups [2] per tal
de regular el trànsit de vehicles pesants i millorar la qualitat de l’aire en les ciutats.
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Figura 3. Mapa d’Europa amb les localitzacions on s’apliquen alguna
de les mesures. Font: Urban Access Regulations
Com s’observa en la Figura 3, s’aplica mesures a tot el continent. Les ciutats on
s’apliquen restriccions d’accés (indicades en color blau) es troben majoritàriament a Itàlia
i als països de l’est d’Europa. D’altra banda les ciutats on s’apliquen les zones de baixes
emissions (indicades en color verd) es troben principalment al centre d’Europa. Mentre
que les ciutats on s’apliquen peatges d’accés (indicades en color vermell), molt menys
nombroses, es troben únicament a Noruega, Suècia, Regne Unit així com a Malta i a
Palerm.

3.1.1.

Restriccions d’accés

Aquestes mesures consisteixen en restringir l’accés d’una tipologia de vehicles en
algunes zones de les ciutats. D’aquesta manera es redueix notablement el trànsit de
vehicles i també es veuen reduïdes les emissions de contaminants.
Aquests restriccions solen anar dirigides a vehicles de dimensions elevades. En alguns
casos s’obliga a què aquests vehicles disposin de permisos especials per accedir a certes
zones, en altres casos, es prohibeix que accedeixin a una zona de la ciutat en un horari
determinat.
Un exemple d’aquestes restriccions es troba a Dublín. El febrer del 2007 l’ajuntament va
introduir la Heavy Goods Vehicles Management Strategy [3]. L’objectiu d’aquesta
estratègia era fomentar l’ús del Port Tunnel, un túnel que uneix el centre de la ciutat amb
el port, per a vehicles que tenien com a origen o destí el port de Dublin. D’aquesta
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manera es volia reduir la presència de camions de mercaderies al centre de la ciutat i que
això comportés una reducció de la congestió del trànsit i de les contaminacions
atmosfèriques i acústiques.
L’estratègia prohibeix als vehicles de cinc eixos circular dins la zona Cordon Area
(mostrada en la Figura 4) entre les 07.00 i les 19.00 hores els set dies de la setmana. A
més a més, per a complementar aquesta prohibició des de les administracions publiques
es va gestionar un pla de permisos limitats pels vehicles de mercaderies que necessiten
carregar o descarregar a l’àrea del centre de la ciutat.

Figura 4. Zona Cordon Area de Dublin. Font: Dublin City Council
(Ajuntament de Dublín)
Segons dades de l’ajuntament [4], degut a aquesta mesura, s’ha reduït entre un 80 i un
94% el nombre diari de camions de cinc eixos en el centre de la ciutat. Gràcies a
l’estratègia també s’ha vist reduït el nombre de camions de tres i quatre eixos.
Amb aquesta reducció del nombre de

vehicles també hi ha hagut una reducció del

nombre d’emissions contaminants. Una unitat d’avaluació ambiental situada al centre de
la ciutat va gravar una reducció del 36% de la mitjana de la concentració de PM10,
aquestes van passar de 35,5 µg/m3 abans de la implementació de la restricció a 22,7
µg/m3 un cop ja implementada [4].
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Peatges de congestions urbans

Aquestes mesures consisteixen en aplicar una tarifa als vehicles que volen accedir a la
ciutat. D’aquesta manera es pretén reduir el nombre de vehicles que accedeixen al centre
de la ciutat i així poder reduir la congestió del trànsit i la contaminació atmosfèrica i
acústica.
Les diferents mesures identificades es diferencien en dos grups: en alguns casos la tarifa
que s’aplica és fixa i en d’altres aquesta tarifa és dinàmica variant en funció de diversos
factors.
Un exemple de peatges d’accés de tarifa fixa es troba a Londres. Allà, des de l’any 2003,
tots els vehicles han de pagar un peatge anomenada Congestion Charge [5] per accedir
al centre de la ciutat de dilluns a divendres entre les 7:00 i les 18:00. Aquest peatge
s’aplica a la zona indicada en la Figura 5 i té un cost fix de £11.50. A més a més, a
Londres els vehicles que no compleixen els Ultra Low Emission Zone (ULEZ) standards
[6] han de pagar un peatge extra. Aquest peatge, que s’aplica a totes hores del dia i tots
els dies de la setmana, té una tarifa diferent segons el tipus de vehicle. En concret els
camions, autobusos i vehicles pesats han de complir el Euro VI standards [7]. El cost
d’aquest peatge per aquests és de £100 diaris.

Figura 5. Zona d’aplicació dels peatges. Font: Transport for
London
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Segons un estudi efectuat per part de l’empresa Boston Consulting [8], el primer any
després de l’aplicació del peatge les emissions de gasos d’efecte hivernacle es van veure
reduïts un 16%. De la mateixa manera, les emissions de NOx i PM10 es van reduir un 18%
i un 22% respectivament del 2002 fins al 2004. L’any 2006 la congestió del trànsit del
centre de la ciutat havia estat reduït un 26% respecte els nivells de 2002.
D’altre banda, un exemple de ciutat on s’apliquen tarifes dinàmiques és Singapur. Allà,
des de l’any 1998, tots els vehicles que volen accedir al centre de la ciutat han de pagar
un peatge anomenat Electronic Road Pricing (ERP) [9].
El cost d’aquest peatge es revisa cada mig any i varia el cost segons les dades de trànsit
recollides. Aquest s’ajusta en funció de la congestió del trànsit per tal d’assegurar que la
velocitat dels cotxes que circulen per les autopistes es mantingui entre 45 i 65 km/h i la
velocitat en les carreteres arterials es mantingui entre els 20 i 30 km/h. D’aquesta manera
en els moments en els quals les vies es troben molt congestionades el preu del peatge
puja per tal d’incentivar la gent a utilitzar mitjans de transport públics. A més a més el
preu depèn del tipus de vehicle utilitzat i de l’hora del dia en la qual s’accedeix a la ciutat.

Figura 6. Zones de pagament per accedir a la ciutat. Font: Land Transport
Authority of Singapore [10]
En la Figura 6 es veu els accessos de la ciutat en els quals és necessari pagar el peatge.
Per tal de fer el pagament del peatge no cal aturar el cotxe, es fa mitjançant els sistemes
mostrats en la Figura 7 i uns dispositius que tots els cotxes han de portar instal·lats a
l’interior anomenats in-vehicle unit (IU) [11].
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Figura 7. Sistema de pagament del peatge ERP. Font: Land Transport
Authority of Singapore
Segons un informe elaborat per la Land Transport Authority de Singapur [12], des de l’any
de la implementació fins al 2012 el parc de vehicles ha augmentat un 3% anualment però
el volum de trànsit cap al districte de negocis de la ciutat només ha augmentat un 0,8%.
En l’informe també s’indica que en l’any en el qual es va implementar el sistema va haverhi una reducció d’un 7% del nombre de vehicles diaris durant les hores punta del matí.
Per aquest motiu s’arriba a la conclusió que el peatge ha permès una reducció
significativa de la congestió del trànsit a Singapur. D’altre banda, en aquest mateix
informe es detalla que degut a la reducció del nombre de vehicles, des de l’any 1998 fins
a l’any 2008 va haver-hi una reducció de 1.907 kT d’emissions de CO2.

3.1.3.

Carrils multiús

Aquestes mesures consisteixen en la gestió dels carrils del centre de la ciutat modificant-ne
el seu ús per tal de reduir la congestió del trànsit. Aquesta millora en el trànsit també
comportarà una reducció de les emissions contaminants i acústiques.
Hi ha diferents criteris per a la gestió dels carrils multiús en alguns casos es diferencia
segons l’activitat i en altres segons tipus de vehicle.
Un exemple de carrils multiús segons l’activitat es troba a la ciutat de Bilbao [13]. Allà alguns
carrils del centre de la ciutat canvien d’ús segons l’hora del dia. L’objectiu d’aquesta mesura
és adaptar els carrils a les necessitats de cada moment del dia. Aquests carrils multiús
serveixen com a aparcament de 21.00 a 08.00, per a càrrega i descàrrega de 08.00 a 12.00
i com a carril de trànsit normal de 12.00 a 21.00. La mesura compta amb la participació de
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l’ajuntament de Bilbao, l’autoritat regional de transports i el clúster logístic.

Figura 8. Senyalització dels carrils multiús de
Bilbao. Font: Ajuntament de Bilbao
Tot i que aquesta mesura no redueix el nombre de vehicles de transport de mercaderies, sí
que facilita l’aparcament i les activitats de càrrega i descàrrega. Tal i com s’indica a la
Figura 8 aquests carrils estan degudament senyalitzats.
D’altra banda, un exemple de carril multiús que es diferencia segons tipus de vehicle es
troba a Texas [14]. Aquesta mesura estableix que en algunes hores del dia en els carrils de
l’esquerra no es permet la circulació de camions, aquests carrils són únicament utilitzats per
vehicles de passatgers tal i com es veu a la Figura 9.

Figura 9. Senyalització dels carrils multiús. Font: Texas A&M
Transportation Institute
Aquests carrils es troben a les àrees metropolitanes de les ciutats de Houston, San Antonio,
Austin i Dallas ft. Worth. En la Figura 10 s’indica els carrils que es troben a les entrades de
la ciutat de Houston.
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Figura 10. Carreteres amb carrils multiús de l’àrea metropolitana de Houston.
Font: Texas District of the Institute of Transportation Engineers (Texite)
Aquesta mesura no redueix notablement el nombre de camions de mercaderies però permet
reduir la congestió del trànsit notablement. A més a més, també permet disminuir el nombre
d’accidents i augmentar la sensació de seguretat dels viatgers [15].

3.1.4.

Zones de baixes emissions

Aquesta mesura consisteix en establir zones de les ciutats en les quals els vehicles que
emeten més emissions tenen l’accés prohibit o restringit.
El criteri que s’utilitza per a regular quins vehicles tenen permès entrar a la zona i quins no
segons com de contaminants són. Per tal de regular-ho, a Europa, s’estableix una
classificació per cada tipus de vehicle que va des de Euro 1 (els més contaminants) a Euro 6
(els menys contaminants) basada en l’antiguitat dels vehicles i les seves emissions [16].
L’objectiu de les mesures és la modernització dels vehicles que circulen per les carreteres
per tal de reduir l’emissió de partícules (PM10) i de diòxids de nitrogen (NO2) que són
emeses a l’aire i que resulten perjudicials per a la salut.
Un exemple de ciutat amb zones de baixes emissions és Berlin [17]. Allà inicialment l’any
2008 es va establir un sistema d’adhesius de colors (indicat en la Taula 1) que
caracteritzaven els vehicles segons els Euro estàndards que complien [18].

Pàg. 21

Anàlisi i millora de les solucions “Last Mile”

Grup

1

2

3

4

Euro 2 o

Euro 3 o

Euro 4, 5, 6 o

pels motors

Euro 1 + filtre de

Euro 2 + filtre de

Euro 3 + filtre de

dièsel

partícules

partícules

partícules

d’emissions
Adhesius

Sense adhesiu

Requeriments

Euro 1 o pitjor

Requeriments

Euro 1 o millor

pels motors de
gasolina

Taula 1. Sistema d’adhesius de Berlin
En aquesta primera etapa es va prohibir l’accés a la zona de baixes emissions indicada en la
Figura 11 als vehicles que eren Euro 1 o pitjor (els que no tenien adhesiu). Posteriorment,
en una segona etapa implementada l’any 2010 es va prohibir l’accés a la zona de baixes
emissions a tots els vehicles que no disposessin de l’adhesiu verd.

Figura 11. Mapa de la zona de baixes emissions de Berlin.
Font: Departament de Medi Ambient, Transports i Protecció
del Clima
Un estudi sobre l’impacte de l’ús de les zones de baixes emissions en la qualitat de l’aire [19]
mostra que un any després de l’aplicació de la primera etapa de la zona de baixes
emissions (any 2008) la concentració de partícules de sutge es va reduir entre un 21-24%
comparada amb l’any anterior. L’estudi també mostra que després de la segona etapa, les
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concentracions de partícules de sutge van reduir un 52% comparades amb les inicials l’any
2007. Per últim, l’estudi conclou que entre l’any 2007 i 2010 hi va haver una reducció d’un
20% de NO2 i un 7% de PM10.

3.2. Infraestructures
Aquest factor fa referència als espais construïts o utilitzats per tal de reduir l’impacte de
l’ultima milla sobre la xarxa viària.
Les diferents mesures identificades referents a les infraestructures es poden dividir en
tres grups diferents:
•

Xarxa d’espais logístics

•

Punts de recollida

•

Espais de càrrega / descàrrega

3.2.1.

Xarxa d’espais logístics

Aquestes mesures afecten a la manera com s’estructura la distribució de mercaderies
depenent dels espais logístics existents o utilitzats.
L’objectiu d’aquestes mesures és aconseguir una distribució més eficient que permeti reduir
la congestió del trànsit i la contaminació ambiental i acústica.
Actualment en molts casos la distribució de mercaderies parteix de les seus dels proveïdors
des d’on es transporten les mercaderies cap a centres logístics o magatzems. Aquesta
primera etapa de la distribució acostuma a ser la més llarga i es realitza amb camions de
grans magnituds o altres mitjans de transport com poden ser ferrocarril, vaixell o avió.
En els centres logístics, que es troben o a les proximitats o als centres de les ciutats, les
mercaderies s’emmagatzemen fins al moment de ser novament transportats als punts de
venda o habitatges,
En altres casos, el transport es fa directe des dels proveïdors fins al punt final de venda o els
habitatges privats. Això comporta que en les ciutats, en alguns casos, hi hagi circulació de
camions de grans dimensions.
A més a més els transportistes, empreses i comerços realitzen la programació de les
operacions d’entrega independentment sense considerar centres logístics o rutes d’altres
companyies
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Aquest model tradicional es mostra en la Figura 12.

Figura 12. Model tradicional de distribució logística. Font:
elaboració pròpia
Aquest model tradicional suposa alguns problemes o inconvenients com són:
•

En alguns casos, ús de vehicles de grans dimensions en zones urbanes.

•

Duplicació de viatges ja que es realitzen entregues als mateixos llocs fetes per
diferents vehicles.

•

Nombre total de distancia recorreguda molt elevada i superior a l’estrictament
necessària.

Tot això comporta un nombre elevat d’emissions i un impacte en el trànsit que amb una
millor organització no es tindrien.
Les mesures que s’estan introduint relacionades amb les xarxes d’espai logístic consisteixen
en promoure un nou model de logística més eficient a partir de l’ús de centres logístics (de
consolidació i de distribució urbans) a diferents nivells.
Els espais logístics acostumen a ser propietat d’empreses privades que permeten el seu ús
a altres empreses o companyies de transportistes.
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Aquest model de distribució logística es mostra en la Figura 13.

Figura 13. Model innovador de distribució logística. Font: elaboració pròpia
A París es troba un exemple d’implementació d’un model innovador de distribució logística
[20]. Aquest model, que s’està desenvolupant per part de l’empresa Sogaris, està constituït
per una xarxa d’espais logístics a tres nivells diferents, tal i com es veu en la Figura 14.

Figura 14. Xarxa d’espais logístics a Paris. Font: Empresa
Sogaris
Aquests tres nivells corresponen a plataformes logístiques, centres de consolidació urbans i
centres de distribució urbans.
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En un primer nivell hi ha les plataformes logístiques. Aquestes es troben a les afores de les
ciutats però propers als fluxos globals de mercaderies. Les plataformes actuen com a porta
d’entrada per a les mercaderies i promouen la relació entre els fluxos de mercaderies de
llarga distància i els fluxos de mercaderies urbans. En aquests espais acostumen a arribar
les mercaderies des de diferents modes de transport com ara per tren o per vaixell.
En el cas de Paris [21], una de les plataformes logístiques existents és la de Créteil [22], al
sud de la capital. Aquesta plataforma compta amb una localització molt bona ja que es troba
a l’autopista A86 a només 6 quilòmetres de Paris. A més a més, aquesta és una plataforma
multimodal ja que també rep mercaderies des de l’aeroport d’Orly i l’estació ferroviària de
Valenton, dels quals és molt propera. La seva localització es veu a la Figura 15.

Figura 15. Ubicació de la plataforma logística
de Créteil. Font: Empresa Sogaris
La plataforma, que apareix en la Figura 16, ocupa unes dotze hectàrees i està formada per
tres magatzems (amb una superfície útil total de 36.709 m2) i un conjunt d’oficines.

Figura 16. Vista aèria de la plataforma logística de
Créteil. Font: Empresa Sogaris
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Al següent nivell hi ha els centres de consolidació urbans. Aquests espais acostumen a
trobar-se a la perifèria urbana de les ciutats fora de les zones de baixes emissions o en les
portes d’entrada de les ciutats. Tenen el paper d’integrar l’activitat logística en la ciutat.
En el cas de Paris un dels centres de consolidació urbans és la Chapelle International [23].
Aquest espai, que es troba en construcció i amb previsió d’entrar en funcionament l’any
2021, es troba a les afores de la ciutat en un dels barris de la perifèria, tal com s’indica en
Figura 17.

Figura 17. Localització del centre de consolidació de la
Chapelle International. Font: elaboració pròpia
El projecte combina:
•

Un espai logístic multimodal de 45.000 m2 format per una terminal ferroviària i un
centre de consolidació urbà. Les mercaderies per tant, podran accedir-hi per tren o
per camió. Aquest es mostra en la Figura 18.

•

Un espai d’oficines per empreses, escoles, centres de formació i un data center.

•

Un espai d’equipaments públics com ara gimnasos, parcs, terrenys esportius, etc.

•

Un conjunt d’habitatges socials i regulats per a famílies amb necessitats, joves
treballadors i immigrants.
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Figura 18. Esquema de l’espai logístic de la Chapelle
International. Font: Empresa Sogaris

Segons un estudi realitzat sobre l’impacte que tindria el centre de distribució [24], s’ha
determinat que amb l’entrada en funcionament del centre hi hauria una reducció de 1.537
tones de CO2 emeses anualment i una reducció del 99% de NOx i partícules de PM en l’aire.
En l’últim nivell es troben els centres de distribució urbana. Aquests espais es troben dins les
ciutats i promouen la distribució urbana de mercaderies mitjançant vehicles menys
contaminants.
En l’exemple de Paris un dels centres de distribució urbana és el Paris 15ème Beaugrenelle
[25], que com el seu nom indica es troba al barri 15è de Paris, al centre de la ciutat, tal com
es veu en la Figura 19.

Figura 19. Localització del centre de distribució urbana
de Beaugrenelle. Font: elaboració pròpia
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Aquest espai de 3.027 m2 dividit en dos nivells distribueix les mercaderies als barris pròxims.
El centre compta amb vehicles elèctrics per realitzar aquesta distribució. A partir de l’ús
d’aquests vehicles es pretén reduir les emissions de CO2 i partícules contaminants.
Aquest conjunt d’espais logístics l’empresa pretén que s’utilitzin per part d’altres empreses i
transportistes per a fer més eficient el model de distribució actual.

3.2.2.

Punts de recollida

Aquesta mesura consisteix en el desenvolupament de xarxes de punts de recollida per tal de
fer front a l’increment de l’última milla d’entregues a domicili que comporta un augment dels
trajectes de vehicles de mercaderies dins les ciutats.
Les empreses encarregades de l’entrega a domicili, amb l’objectiu d’evitar trajectes que
finalitzen amb una entrega fallida de les mercaderies, ofereixen la possibilitat de fer l’entrega
en un punt de recollida. Els trajectes sense entrega de mercaderies comporten un impacte
en la congestió del trànsit i en la contaminació i són viatges ineficients ja que no es pot dur a
terme l’activitat planificada.
Les xarxes de punts de recollida estan constituïdes per diferents tipologies de punts com
poden ser:
•

Punts de conveniència: botigues o altres establiments que ofereixen la possibilitat de
rebre les mercaderies procedents de les empreses de transport i guardar-les fins que
el propietari dels productes hi vagi a recollir-los. Aquest servei és especialment útil
per a persones que no es troben a casa durant l’horari de repartiment de
mercaderies. D’aquesta manera augmenta l’eficiència en els trajectes ja que els
transportistes poden fer l’entrega de les mercaderies sense problemes.
Les diferents empreses de transportistes, com ara UPS, MRW, DHL, SEUR, GLS,
etc. compten amb la seva pròpia xarxa de punts de conveniència formada
majoritàriament per botigues.

•

Taquilles en llocs públics: algunes empreses ofereixen la possibilitat de deixar els
productes en taquilles de les quals únicament el propietari coneix la clau per obrirles. Aquestes taquilles es troben en punts de fàcil accés i en el centre de les ciutats
com podria ser en: parades de transport públic, edificis d’oficines, campus
universitaris, aparcaments, etc.
D’aquesta manera també augmenta l’eficiència ja que es podran dipositar les
mercaderies sense problemes.
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Un exemple d’empresa que disposa de taquilles en llocs públics és Correos.
Mitjançant un sistema anomenat Citypaq [26] faciliten l’entrega i recepció de
productes. Aquest sistema consisteix en un conjunt de taquilles situades en llocs
públics com ara estacions de metro o tren tal i com es mostra en la Figura 20. Els
transportistes deixen els productes en la taquilla escollida pel client, aquest rep una
notificació en l’aplicació del servei quan el producte ja hi és i pot anar a buscar-lo.

Figura 20. Taquilles del servei Citypaq en una estació de
tren de Madrid. Font: Empresa Correos
•

Taquilles particulars: en les entrades o part davanteres dels habitatges s’instal·len
taquilles on els transportistes dipositen els productes independentment de si els
propietaris es troben dins o no. D’aquesta manera mai es produeixen entregues
fallides.
Un exemple de taquilles privades per a fer l’entrega i recepció de mercaderies es
troba a Alemanya. Allà l’empresa transportista DHL ofereix el servei Paket Kasten
[27], l’empresa permet comprar i instal·lar una de les seves taquilles/bústies per a la
recepció de mercaderies a l’exterior dels habitatges privats, tal i com es mostra en la
Figura 21. Aquestes bústies disposen d’un mecanisme que pot ser obert pels
transportistes per dipositar mercaderies i pels clients per fer-ne la recepció [28].

Figura 21. Representació de les bústies en l’entrada
dels habitatges privats. Font: Empresa DHL
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D’altra banda, algunes empreses privades estan desenvolupant mètodes innovadors per tal
de fer les entregues més eficients. Un exemple seria el cas de l’empresa Amazon que ha
desenvolupat un servei anomenat Amazon Key [29]. Aquest servei està format per una
càmera que s’instal·la en l’interior dels habitatges i es connecta amb un pany intel·ligent amb
teclat numèric. Els repartidors de l’empresa, en arribar a una de les cases amb el sistema,
ha d’indicar el codi de barres del paquet per a que es contrastin les dades per internet i es
doni accés a l’habitatge. Un cop donat l’accés, la càmera interna començarà a gravar al
mateix temps que envia una notificació al propietari de l’habitatge. Amb aquests sistema
s’evitarien les entregues fallides i tots els desplaçaments extra que aquestes comporten.

3.2.3.

Espais de càrrega i descàrrega

Aquestes mesures fan referència a l’adaptació i control dels espais de càrrega i descàrrega
existents en la ciutat per tal de fer-ne un ús més eficient i d’aquesta manera reduir l’impacte
dels vehicles de transport de mercaderies en el trànsit i xarxa viaria de les ciutats.
Actualment en un gran nombre de ciutats ja existeixen places d’aparcament especials per a
la càrrega i descàrrega de mercaderies. El problema d’aquestes àrees és que moltes
vegades se’n fa un mal ús: hi estacionen vehicles que no tenen permís o els vehicles que
tenen permís excedeixen el temps d’ús.
Per tal de controlar aquesta situació s’estan introduint millores que consisteixen en sistemes
o dispositius electrònics com ara sensors o aplicacions mòbils.
Un exemple de zones de càrrega i descàrrega controlades per sensors es troba a Reus [30].
A la ciutat s’ha instal·lat catorze dispositius soterrats a les places de càrrega i descàrrega i
una càmera de vídeo a la plaça de la Pastoreta. Aquests dispositius, mostrats en la Figura
22, permeten controlar el temps d’estacionament a cada plaça. Quan un vehicle s’hi està
més de 20 minuts (el temps màxim reglamentari), s’activa una alarma i permet a la Guàrdia
Urbana actuar penalitzant als vehicles. D’aquesta manera s’assegura un bon ús de les
zones de càrrega i descàrrega.

Figura 22. Sensors instal·lats en les zones de càrrega i
descàrrega. Font: Ajuntament de Reus
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3.3. Vehicles
Aquest factor fa referència als transports utilitzats per tal de reduir l’impacte que provoquen
en el trànsit i el nombre d’emissions contaminants que emeten.
Les diferents mesures identificades referents als Vehicles es poden dividir en tres grups
diferents:
•

Sistemes d’injecció directa

•

Modes de transport innovadors

•

Combustibles alternatius

3.3.1.

Sistemes d’injecció directa

Aquestes mesures consisteixen en utilitzar sistemes de transport d’injecció directe per a
realitzar el transport de mercaderies. Aquests sistemes de transport com el tramvia, el
ferrocarril o altres arriben fins al centre de la ciutat sense provocar impacte en el trànsit de
les carreteres.
Un exemple de sistema d’injecció directe es troba a la ciutat de Dresden [31] [32]. Allà des
de l’any 2001 s’utilitza el Cargo Tram. Aquest tram fa el trajecte entre el centre de distribució
de Friedrichstadt i la fàbrica de Volkswagen que es troba a 4,5 quilòmetres per a transportar
peces d’automòbils [33] tal i com es mostra en la Figura 23.

Figura 23. Trajecte realitzat pel CarGo tram.
Font: Empresa DVB
El tramvia, que utilitza la mateixa xarxa de tramvia que la línia de passatgers tal com es veu
en la Figura 24, té una capacitat de 214 m3 i 60 tones.
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Figura 24. El CarGo tram en la xarxa de tramvia pública.
Font: Empresa DVB
Cada viatge del Cargo Tram equival a tres camions [34] amb la corresponent reducció
d’emissions i de congestió del trànsit.
D’altra banda, un altre sistema d’injecció directa són els sistemes subterranis. Aquests
sistemes encara no es troben operatius però hi ha diversos projectes per implementar-los a
diferents països.
Un exemple d’aquests sistemes és el projecte que s’està desenvolupant a Suïssa [35]. El
Cargo Sous Terrain és un sistema de túnels que connecten els centres de producció amb
els centres de logística urbans per on circulen vehicles sense tripulació, la seva estructura es
mostra en la Figura 25.

Figura 25. Esquema del sistema Cargo Sous Terrain. Font: Empresa
Cargo Sous Terrain AG
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Aquests vehicles sense tripulació, indicats en la Figura 26, transporten mercaderies a una
velocitat constant de 30 km/h.

Figura 26. Vehicles sense tripulació encarregats del
transport. Font: Empresa Cargo Sous Terrain AG

El projecte, en el qual participen diverses empreses de transports logístiques, de
telecomunicacions i energètiques, té previst entrar en funcionament l’any 2030. El primer
tram serà entre Härkingen i Zurich (indicada en groc en la Figura 27) amb un total de 70
quilòmetres en els quals es troben 10 centres logístics. L’ampliació cap a altres punts
logístics es durà a terme fins a l’any 2050 on es vol disposar amb una xarxa de 500
quilòmetres (indicada en verd en la Figura 27).

Figura 27. Mapa de la xarxa del sistema. Font: Empresa
Cargo Sous Terrain AG
Segons un estudi de previsió de l’impacte del sistema Cargo Sous Terrain [36], s’ha
determinat que aquest provocarà una reducció del 20% el trànsit de camions de
mercaderies amb la conseqüent reducció de la congestió del trànsit i de les emissions
contaminants.
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Modes de transport innovadors

Aquestes mesures consisteixen en la substitució de les furgonetes o camions per un altre
tipus de vehicle menys contaminant.
Aquests vehicles acostumen a ser vehicles elèctrics, patinets elèctric, drons o bicicletes.
Un exemple de modes de transport innovadors es troba a Reykjavík. Allà les empreses Aha
[37] i Flytrex [38] s’han unit per utilitzar drons per fer entrega de mercaderies, especialment
d’aliments provinents de restaurants.
Les recollides dels productes es poden programar per fer a terra en llocs públics o a l’aire en
llocs privats tal i com es veu en la Figura 28.

Figura 28. Entregues a l’aire i en terra a través de drons. Font: Empreses
Aha i Flytrex
Aquests drons poden transportar un màxim de tres quilograms, circular a uns 50 km/h i a
una altura de 70 metres. Aquests són totalment elèctrics i comporten una gran reducció del
nombre de vehicles de transport de mercaderies.
El sistema redueix un 60% els costos d’entrega a domicili i també disminueix notòriament el
temps d’entrega.

3.3.3.

Combustibles alternatius

Aquestes mesures consisteixen en iniciatives en les quals participen administracions
publiques i empreses de diferents sectors per tal de reduir les emissions contaminants que
provoquen.
Aquesta reducció d’emissions s’aconsegueix utilitzant vehicles amb combustibles alternatius
que contamini menys, com ara vehicles elèctrics.
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Un exemple d’iniciativa es troba a França. Allà es duu a terme l’Objectif CO2 [39], un
dispositiu que pretén millorar el rendiment ambiental del transport de mercaderies per
carretera. En aquest programa hi participen actualment 1.400 empreses de transport (1.170
de les quals de transport de mercaderies) això suposa més de 94.000 vehicles (un 20% de
la flota francesa). A cadascuna d’aquestes empreses se li recomana un pla d’actuació
adaptat a la seva situació per a reduir les emissions.
L’objectiu del programa és haver reduït les emissions de CO2 del transport de mercaderies
per carrereta un 29% l’any 2030 i un 70% el 2050. Des del 2008 s’ha aconseguit que un
15% dels vehicles inscrits en el programa hagin canviat per a vehicles híbrids.
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4. Anàlisi de l’última milla a Barcelona
Per a fer l’anàlisi de la distribució de l’última milla a la ciutat de Barcelona no es consideren
els trajectes des dels espais logístics on s’emmagatzemen les mercaderies fins a la ciutat,
només s’analitzen els desplaçaments en la ciutat. Ja que les emissions i impacte en el
trànsit efectuats durant aquests trajectes no afecta directament a la ciutat.
D’altra banda, en la majoria de casos els transportistes aprofiten els viatges des dels espais
logístics a les ciutats per a realitzar repartiments a més d’un local o habitatge per tal de
reduir costos i augmentar l’eficiència. Per aquest motiu, els desplaçaments considerats en
l’anàlisi són els desplaçaments entre locals o habitatges de la mateixa ciutat.
Es distingeix entre la distribució urbana de mercaderies i l’entrega a domicili.

4.1. Caracterització de la distribució urbana de mercaderies a
Barcelona
Per analitzar la distribució urbana de mercaderies a Barcelona, com ja s’ha descrit, es
consideren els desplaçaments que realitzen diàriament els vehicles de transport de
mercaderies entre els diferents locals comercials de la ciutat. Per tal de quantificar els
desplaçaments s’ha estudiat el parc de vehicles i el conjunt de locals de la ciutat.
En primer lloc s’ha determinat el parc de vehicles de mercaderies de la ciutat de Barcelona
segons dades de la Direcció General de Trànsit [40]. Aquest parc està format per un total de
1.190.038 vehicles de mercaderies entre els quals es troben furgonetes, camions de menys
de 3.500 kg i camions de més de 3.500 kg.
Per tal de fer-ne un anàlisi s’ha classificat els vehicles de mercaderies existents l’any 2016 a
Barcelona segons el combustible que utilitzen, tal i com es veu en la Taula 2.
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Vehicles

Furgonetes
Camions
≤3.500 kg
Camions
>3.500 kg

Dièsel

Gasolina

Elèctrics

Gas liquat
del petroli

Gas
natural

Altres

Total

comprimit

470.706

201.963

1.286

198

70

168

674.391

405.548

23.281

2.955

90

11

336

432.221

77.159

1.474

389

0

127

4.277

83.426

Taula 2. Parc de vehicles de mercaderies a Barcelona l’any 2016 segons el
combustibles. Font: elaboració pròpia a partir de dades de DGT
Un cop s’ha obtingut el nombre de vehicles de mercaderies que utilitzen dièsel i gasolina
com a combustibles, es desagreguen les dades segons els estàndards Euro [41].
Seguint la normativa s’agrupa els vehicles de combustible dièsel en els estàndards
corresponents, aquests es veuen detallats a la Taula 3.

Vehicles
dièsel

Furgonetes
Camions
≤3.500 kg
Camions
>3.500 kg

Euro 0

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Total

106.183

25.527

26.249

80.948

133.135

86.809

11.855

470.706

59.175

17.229

28.594

100.874

155.193

39.399

5.084

405.548

36.999

3.182

4.483

15.640

8.485

4.227

4.143

77.159

Taula 3. Parc de vehicles de mercaderies dièsel a Barcelona l’any 2016 segons els
estàndard Euro. Font: elaboració pròpia a partir de dades de DGT
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D’altra banda, per als vehicles amb gasolina com a combustible també es divideixen segons
els estàndard Euro tal com s’indica en la normativa. Aquesta agrupació es mostra en la
Taula 4.

Vehicles de
gasolina

Furgonetes
Camions
≤3.500 kg
Camions
>3.500 kg

Euro 0

Euro I

Euro II

Euro III

Euro IV

Euro V

Euro VI

Total

136.458

10.012

7.132

20.737

20.789

6.835

0

201.963

6.839

1.614

1.573

6.388

5.682

1.185

0

23.281

984

72

48

180

72

96

22

1.474

Taula 4. Parc de vehicles de mercaderies de gasolina a Barcelona l’any 2016
segons els estàndard Euro. Font: elaboració pròpia a partir de dades de DGT
Finalment, un cop desagregats els vehicles de combustible dièsel i gasolina, en la Taula 5
es mostra el percentatge que representa cada tipus de combustible per a les furgonetes, els
camions de pes menor a 3.500 kg i els camions de pes superior a 3.500 kg.
Furgonetes

Camions
≤3.500 kg

Camions
>3.500 kg

Dièsel Euro 0

15,75%

13,69%

44,35%

Dièsel Euro 1

3,79%

3,99%

3,81%

Dièsel Euro 2

3,89%

6,62%

5,37%

Dièsel Euro 3

12,00%

23,34%

18,75%

Dièsel Euro 4

19,74%

35,91%

10,17%

Dièsel Euro 5

12,87%

9,12%

5,07%

Dièsel Euro 6

1,76%

1,18%

4,97%

Gasolina Euro 0

20,23%

1,58%

1,18%

Gasolina Euro I

1,48%

0,37%

0,09%

Tipologia de vehicles
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Gasolina Euro II

1,06%

0,36%

0,06%

Gasolina Euro III

3,07%

1,48%

0,22%

Gasolina Euro IV

3,08%

1,31%

0,09%

Gasolina Euro V

1,01%

0,27%

0,12%

Gasolina Euro VI

0%

0%

0,03%

Elèctrics

0,19%

0,68%

0,47%

Gas liquat petroli

0,03%

0,02%

0%

Gas natural comprimit

0,01%

0%

0,15%

Altres

0,02%

0,08%

5,13%

Taula 5. Percentatge de vehicles de mercaderies segons el combustible del parc de
Barcelona de l’any 2016. Font: elaboració pròpia a partir de dades de DGT

D’altra banda s’ha analitzat els locals comercials a Barcelona. Segons l’inventari de locals
[42] on es detallen tots els locals (en la planta baixa dels edificis) amb activitat econòmica de
la ciutat, l’any 2016 hi havia un total de 78.033 locals destinats a activitat comercial.
Per tal d’estudiar la distribució urbana de mercaderies en el conjunt dels locals amb activitat
comercial, aquests s’han agrupat en diferents grups que tenen característiques semblants:
1. Equipaments per a la llar
2. Consum personal
3. Hostaleria i restauració
4. Alimentació
5. Oci i altres activitats
6. Serveis
7. Locals buits i tancats
Per cadascun d’aquests grups de locals comercials s’ha caracteritzar la distribució de
mercaderies determinant:
•

La freqüència d’aprovisionament: el nombre d’operacions que es realitzen
setmanalment en els locals.

•

El temps de durada de les operacions en els locals.

Pàg. 40

•

Memòria

La tipologia de vehicles utilitzats per al transport de les mercaderies fins als locals.
Diferenciant entre els següents tipus:
Tipus de vehicle

MMA

Carga útil

Grup 1: Bicicletes o tricicles

< 1.000 kg

Grup 2: Furgonetes (derivades

< 2.000 kg

fins a 1.000 kg

Grup 3: Furgonetes lleugeres

de 2.000 kg a 2.800 kg

fins a 1.300 kg

Grup 4: Camions molt lleugers

de 2.800 kg a 3.500 kg

fins a 1.500 kg

Grup 5: Camions lleugers

de 3.500 kg a 6.000 kg

fins a 3.500 kg

Grup 6: Camions mitjans

de 6.000 kg a 12.000 kg

fins a 7.000 kg

Grup 7: Camions grans

de 12.000 kg a 40.000 kg

fins a 25.000 kg

de turismes)

Taula 6. Tipologies de vehicles de mercaderies

•

L’horari en el qual es realitza la distribució de mercaderies als locals.

•

El trajecte mitja en quilòmetres realitzat a la ciutat pels vehicles de transport de
mercaderies.

1. Equipament per a la llar
En aquest grup s’inclouen locals que la seva activitat comercial es basa en equipaments per
a les llars.
En la Taula 7 s’indica els subgrups de locals comercials d’equipament per a la llar i el
nombre de locals de cada tipus que es troba a Barcelona. En total hi ha 4.796 locals
d’equipaments pels habitatges, que suposa un 6,15% del total de locals comercials.
Tipologia de locals comercials

Nombre

Aparells domèstics

191

Material equipament de la llar

786

Mobles i articles de fusta i metall

496
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Ferreteries

388

Souvenirs i basars

985

Activitats de la construcció

1.827

Grans magatzems de la llar

4

Antiguitats
TOTAL

119
4.796

Taula 7. Tipologia i nombre de locals d’equipaments per a la llar. Font: Ajuntament
de Barcelona
Aquesta tipologia de locals segons un estudi realitzat per part de l’ajuntament de Barcelona
[43] realitzen 19 operacions setmanalment de mitjana. Aquestes operacions tenen una
durada mitjana de 13 minuts.
Per tant, en fer el producte de nombre de locals per mitjana d’operacions setmanals s’obté
que per aquesta tipologia de locals es realitzen 91.124 operacions cada setmana. Per a ferles s’inverteix un total de 1.184.612 minuts.
Considerant un estudi realitzat per part del Foro de Empresas por Madrid i el CITET [44] es
determina que la distribució de mercaderies en locals d’equipaments per a la llar es realitza
mitjançant vehicles del grup 5, és a dir, camions lleugers de més de 3.500 kg. La distribució
d’aquest tipus de mercaderies es fa en horari diürn utilitzant les zones de càrrega i
descàrrega habilitades.
Els locals estan distribuïts en la ciutat tal com s’indica en la Figura 29.

Figura 29. Localització dels locals d’equipament de llar a Barcelona.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament.
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Mitjançant programa ArcGis s’ha calculat la distància entre tots els locals comercials
d’equipaments per a la llar. Tal com s’indica en la Figura 30, s’ha determinat la distància
mitjana entre locals d’aquest tipus i s’ha obtingut el valor de 3.533,44 quilòmetres.

Figura 30. Anàlisi estadístic de la distancia entre locals d’equipament per a
la llar. Font: elaboració pròpia mitjançant el programa ArcGis.

2. Consum personal
En aquest grup s’inclouen locals que comercialitzen articles per al consum personal.
El nombre total de locals de consum personal, i els corresponents subgrups, s’indica en la
Taula 8. A Barcelona hi ha un total de 16.563 locals que suposa un 21,23% del total de
locals comercials.

Tipologia de locals comercials

Nombre

Calçat i pell

882

Joieries i rellotgeries

768

Merceries

229

Roba

3.296

Òptiques i fotografia

492

Informàtica

677
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Joguines i esports

435

Llibres i revistes

605

Música

84

Drogueria i perfumeria

796

Grans magatzems de roba

10

Farmàcies

1.090

Herbolaris

220

Floristeries

240

Clíniques i dentistes

1.698

Centres d’estètica

1.188

Perruqueries

2.613

Tintoreries

365

Neteja i similars

323

Arranjaments

552

TOTAL

16.563

Taula 8. Tipologia i nombre de locals de consum personal. Font: Ajuntament
Segons l’estudi [43] de l’ajuntament de Barcelona, aquesta tipologia de locals realitzen una
mitjana d’11 operacions per setmana. Aquestes operacions tenen una durada mitjana de 10
minuts.
D’aquesta manera s’obté que en total els locals d’aquest tipus a Barcelona requereixen un
182.193 operacions cada setmana. Per totes aquestes operacions es destinen un total de
1.821.930 minuts.
Per aquest tipus de locals, els vehicles utilitzats varien depenent de si el local comercial
forma part d’una franquícia o cadena, o no. Per tal de determinar el nombre de locals que
formen part de franquícies s’ha utilitzat l’índex de clonicitat comercial calculat en l’informe
d’eixos comercials [45]. En aquest es determina que l’índex de clonicitat comercial, és a dir,
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el percentatge de cadenes i franquícies sobre el total de locals comercials actius, és del
3,73%.
Segons l’estudi del Foro de Empresas por Madrid i el CITET [44] les operacions als locals de
productes per al consum personal es fan mitjançant vehicles del grup 3 i 4, és a dir,
furgonetes per als comerços propis i camions lleugers de menys de 3.500 kg per a les
cadenes i franquícies.
La distribució de mercaderies en aquests locals es fa en horari diürn utilitzant les zones de
càrrega i descàrrega existents.
Els locals del consum personal es troben distribuïts per la ciutat tal com es mostra en la
Figura 31.

Figura 31. Localització dels locals de consum personal. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament.

A partir del programa ArcGis s’ha determinat la distància entre els locals comercials de
productes per al consum personal. En la Figura 32 s’observa el càlcul efectuat per tal de
determinat la distància mitjana entre aquests tipus de locals, que és de 3433,23 quilòmetres.
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Figura 32. Anàlisi estadístic de la distancia entre locals de
consum personal. Font: elaboració pròpia mitjançant el
programa ArcGis.

3. Hostaleria i restauració
Formen part d’aquest grup de locals on s’ofereix serveis d’allotjament com ara hotels i
similars, i locals on s’ofereix menjar i begudes com per exemple cafeteries, restaurants o
bars.
A Barcelona hi ha un total de 10.339 locals d’hostaleria i restauració tal i com es mostra en la
Taula 9. Això suposa un 13,25% del total de locals comercials.

Tipologia de locals comercials
Serveis de menjar i begudes
Serveis d’allotjament
Altres
TOTAL

Nombre
9.680
656
3
10.339

Taula 9. Tipologia i nombre de locals d’hostaleria i restauració. Font: Ajuntament de
Barcelona
En el mateix estudi de l’Ajuntament de Barcelona [43], es determina que aquesta tipologia
de locals realitza una mitjana de 12 operacions setmanalment. La durada mitjana de cada
operació és 12 minuts.
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D’aquesta manera en fer el producte de nombre de locals per operacions setmanals, s’obté
que s’efectuen 124.068 operacions setmanalment. Per a fer aquestes operacions s’usen
1.488.816 minuts.
A partir d’un estudi realitzat per part del Foro de Empresas por Madrid i el CITET [44] es
determina que la distribució de mercaderies en locals d’hostaleria i de restauració s’efectua
amb vehicles del grup 3, és a dir, furgonetes.
La distribució d’aquest tipus de mercaderies es fa en horari diürn utilitzant les zones de
càrrega i descàrrega habilitades.
Els locals d’hostaleria i restauració estan distribuïts a Barcelona tal com s’indica en la Figura
33.

Figura 33. Localització dels locals d’hostaleria i restauració.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament.
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Mitjançant l’ArcGis s’ha calculat la distància entre tots els locals d’hostaleria i restauració.
S’ha determinat la distància mitjana entre locals d’aquest tipus, tal i com s’indica en la
Figura 34 i s’ha obtingut el valor de 3.421,76 quilòmetres.

Figura 34. Anàlisi estadístic de la distancia entre locals d’hostaleria i restauració.
Font: elaboració pròpia mitjançant el programa ArcGis.

4. Alimentació
S’hi inclouen els locals en els quals es comercialitzen aliments.
En la Taula 10 s’indica el nombre de locals d’alimentació i els corresponents subgrups. Es
determina que hi ha un total de 8.552 locals d’alimentació. Aquests locals suposen un
10,96% del total de locals comercials.
Tipologia de locals comercials
Begudes

Nombre
204

Carn i porc

1.137

Fruites i verdures

1.143

Ous i aus
Pa i pastisseries
Peix i marisc

304
1.522
578
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Resta alimentació

3.266

Tabac i articles fumadors

382

Grans supermercats

16

TOTAL

8.552

Taula 10. Tipologia i nombre de locals d’alimentació.
Font: Ajuntament de Barcelona
En l’estudi esmentat [43], es determina que pels locals d’alimentació són necessàries 15
operacions setmanals de mitjana. Cadascuna d’aquestes operacions té una durada mitjana
de 17 minuts.
En conclusió, s’efectuen un total de 128.280 operacions setmanalment i es destinen
2.180.760 minuts.
Pel que fa als vehicles que realitzen la distribució de mercaderies en els locals d’alimentació
depèn de si es tracta de locals propis o cadenes d’alimentació. S’ha utilitzat l’índex de
clonicitat comercial per determinar quin nombre de locals formen part de franquícies i quins
no. El valor d’aquest índex s’obté de l’informe d’eixos comercials [45] i determina el
percentatge de cadenes i franquícies sobre el total de locals comercials actius, que a
Barcelona és del 3,73%. L’estudi del Foro de Empresas por Madrid i el CITET [44] indica
que les operacions es fan mitjançant vehicles del grup 4, és a dir, camions lleugers de
menys de 3.500 kg i vehicles del grup 5, camions de més de 3.500 kg, per a les cadenes i
franquícies.
La distribució de mercaderies d’alimentació pels comerços propis es realitza normalment en
horari diürn mitjançant les places de càrrega i descarrega. D’altra banda, cada vegada més
cadenes o franquícies de supermercats estan utilitzant la distribució nocturna per a fer les
operacions en els locals.
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La distribució dels locals d’alimentació a Barcelona es pot observar en la Figura 35.

Figura 35. Localització dels locals d’alimentació. Font:
elaboració pròpia a partir de dades de l’ajuntament.

A partir del programa ArcGis s’ha calculat la distància als diferents locals d’alimentació. S’ha
determinat la distància mitjana entre locals que tal i com es mostra en la Figura 36 té un
valor de 3.631,73 quilòmetres.

Figura 36. Anàlisi estadístic de la distancia entre locals d’alimentació.
Font: elaboració pròpia mitjançant el programa ArcGis.

Pàg. 50

Memòria

5. Oci i altres activitats
En aquest grup s’hi troben locals culturals i d’altres activitats industrials.
En la Taula 11 es mostren els subgrups inclosos en aquest conjunt de locals. A Barcelona hi
ha un total de 4.420 locals, que suposa un 5,66% del total de locals comercials.

Tipologia de locals comercials

Nombre

Equipaments culturals i recreatius

1.236

Arts gràfiques
Activitats

de

700
transport

i

2.008

emmagatzematge
Activitats industrials

341

Fabricació tèxtil

75

Maquinària

60

TOTAL

4.420

Taula 11. Tipologia i nombre de locals d’oci i altres activitats industrials. Font:
Ajuntament de Barcelona
Segons l’estudi de l’ajuntament [43] s’indica que en aquesta tipologia de locals es realitza
una mitjana de 18 operacions per setmana. Per a fer aquestes es necessita una mitjana de
12 minuts.
Per tant, per aquest grup de locals es realitza un total de 79.560 operacions setmanals amb
una durada total de 954.720 minuts.
En base a l’estudi realitzat pel Foro de Empresas por Madrid i el CITET [44] es determina
que la distribució de mercaderies en locals d’oci i altres activitats es realitza mitjançant
vehicles del grup 4, és a dir, camions lleugers de menys de 3.500 kg.
La distribució d’aquest tipus de mercaderies es fa en horari diürn utilitzant les places de
càrrega i descàrrega habilitades.
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Aquests locals estan distribuïts en la ciutat tal com s’indica en la Figura 37.

Figura 37. Localització dels locals d’oci i altres activitats. Font: elaboració
pròpia a partir de dades de l’ajuntament.

Amb el programa ArcGis s’ha calculat la distància entre tots els locals comercials d’oci i
altres activitats. Tal com s’indica en la Figura 38, s’ha determinat la distància mitjana entre
locals d’aquest tipus i s’ha obtingut el valor de 3.543,1 quilòmetres.

Figura 38. Anàlisi estadístic de la distancia entre locals d’oci i altres activitats.
Font: elaboració pròpia mitjançant el programa ArcGis.
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6. Serveis
S’inclouen els locals que ofereixen serveis.
El total del nombre de locals de serveis és 15.595 locals, que suposa un 19,99% del total de
locals, cal com s’indica en la Taula 12.

Tipologia de locals comercials

Nombre

Agències de viatges

324

Centres esportius i gimnasos

466

Locutori

205

Centres d’ensenyament

1.907

Finances i assegurances

1.511

Immobiliàries

805

Veterinaris i botigues d’animals

357

Serveis socials

415

Serveis de telecomunicacions

145

Serveis per a empreses

2.795

Equipaments religiosos

325

Associacions

764

Administració

311

Altres

2.903

Aparcaments

503

Vehicles

273

Reparacions

1.511
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Combustibles i carburants
TOTAL

75
15.595

Taula 12. Tipologia i nombre de locals de serveis.
Font: Ajuntament de Barcelona
L’estudi de l’ajuntament [43] indica que per aquesta tipologia de locals es realitzen una
mitjana de 8 operacions per setmana. Aquestes operacions tenen una durada de mitjana de
4 minuts.
D’aquesta manera, s’obté que el nombre mitjà d’operacions setmanals per a comerços de
serveis és de 124.760. Per a fer aquestes operacions es destinen un total de 499.040
minuts.
Considerant l’estudi realitzat pel Foro de Empresas por Madrid i el CITET [44] es determina
que la distribució de mercaderies en locals que ofereixen altres serveis es realitza mitjançant
vehicles del grup 3, és a dir, furgonetes lleugeres.
La distribució d’aquest tipus de mercaderies es fa en horari diürn.
Els locals estan distribuïts a Barcelona segons com mostra la Figura 39.

Figura 39. Localització dels locals de serveis. Font: elaboració
pròpia a partir de dades de l’ajuntament.
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Mitjançant el programa ArcGis s’ha calculat la distància entre tots els locals de serveis. En la
Figura 40, es mostra com s’ha determinat la distància mitjana entre locals d’aquest tipus i
s’ha obtingut el valor de 3606,22 quilòmetres.

Figura 40. Anàlisi estadístic de la distancia entre locals de
serveis. Font: elaboració pròpia mitjançant el programa ArcGis.

7. Locals buits i tancats
En aquest grup apareixen els locals que en el moment en el qual es va fer l’inventari es
trobaven en venta i/o lloguer o no es va poder determinar-ne l’estat.
Aquests locals són un total de 17.768, que suposa un 22,77% del total de locals comercials.
Al no haver-hi activitat o no saber-ne l’estat, aquests locals no requereixen cap operació de
distribució de mercaderies.
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Per tant, en conjunt a la següent taula, Taula 13, es resumeixen les característiques dels
locals que requereixen distribució de mercaderies.

Tipologia de
locals
Equipament
per a la llar
Consum
personal
Hostaleria i
restauració
Alimentació
Oci i altres
activitats
Serveis

Nombre total

Nombre total

d’operacions

d’operacions

setmanals

diàries

91.124

13.018

182.193

26.028

124.068

17.724

128.280

18.326

79.560

11.366

Camions ≤3.500 kg

3.543,1

124.760

17.823

Furgonetes

3606,22

Tipologia de

Distància mitja

vehicles utilitzats

entre locals [m]

Camions >3.500 kg

3.533,44

Furgonetes
Camions ≤3.500 kg
Furgonetes
Camions ≤3.500 kg
Camions >3.500 kg

3433,23

3.421,76

3.631,73

Taula 13. Resum de les característiques de la distribució de mercaderies per a cada
tipologia de local. Font: elaboració pròpia

En el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 [47] s’estima que un vehicle de mercaderies
realitza operacions a 34 establiments diferents cada dia. Això permet establir el nombre de
vehicles necessaris diàriament per a cada tipologia de local tal i com es mostra en la Taula
14.
Per als grups de locals que utilitzen diferents tipus de vehicles s’utilitza l’índex de clonicitat
comercial per a determinar quin nombre de vehicles correspon a cada tipus.
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Tipologia de

Nombre de

Nombre de vehicles

locals

vehicles diaris

diaris necessaris segons

necessaris

grup de vehicles

383

383 camions >3.500 kg

Equipament per
a la llar
Consum
personal
Hostaleria i
restauració
Alimentació
Oci i altres
activitats
Serveis

766

737 furgonetes
29 camions ≤3.500 kg

522

539

522 furgonetes
518 camions ≤3.500 kg
21 camions >3.500 kg

335

335 camions ≤3.500 kg

525

525 furgonetes

Taula 14. Nombre de vehicles diaris necessaris per tipologia de local.
Font: elaboració pròpia

A partir de les dades del parc de vehicles de Barcelona que es mostra en la Taula 5, es pot
determinar el nombre de furgonetes, de camions de menys de 3.500 kg i de camions de
3.500 kg desagregat segons el combustible que utilitzen.
Aquestes dades es mostren en la Taula 15.
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Tipologia

Total

Dièsel

Gasolina

Elèctric

de locals

Equipament

383 camions

per a la llar

>3.500 kg
737

Consum
personal

Gas liquat

Gas natural

petroli

comprimit

Altres

354

7

2

0

0

20

514

221

2

0

0

0

27

2

0

0

0

0

365

156

1

0

0

0

486

28

4

0

0

0

20

0

0

0

0

1

315

18

2

0

0

0

367

157

1

0

0

0

furgonetes
29 camions
≤3.500 kg

Hostaleria i

522

restauració

furgonetes
518 camions
≤3.500 kg

Alimentació
21 camions
>3.500 kg
Oci i altres
activitats
Serveis

335 camions
≤3.500 kg
525
furgonetes

Taula 15. Nombre de vehicles diaris necessaris per tipologia de local segons
combustible. Font: elaboració pròpia

A més a més, els vehicles necessaris diàriament que utilitzen com a combustible dièsel o
gasolina es poden desagregar segons els estàndards Euro. Aquests estàndards depenen de
l’any de matriculació del vehicle.
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En la Taula 16 es mostra la desagregació pels vehicles de dièsel.

Tipologia de

Total dièsel

Euro 0

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

170

15

20

72

39

19

19

116

28

29

88

145

95

13

4

1

2

7

10

3

0

83

20

20

63

103

67

9

71

21

34

121

186

47

6

10

1

1

4

2

1

1

46

13

22

78

121

31

4

83

20

20

63

104

68

9

locals

Equipament

354 camions

per a la llar

>3.500 kg
514

Consum
personal

furgonetes
27 camions
≤3.500 kg

Hostaleria i

365

restauració

furgonetes
486 camions
≤3.500 kg

Alimentació
20 camions
>3.500 kg
Oci i altres
activitats
Serveis

315 camions
≤3.500 kg
367
furgonetes

Taula 16. Nombre de vehicles de dièsel diaris necessaris per tipologia de locals
segons l’estàndard Euro. Font: elaboració pròpia
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En la Taula 17 es mostra la desagregació pels vehicles amb gasolina com a combustible.

Tipologia de

Total

locals

gasolina

Equipament

7 camions

per a la llar

>3.500 kg

Euro 0

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

5

0

0

1

0

1

0

149

11

8

23

23

7

0

1

0

0

1

0

0

0

105

8

6

16

16

5

0

8

2

2

8

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

1

1

5

4

1

0

106

8

6

16

16

5

0

221
Consum
personal

furgonetes
2 camions
≤3.500 kg

Hostaleria i

156

restauració

furgonetes
28 camions
≤3.500 kg

Alimentació
0 camions
>3.500 kg
Oci i altres
activitats
Serveis

18 camions
≤3.500 kg
157
furgonetes

Taula 17. Nombre de vehicles de gasolina diaris necessaris per tipologia de locals
segons l’estàndard Euro. Font: elaboració pròpia

Per tal de determinar la velocitat mitjana a la qual circulen els vehicles de mercaderies per la
ciutat s’ha considerat el valor indicat en un estudi de l’Autoritat del Transport Metropolità [46].
En aquest estudi, s’indica les velocitats mitjanes de circulació per a diferents tipologies de
vehicles i diferents tipus de vies.
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En la Taula 18 es mostra el valor de la velocitat de circulació mitjana dels vehicles de
transport de mercaderies.

Tipologia de vehicle

Velocitat mitjana de
circulació [km/h]

Vehicle lleuger de mercaderies per via urbana

27,67

Vehicle pesat de mercaderies per via urbana

28,25

Taula 18. Velocitat mitjana de circulació dels vehicles de mercaderies per via
urbana. Font: Autoritat del Transport Metropolità
Per tant, s’ha considerat que la velocitat de circulació mitjana de les furgonetes i els camions
de menys de 3.500 kg és de 27,67 km/h i la dels camions de més de 3.500 kg és de 28,25
km/h.

4.2. Caracterització de l’entrega a domicili a Barcelona
D’altra banda, per quantificar l’entrega a domicili, a Barcelona segons un estudi elaborat per
part de Barcelona Oberta [48] el 74,6% de les compres realitzades per internet es lliuren a
domicili. Això suposa aproximadament un total de 15,5 milions d’entregues a domicili a l’any,
dit d’una altra manera, més de 15,5 milions de desplaçaments anualment.
El 17,5% d’aquestes entregues a domicili són fallides i requereixen, com a mínim, una
segona visita. Això suposa un total de més de 2,7 milions de repeticions d’entrega
anualment. A més a més el 8,8% de les compres online es retornen total o parcialment i això
suposa un 1,3 milions de desplaçaments per a devolucions anualment.
Per tant, en total les entregues a domicili són més de 19,5 milions de desplaçaments en la
ciutat anualment, això suposa 53.425 desplaçaments a la ciutat de Barcelona diàriament.
Al desconèixer el valor de la longitud mitjana d’aquests desplaçaments ja que són dades
que pertanyen als transportistes i no les fan públiques, es calcula una aproximació. D’una
banda es considera, a partir del portal d’estadístiques de la ciutat [49], que Barcelona té un
total de 1.376.434 metres lineals de carrers i d’altra banda es considera, a partir del portal de
dades obertes de Barcelona [50], que la ciutat disposa d’un total de 69.830 edificis destinats
a habitatges. D’aquesta manera es determina que la distància mitja entre els habitatges, si
aquests es trobessin regularment distribuïts, és de 20 metres. Si es té en compte que no en
tots els habitatges es realitza entregues a domicili, segons l’enquesta Òmnibus [51] de
l’ajuntament de Barcelona, només 6 de cada 10 ciutadans compra per internet alguna
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vegada i que la freqüència de compra per un 53,3% dels ciutadans és de manera ocasional,
es determina que la distància mitjana dels desplaçaments és de 100 metres.
Tot i que actualment es coneix que algunes empreses d’entregues a domicili comencen a
utilitzar modes de transports alternatius com ara bicicletes o patinets elèctrics, aquests
encara són un nombre molt reduït. Per aquest motiu, per tal de fer els càlculs posteriors es
considera que tots els desplaçaments diaris es realitzen mitjançant vehicles del grup 3, és a
dir, furgonetes.
D’altra banda, de la mateixa manera que per la distribució de mercaderies, s’ha considerat
que un vehicle realitza entregues a domicili fa un total de 34 operacions al dia [47]. Per tant,
s’ha determinat que són necessàries 1.571 furgonetes, el combustible de cadascuna
d’aquestes es mostra en la Taula 19.

Total

1.571
furgonetes

Dièsel

1.097

Gasolina

470

Elèctric

Gas liquat

Gas natural

petroli

comprimit

1

0

3

Altres

0

Taula 19. Nombre de vehicles diaris necessaris per l’entrega a domicili segons
combustible. Font: elaboració pròpia
Per a les furgonetes de dièsel i gasolina, a més a més, s’ha desagregat el nombre segons el
seu estàndard Euro.
En la Taula 20 es mostra les furgonetes dièsel necessàries per a l’entrega a domicili
diàriament.

Total dièsel

1.097
furgonetes

Euro 0

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

247

60

61

189

310

202

28

Taula 20. Nombre de vehicles de dièsel diaris necessaris per l’entrega a domicili
segons l’estàndard Euro. Font: elaboració pròpia
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En la Taula 21 es mostra les furgonetes de gasolina necessàries per a l’entrega a domicili
diàriament.

Total

Euro 0

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

318

23

17

48

48

16

0

gasolina

470
furgonetes

Taula 21. Nombre de vehicles de gasolina diaris necessaris per l’entrega a domicili
segons l’estàndard Euro. Font: elaboració pròpia

4.3. Contaminació ambiental
4.3.1. Contaminació ambiental causada per la distribució urbana de
mercaderies
El nombre de desplaçaments i característiques d’aquests indicats en la Taula 13 s’utilitzen
per a determinar la contaminació ambiental causada. També s’utilitzen les dades de les
taules: Taula 15, Taula 16 i Taula 17 que fan referencia a la tipologia de vehicles.
Totes aquestes dades s’introdueixen al programa Copert [52], creat per part de l’agència
europea del medi ambient (EEA), per a poder determinar les emissions de partícules
contaminants que provoquen.
Per a cada tipologia de locals es realitza el càlcul de les emissions indicant el tipus i nombre
de vehicles de mercaderies, la distància mitjana de trajecte i la velocitat mitjana a la qual
circulen.
Per tal d’introduir el tipus de vehicle s’ha de considerar que el programa Copert distingeix
quatre categories de vehicles diferents: Passenger cars (turismes), Light Commercial
Vehicles (vehicles de mercaderies lleugers), Heavy Duty Trucks (vehicles de mercaderies
pesats), Buses (autobusos) i L-category (motocicletes, microcotxes i quats).
Els vehicles de mercaderies (Light Commercial Vehicles i Heavy Duty Trucks) es divideixen
també en diferents subgrups tal i com es mostra en la Taula 22 i cada subgrup es
desagrega segons els estàndards Euro.
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Vehicles

Combustible

Categoria

MMA

comercials

Vehicle equivalent
estudiat

I

≤1.305 kg

Furgoneta gasolina

II

de 1.305 a 1.760 kg

-

III

>1.760 kg

I

≤1.305 kg

Furgoneta dièsel

II

de 1.305 a 1.760 kg

-

III

fins a 3.500 kg

Petrol (gasolina)

-

>3.500 kg

Dièsel

Rígid ≤ 7,5t

de 3.500 kg a 7.500 kg

Petrol (gasolina)
Light

Camions gasolina
≤3.500 kg

commercial
vehicles
Dièsel

Heavy duty
trucks

Camions dièsel
≤3.500 kg
Camions
gasolina >3.500 kg
Camions
dièsel >3.500 kg

Taula 22. Categories de vehicles del programa Copert i equivalència amb la
tipologia de vehicles estudiats. Font: programa Copert.
El nombre de vehicles de cada tipologia introduïts correspon al nombre de vehicles
necessaris per a cada local comercial diferent.
Pel que fa a la distància mitjana de trajecte es considera que el valor és la distància mitjana
entre locals comercials de cada tipologia multiplicat pel nombre de trajectes entre locals que
realitza diàriament.
La velocitat mitjana s’utilitza la mostrada en la Taula 18.
En l’ Annex 1 es mostra totes les dades introduïdes per a fer els càlculs de les emissions per
a cada tipologia de local de mercaderies.
Les dades d’emissions obtingudes es mostren en la següent taula.
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Tipologia de local

CO2 [t]

NOX [t]

NO2[t]

PM10[t]

PM2,5[t]

16,396

0,142

0,0163

0,0131

0,0108

25,089

0,0916

0,0162

0,0089

0,0072

17,049

0,0617

0,0106

0,006

0,0049

23,684

0,0981

0,0331

0,0092

0,0076

11,051

0,0492

0,0138

0,0047

0,004

Serveis

18,078

0,0654

0,0113

0,0064

0,0052

TOTAL

112,148

0,508

0,1013

0,0483

0,0397

comercial

Equipament per a
la llar
Consum personal
Hostaleria i
restauració
Alimentació
Oci i altres
activitats

Taula 23. Dades de les emissions obtingudes per la distribució urbana de
mercaderies. Font: elaboració pròpia
En l’Annex 2 es mostren els resultats obtinguts desagregats per tipologia de vehicle per a
cada grup de locals comercials.

4.3.2.

Contaminació ambiental causada entrega a domicili

El nombre de desplaçaments i les característiques d’aquests obtingut en l’apartat 4.2
s’utilitzen per a determinar la contaminació ambiental causada per les entregues a domicili.
Per tal de fer-ho, s’han introduït les dades de les taules: Taula 19, Taula 20 i Taula 21 en el
programa Copert per a determinar les emissions de partícules contaminants que provoquen.
Es realitza el càlcul de les emissions indicant el tipus i nombre de vehicles de mercaderies,
la distància mitjana de trajecte i la velocitat mitjana a la qual circulen.
De la mateixa manera que en l’apartat anterior, 4.3.1, per tal de determinar el tipus de
vehicles utilitzats es fan servir les equivalències de la Taula 22.
El nombre de vehicles correspon al nombre total de vehicles necessaris diàriament.
La distància mitjana de trajecte es considera el valor de distància entre habitatges pel
nombre de habitatges en els quals es realitza entregues diàriament.
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La velocitat mitjana s’utilitza la mostrada en la Taula 18.
En l’ Annex 1 es mostra totes les dades introduïdes per a fer els càlculs de les emissions per
a cada tipologia de local de mercaderies.
Les dades d’emissions obtingudes es mostren en la següent taula.

Entregues a
domicili

CO2 [t]

NOX [t]

NO2[t]

PM10[t]

PM2,5[t]

1,499

0,0054

0,0009

0,0005

0,0087

Taula 24. Dades de les emissions obtingudes per l’entrega a domicili. Font:
elaboració pròpia
En l’Annex 2 es mostren els resultats desagregats per tipologia de vehicle.
En sumar els valors de la distribució urbana de mercaderies i de l’entrega a domicili s’obté
els valors diaris d’emissions contaminants.

Distribució última
milla

CO2 [t]

NOX [t]

NO2[t]

PM10[t]

PM2,5[t]

113,647

0,513

0,1022

0,0488

0,0484

Taula 25. Dades de les emissions diàries degudes a l’última milla. Font: elaboració
pròpia
Aquests valors a nivell anual es mostren en la Taula 26.
CO2 [t]

Distribució última
milla

41.481,15

NOX [t]

NO2[t]

PM10[t]

PM2,5[t]

187,245

37,303

17,812

17,666

Taula 26. Dades de les emissions anuals degudes a l’última milla. Font: elaboració
pròpia
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En comparar aquest valor obtingut amb el nombre d’emissions de contaminants anuals per a
vehicles de mercaderies de la Regió Metropolitana de Barcelona [53], mostrat en la Taula
27, es determina que:
•

Les emissions de CO2 de l’última milla a Barcelona suposen un 2,06% del total
d’emissions de vehicles de mercaderies en la Regió Metropolitana de Barcelona.

•

Les emissions de NOX de l’última milla a Barcelona suposen un 1,69% del total
d’emissions de vehicles de mercaderies en la Regió Metropolitana de Barcelona.

•

Les emissions de NO2 de l’última milla a Barcelona suposen un 1,50% del total
d’emissions de vehicles de mercaderies en la Regió Metropolitana de Barcelona.

•

Les emissions de PM10 de l’última milla a Barcelona suposen un 2,33% del total
d’emissions de vehicles de mercaderies en la Regió Metropolitana de Barcelona.

CO2 [t]

Vehicles de mercaderies
Total de vehicles (inclou turismes,
autobusos i motocicletes)

NOX [t]

NO2[t]

PM10[t]

2.006.137

11.072

2.479

757

5.137.518

21.558

5.213

1.501

Taula 27. Emissions anuals de contaminants degudes a la mobilitat en la Regió
Metropolitana de Barcelona. Font: Autoritat del Transport Metropolità

4.4. Impacte a la congestió del trànsit
En l’apartat 4.1 es determina que la distribució de mercaderies suposa un total de 104.285
desplaçaments diaris i d’altra banda en l’apartat 4.2 es determina que l’entrega a domicili
suposa un total de 53.425 desplaçaments diaris.
Com ja s’ha indicat, en aquests no es comptabilitza el desplaçament des del lloc on es
troben emmagatzemades les mercaderies fins al primer destí, sinó que només s’inclouen els
desplaçaments dins la ruta d’entrega de mercaderies.
D’aquesta manera el que s’ha obtingut són els desplaçaments interns diaris a Barcelona de
l’última milla per a la distribució de mercaderies i l’entrega a domicili, que són un total de
157.710 desplaçaments.
Per tal de quantificar l’impacte que aquests desplaçaments provoquen en el trànsit, es
compara les dades obtingudes mitjançant els càlculs amb les dades de mobilitat de l’any
2015 [54] i les dades de l’any 2016 [55] on s’indica el nombre de desplaçaments diaris en un
dia feiner basats en l’enquesta de mobilitat en dia feiner.
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En l’informe de l’any 2015 s’especifica tant el nombre de desplaçament de total de vehicles,
com de vehicles privats i de vehicles de mercaderies. El nombre d’etapes de desplaçament
es divideix en els desplaçaments interns (referits a aquells que tenen com a origen i destí un
punt dins de la ciutat de Barcelona) i en els desplaçaments de connexió (referits a aquells
que tenen o no com a origen o destí un punt de Barcelona).
El valor obtingut mitjançant els càlculs per a l’any 2016, que correspon a 157.710
desplaçaments, equival al valor del nombre d’etapes de desplaçaments interns de vehicles
de mercaderies.
Nombre d’etapes de desplaçaments

Informe 2015

Informe 2016

Total

7.896.903

8.036.000

A peu o en bicicleta

2.709.708

2.762.000

De transport públics

3.126.555

3.179.000

De transports privats

2.060.640

2.095.000

435.236

-

Interns de vehicles de mercaderies

125.987

-

De connexió de vehicles de mercaderies

309.249

-

De vehicles de mercaderies

Taula 28. Nombre d’etapes de desplaçament de Barcelona. Font: Ajuntament de
Barcelona
D’aquesta manera es determina que els desplaçaments calculats referents a la distribució
de mercaderies i a les entregues a domicili l’any 2016 (157.710 desplaçaments) van suposar
un 7,53% del total d’etapes de desplaçament dels transports privats a Barcelona.
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5. Solucions de l’última milla a Barcelona
5.1. Solucions implementades actualment
Algunes de les mesures que s’apliquen per tal de reduir l’impacte del transport de
mercaderies a les ciutats, presentades a l’apartat 3, estan implantades actualment a
Barcelona.
Aquestes mesures, de la mateixa manera que en l’apartat 3, s’agrupen segons els factors
sobre els quals s’apliquen:
•

Regulació i planificació territorial

•

Infraestructures

•

Vehicles

5.1.1.

Mesures sobre regulació i planificació territorial

Tal i com s’ha detallat a l’apartat 3.1 hi ha diferents mesures que fan referència al factor de
regulació i planificació territorial.
A Barcelona s’ha identificat les següents:
Grup de mesures

Exemple de mesura a Barcelona

Restriccions d’accés

Superilles
Distribució nocturna de mercaderies

Peatges de congestió

-

Carrils multiús

Carril multiús

Zones de baixes emissions

Zona de baixes emissions rondes Barcelona

Taula 29. Mesures sobre regulació i planificació territorial a Barcelona
5.1.1.1. Restriccions d’accés
En primer lloc pel que fa al grup de mesures referents a restriccions d’accés, a Barcelona es
troben les superilles i la regulació de la distribució nocturna de mercaderies.
Les superilles [56] són unitats formades per diferents illes de cases en les quals està limitat
el trànsit motoritzat a través dels seus carrers per tal d’afavorir a la mobilitat sostenible.
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Per tal de transformar un àmbit en una superilla es realitza un procés que consta de tres
parts:
1. Diagnosi: s’analitzen els àmbits territorials seleccionats per tal de conèixer les
característiques i de definir les actuacions que es duran a terme.
2. Participació i priorització de les actuacions: s’entrarà en contacte amb les entitats i
col·lectius de la zona per definir el Pla d’Acció de la superilla.
3. Redacció dels projectes executius i aplicació de les actuacions definides.
D’aquesta manera cadascuna de les superilles existents té unes restriccions diferents
depenent de les seves característiques.
Actualment a Barcelona hi ha dues superilles (en verd a la Figura 41) situades als Poble
Nou (inici l’any 2016) i a Sant Antoni (inici l’any 2018). D’altre banda hi ha tres superilles en
les quals s’ha efectuat algunes obres i d’altres encara estan en procés (en vermell a la
Figura 41), aquestes són: Horta, les Corts i Hostafrancs. A més a més, s’estan preparant
tres superilles més (en blau a la Figura 41): als entorns del carrer Girona (Dreta de
l’eixample), als entorns de l’Espai Germanetes (Esquerra de l’eixample) i a Sant Gervasi Bonanova que es preveu que es puguin posar en marxa l’any 2020.

3

8

6

1

2. Sant Antoni

7
4

5

1. Poblenou
3. Horta
4. Les Corts
5. Hortafrancs

2

6. Sant Gervasi
7. Entorn carrer Girona
8. Entorn Espai Germanetes

Figura 41. Mapa de les superilles de Barcelona. Font: elaboració pròpia a partir de
dades de l’ajuntament de Barcelona
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Referent també a les mesures del grup restriccions d’accés, a Barcelona existeix una
regulació per la distribució nocturna de mercaderies.
Des de l’any 2003, l’ajuntament de Barcelona permet a algunes cadenes de supermercats
realitzar la distribució de mercaderies nocturna (de 22 a 7 hores) mitjançant un permís. La
condició per a realitzar-la és utilitzar tecnologies que minimitzin el soroll, els decibels màxims
permesos són entre 40 i 55.
Segons l’ordenança municipal [57] entre les 23 i les 5 del matí es permet circular:
• En les vies de nivell 2 (vies amb un carril) a vehicles amb una massa màxima autoritzada
menor a 18 tones i una llargària menor als 12 metres (durant el dia les restriccions són de
12 tones i 10 metres).
• En les vies de nivell 3 (vies de més de dos carrils o Ronda Litoral) es permet circular a
vehicles amb una massa màxima autoritzada menor a 44 tones i una llargària menor a
16,5 metres (durant el dia les restriccions són de 18 tones i 12 metres).
Segons un estudi elaborat per l’AECOC (Associació de fabricants i distribuïdors) sobre les
oportunitats de millora en la distribució urbana de mercaderies [58] amb la distribució
nocturna de mercaderies es produeix:
• Una reducció del temps de descàrrega d’entre 14 i 25% (depèn del tipus de vehicle).
• Una reducció de la congestió del trànsit en hora punta del 92% contant en vehicles per
punt de venda en hora punta.
• Una reducció de la distància recorreguda per punt de venta del 30%.
• Un augment de la velocitat mitjana del transport de mercaderies del 34%.
• Una reducció de les emissions contaminants: un 35% PM, un 31% CO2, un 33% NOx i un
35% de CO.
• Una reducció del consum en tep/any del 31%.
D’altra banda la distribució nocturna també permet l’ús de menys vehicles ja que s’utilitzen
camions de dimensions més elevades que en la distribució diürna i a més a més no es
pateix la congestió del trànsit.
5.1.1.2. Carril multiús
En segon lloc, en referencia a les mesures relacionades amb els carrils multiús a Barcelona
s’ha detectat l’existència de trams de carril multiús en diversos carrer. L’any 2017 hi havia a
la ciutat 7.700 metres lineals de carril multiús (Balmes, Travessera de Gràcia, Muntaner,
Fabra i Puig, Príncep d’Astúries, Trafalgar, etc) [47].
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Els carrils mutiús s’utilitzen en zones amb una alta densitat comercial i sense espai
disponible en la calçada per a establir places de càrrega i descàrrega. Aquests carrils tenen
diferents usos depenent de l’horari en el qual ens trobem. Normalment en hores pic (com
per exemple de 8 a 10 hores i de 17 a 21 hores) es reserven a circulació del transport públic
o de vehicles privats, en hores vall (de 10 a 17) es permet realitzar operacions de càrrega i
descàrrega i durant a nit (de 21 a 8 del matí) es permet aparcar a vehicles privats.
5.1.1.3. Zona de baixes emissions
D’altra banda, en relació amb al grup de mesures referents a les zones de baixes emissions,
a Barcelona s’ha detectat la zona de baixes emissions de l’àmbit Rondes de Barcelona [59].

Figura 42. Mapa dels límits de la zona de baixes emissions. Font:
Generalitat de Catalunya
En aquesta àrea de més de 95 m2, indicada a la Figura 42, durant episodis ambientals d’alta
contaminació de diòxid de nitrogen (NO2) no estarà permesa la circulació de vehicles sense
dret distintiu ambiental (vehicles de gasolina matriculats abans de l’any 2000, vehicles de
dièsel matriculats abans del 2006 i furgonetes anteriors a Euro 1). Aquest distintiu és lliurat
per part de la DGT [60] depenent de l’antiguitat dels vehicles que condiciona les seves
emissions.
A partir del gener de 2020, es preveu implementar de manera permanent una restricció de
pas dels vehicles esmentats els dies feiners de 7 a 20 hores. El control del compliment de
les restriccions es duu a terme per part de la Guardia Urbana de Barcelona mitjançant un
control aleatori dels vehicles que circulen per la zona [61].
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Amb aquesta mesura es pretén reduir notablement el diòxid de nitrogen que es troba en
l’aire degut majoritàriament al trànsit de vehicles.

5.1.2.

Mesures sobre les infraestructures

Com s’ha detallat a l’apartat 3.2 hi ha diferents mesures que fan referència al factor de les
infraestructures.
A Barcelona s’ha identificat les següents:
Grup de mesures

Exemple de mesura a Barcelona

Xarxes d’espais logístics

Microplataformes de distribució

Punts de recollida

Taquilles en espais públics i privats

Espais de càrrega i descarrega

Àrea DUM

Taula 30. Mesures sobre les infraestructures a Barcelona
5.1.2.1. Xarxes d’espais logístics
En primer lloc sobre mesures referents a xarxes d’espais logístics, a Barcelona s’han
realitzat algunes proves pilot de microplataformes de distribució ubicades al centre de la
ciutat.
L’any 2014 es va realitzar una prova pilot de sis mesos al districte de Ciutat Vella [62] [63]
en el qual van participar entitats privades i administracions públiques. La prova formava
part del projecte Europeu SMILE [64]. Aquesta prova es va realitzar en els barris de Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera i per a fer efectiu el repartiment es va crear una
microplataforma situada al passeig de Lluis Companys. D’aquesta manera es va crear un
minimoll de càrrega i descàrrega des del qual mitjançant tricicles elèctrics (veure Figura
43) de l’empresa Vanapdeal [65] es feia el repartiment de mercaderies.

Figura 43. Tricicles elèctrics utilitzats per la prova pilot.
Font: Ajuntament de Barcelona
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Els tricicles podien transportar fins a 180 quilograms de càrrega. Un estudi posterior [66]
va estimar que amb aquest sistema es podien estalviar 32 quilòmetres per a cada tricicle
amb el corresponent estalvi de dues tones de CO2 anualment.
Posteriorment l’any 2016 també es va realitzar una altra prova pilot de microplataformes:
es va modificar la ubicació de l’existent a Ciutat Vella, que es va situar a l’Estació de
França i es va crear una altre al Mercat del Ninot (mostrat en la Figura 44), ambdós llocs
públics.
Des d’allà es carregaven tricicles (cargobikes) encarregats de fer les entregues. El servei
va ser operat per Ecopol.

Figura 44. Microplataforma del Mercat del Ninot. Font:
Ajuntament de Barcelona
Inicialment es van fer 100-125 entregues per dia però sis mesos després ja n’efectuaven
385 al dia. Durant els cinc primers mesos de la prova pilot entre les dues
microplataformes es van estalviar 9.472 quilograms de CO2, 77 quilograms de NOx i 41
quilograms de PM [67].
5.1.2.2. Punts de recollida
Altres mesures que es refereixen al factor d’infraestructures són els punts de recollida. A
Barcelona aquests punts es poden trobar tant en espais d’administracions públiques com
en espais privats.
Un exemple és l’acord arribat entre l’empresa d’aparcaments SABA i l’empresa d’entrega
de mercaderies PUDO per tal d’instal·lar punts de recollida de mercaderies en els
aparcaments (espais privats) [68]. S’ha instal·lat taquilles per a l’entrega de mercaderies
en 16 dels aparcaments que SABA té a Barcelona. Aquests aparcaments es troben
oberts 24 hores al dia i hi poden accedir persones que no hi tinguin un vehicle en
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estacionament.

Figura 45. Taquilles de Pudo a l’aparcament
Saba Plaça Urquinaona. Font: Empresa Pudo

Un altre exemple és l’acord entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i
l’empresa Correos per tal d’instal·lar punts de recollida als accessos a les estacions de
metro (espai d’administracions públiques) [69]. Inicialment l’any 2015 es van les taquilles
CityPaq a les estacions de Passeig de Gràcia i Palau Reial amb la intenció d’ampliar el
servei a set estacions de metro més (Fondo, Horta, Universitat, Arc de Triomf, Clot, Santa
Coloma i Alfons X). D’aquesta manera es pot accedir a les taquilles el set dies de la
setmana en l’horari d’obertura del metro.

Figura 46. Taquilles de CityPaq en l’estació de metro de
Passeig de Gràcia. Font: Empresa Correos
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5.1.2.3. Espais de càrrega i descàrrega
Una altra mesura que fa referència a les infraestructures és la regulació de la Distribució
Urbana de Mercaderies [70] que està relacionada amb els espais de càrrega i descàrrega
de la ciutat. A Barcelona l’any 2017 hi havia 10.560 places destinades a la distribució urbana
de mercaderies [71].
Actualment les places de càrrega i descàrrega o places DUM, mostrades en la Figura 47, cal
que es reservin telemàticament abans d’estacionar-hi i cal que s’indiqui quan es deixa la
plaça. Aquesta reserva i sortida es pot fer mitjançant l’aplicació mòbil àreaDUM [72] o
enviant un SMS. El temps d’estacionament màxim és de 30 minuts, una vegada passats
aquests els usuaris han d’abandonar-la.

Figura 47. Mapa amb les places de distribució urbana de
mercaderies de Barcelona. Font: Àrea verda
La regulació de les places de Distribució Urbana de Mercaderies és de dilluns a divendres
de 8 a 20 hores, passat aquest horari qualsevol vehicle hi pot estacionar. En el centre de la
ciutat les places DUM també funcionen els dissabtes.
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Amb aquest control es permetrà a l’ajuntament tenir més informació sobre l’ús que es fa
d’aquestes places i adaptar l’oferta a la demanda observada. D’altra banda, amb aquests
sistema s’aconsegueix millorar l’ús de les places de càrrega i descàrrega que hi ha a la
ciutat impedint que els vehicles hi estacionin més temps del permès.

5.1.3.

Mesures sobre vehicles

A l’apartat 3.3 es detalla les diferents mesures identificades que fan referència als
vehicles.
A Barcelona s’ha detectat les següents:
Grup de mesures

Exemple de mesura a Barcelona

Sistemes d’injecció directa

-

Modes de transport innovadors

Operadors

amb

patinets

elèctrics

i

carbobikes
Combustibles alternatius

Estratègia per a la mobilitat elèctrica

5.1.3.1. Modes de transport innovadors
En primer lloc sobre mesures referents a modes de transport innovadors, a Barcelona
s’ha detectat alguns operadors privats que realitzen les entregues a domicili mitjançant
sistemes de transport poc convencionals per al transport de mercaderies.
Un exemple és l’empresa Geever [73]. Aquesta empresa de distribució de mercaderies
d’última milla s’organitza a partir d’una xarxa de micromagatzems situats en aparcaments
i/o espais adaptats per a fer la càrrega i descàrrega dins de les ciutats. Els productes
arriben a aquests micromagatzems mitjançant la distribució nocturna de mercaderies.
Cadascun d’aquest micromagatzem actua en un radi màxim de 750 metres i realitza el
trajecte mitjançant patinets elèctrics o a peu.
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Figura 48. Micromagatzem de Geever a un aparcament i
repartidor amb un patinet elèctric. Font: Geever
Actualment l’empresa cobreix 17 codis postals de la ciutat de Barcelona i té previst
ampliar pròximament aquest servei fins a un total de 40 codis postals [74].
D’altra banda, un altre mitjà de transport que s’utilitza en les ciutats per a fer la distribució de
mercaderies són les bicicletes (cargobikes) o tricicles. A Barcelona hi ha diverses empreses
que duen a terme aquest servei, una d’elles és l’empresa Vanapedal [65]. Tal com s’ha
detallat a l’apartat 5.1.2, aquesta empresa ha participat en varies proves pilot realitzades a la
ciutat de Barcelona.

Figura 49. Bicicletes per al transport de mercaderies de
Vanapedal. Font: Vanapedal
5.1.3.2. Combustibles alternatius
Altres mesures que es refereixen al factor dels vehicles són els combustibles alternatius.
Actualment s’està apostant per aquests tipus de transports ja que són menys contaminants.
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A Barcelona, des de l’ajuntament de Barcelona s’ha impulsat l’Estratègia per a la Mobilitat
Elèctrica [75]. Aquests pla, iniciat l’any 2018 i amb durada fins a l’any 2024, té com a objectiu
promoure i facilitar el transport mitjançant vehicles elèctrics a la ciutat per a evolucionar cap
a una mobilitat sostenible i de zero emissions.
Aquesta estratègia es basa en mesures com ara creació d’infraestructures pels vehicles
elèctrics, incentius econòmics (reducció d’impostos i subvencions de compra), etc. per tal de
promoure entre els habitants la compra i ús de vehicles elèctrics. D’altra banda, també s’està
substituint la flota municipal de vehicles per vehicles elèctrics.

5.2. Proposta de noves solucions
Com s’ha determinat en l’apartat 4, l’última milla té un impacte a la ciutat de Barcelona
important a nivell de contaminació i de congestió del trànsit.
Per tal de reduir aquest impacte, com s’ha observat a l’apartat 5.1, a Barcelona actualment
ja existeixen algunes solucions en diferents àmbits. Tot i això, s’ha determinat que altres
solucions detectades en diferents zones es podrien aplicar a la ciutat per tal de reduir encara
més les emissions i la congestió en el trànsit ocasionats per la distribució de mercaderies i
l’entrega a domicili.
Aquestes solucions proposades per aplicar a Barcelona són els peatges de congestió
urbans i els sistemes d’injecció directa.

5.2.1.

Peatges de congestió urbans

En l’anàlisi efectuat a l’apartat 4.4 s’ha observat que el nombre d’etapes de desplaçament de
connexió és superior al nombre d’etapes de desplaçament interns, és a dir, el nombre de
vehicles de mercaderies que accedeixen o creuen la ciutat és molt elevat.
Una manera d’intentar reduir aquest nombre és mitjançant els peatges de congestió urbans.
Aquesta mesura ja s’havia considerat aplicar a Barcelona i ja ha estat estudiada. Un estudi
realitzat per part de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada [76] conclou que un peatge
de congestió a la ciutat de Barcelona seria una mesura eficaç ja que permetria reduir la
proporció necessària de trànsit, seria eficient ja que permetria que només utilitzessin els
accessos a la ciutat amb vehicles privats aquella gent que realment ho necessita i també
permetria generar ingressos addicionals per la ciutat.
D’altra banda un altre estudi efectuat per la consultoria Idencity [77] conclou que la
implementació d’un peatge de congestió urbana a Barcelona d’un preu d’entre un i dos
euros, reduiria el volum anual als accessos de al ciutat uns 76 milions de vehicles i això
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comportaria un descens de la congestió del 30,7% a un 20%. L’estudi també mostra que si a
Barcelona es seguís la tendència de les altres ciutats, la concentració de PM10 passaria de
20,89 µg/m3 a valors pròxims al 18,5 µg/m3 i la concentració de NOx passaria de 69,75
µg/m3 a 63,5 µg/m3.

5.2.2.

Sistemes d’injecció directa

Una altra manera de reduir el nombre de vehicles de mercaderies que accedeixen a la ciutat
és mitjançant l’ús de sistemes d’injecció directa.
L’aplicació d’aquests sistemes a Barcelona es podria dur a terme mitjançant el tramvia. Tal i
com s’ha vist en l’apartat 3.3.1, en algunes ciutats europees per les vies del tramvia circulen
conjuntament vehicles de passatgers i vehicles de mercaderies. D’aquesta manera es
permet l’accés de mercaderies a la ciutat però sense ocupar la xarxa viaria d’accés a la
ciutat.
Per tal de fer-ho es podria utilitzar la xarxa actual de tramvia, que uneix Barcelona amb les
ciutats veïnes i que en alguns casos passa pels polígons industrials que es troben entre
aquestes. D’altra banda també es podria crear noves línies de tram que unissin zones amb
gran concentració centres de producció o emmagatzematge i la ciutat.
D’aquesta manera s’aconsegueix descongestionar el trànsit i reduir les emissions ja que el
tramvia és un vehicle totalment elèctric que no emet partícules ni gasos contaminants.
D’altra banda, també es podria potenciar les actuals xarxes ferroviàries mixtes o de
mercaderies que permeten l’entrada de mercaderies a la ciutat sense afectar al trànsit de la
xarxa viaria.
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6. Anàlisi econòmic
Degut a les característiques d’aquest projecte no es possible realitzar un anàlisis econòmic
tradicional com en els projectes que suposen la construcció o modificació d’un producte o
instal·lació.
Per aquest motiu, l’anàlisi econòmic realitzat correspon a un pressupost que equivaldria al
cost teòric de l’elaboració d’un estudi i anàlisis com els que es realitzen en aquest projecte.
Concepte

Unitats

Cost unitari [€/u]

Cost total [€]

Hores de treball d’enginyer
•

Estudi de mesures

150

20

3.000

•

Anàlisi d’emissions

250

20

5.000

1

-

-

Programari utilitzat (Copert v5)
TOTAL
IVA

8.000
21%

TOTAL + IVA

1.680
9.680

Taula 31. Pressupost del projecte
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7. Impacte ambiental
De la mateixa manera que en l’apartat anterior, l’impacte ambiental que es calcula correspon
al causat per a elaborar un projecte com el realitzat.
L’únic factor a tenir en compte és l’electricitat gastada mitjançant l’ordinador mentre
s’efectuava el projecte.
Comptant les 400 hores d’ús de l’ordinador i que la potència d’aquest és de 250W, s’obté un
consum d’energia de 100 kWh. I considerant el mix energètic espanyol i el valor de 0,174 kg
CO2/kWh i 0,261 g/NOX indicats per part del Fondo Mundial para la Naturaleza [78],
s’obtenen les emissions de CO2 i NOX corresponents. Aquestes són de 17,4 kg de CO2 i
26,1 g de NOX.
No es comptabilitza altres consums d’electricitat menors com podria ser la il·luminació de la
sala on s’ha desenvolupat el projecte.
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Conclusions
En el projecte s’ha pogut determinar que actualment existeixen un gran nombre de mesures
aplicades a les solucions de distribució d’última milla per tal de fer-les més eficients i reduir
les emissions i impacte que aquests suposa.
S’ha identificat mesures que s’apliquen a diferents factors que afecten a la distribució
d’última milla i s’ha comprovat que és un tema en el qual s’està treballant a nivell mundial
amb moltes aplicacions i amb recerca de mètodes innovadors contínuament.
D’altra banda, s’ha quantificat que les emissions causades pels vehicles que efectuen
l’última milla a la ciutat de Barcelona i l’impacte que aquests causen.
S’ha conclòs que la ciutat de Barcelona està aplicant mesures per reduir les emissions i
impacte que la distribució d’última milla crea i que es podria introduir altres mesures per
continuar amb la reducció de les emissions contaminants.
Queda comprovat que la distribució d’última milla que suposa un impacte ambiental i en la
xarxa viaria de les ciutats és un tema que preocupa a la societat i en el qual actualment es
destinen recursos per part d’administracions i empreses privades per tal de millorar.
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