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Informe relatiu a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació 
de les normes urbanístiques del PGM que regulen l’aparcament al terme municipal 
de Barcelona 
 

Municipi de Barcelona 
Comarca del Barcelonès 

Promotor: Ajuntament de Barcelona 
Redactor de l’EAMG: TRANSFER 

____________________________________________________________________ 

 

En compliment de l’article 18.3 de la llei de la mobilitat i del Decret 344/2006 de regulació 
dels estudis de la mobilitat generada s’emet el següent informe relatiu a l’Estudi 
d’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació de les normes urbanístiques del 
PGM que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona. 

 

1. Antecedents 

A la ciutat de Barcelona, la dotació d’aparcament en els sòls urbans i urbanitzables es 
troba regulat per les determinacions que fixa el Pla General Metropolità (PGM), aprovat 
a l’any 1976. Degut als dèficits d’aparcament detectats a la ciutat de Barcelona durant 
els anys vuitanta i principis dels noranta, l’any 1992 es va aprovar una modificació del 
PGM que afectava només el municipi de Barcelona i que augmentava la dotació 
d’aparcament. Aquestes ràtios són les que actualment continuen vigents a Barcelona i 
per a l’ús residencial són força superiors a les que fixa el Decret 344/2006 per al conjunt 
de la ciutat excepte en l’àmbit del Casc Antic (12/12b) que fixa ràtios inferiors a les del 
Decret 344/2006.  

En l’actualitat s’observa que el manteniment d’aquestes dotacions d’aparcament poden 
ser contradictòries amb les actuals polítiques de mobilitat i amb les polítiques publiques 
de promoció de l’habitatge social, ja que obliguen a destinar recursos a construir una 
dotació d’aparcament força superior a la demanda residencial vinculada. 

Per aquest motiu s’ha redactat l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la 
Modificació de les normes urbanístiques del PGM que regulen l’aparcament al terme 
municipal de Barcelona, per tal de realitzar un ajust en aquestes dotacions d’aparcament 
i evitar el foment de l’ús del vehicle privat.  

 

2. Objecte 

L’informe té per objecte comprovar l’adequació de l’Estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada per la Modificació de les normes urbanístiques del PGM que regulen 
l’aparcament al terme municipal de Barcelona, als continguts de la Llei de la mobilitat, i 
s’aplicaran com a criteris els establerts en el Decret 344/2006, de regulació dels estudis 
d’avaluació de la mobilitat generada. 

L’àmbit de la modificació puntual és tota la ciutat de Barcelona i l’objecte de la 
modificació és regular la dotació d’aparcament per tal de: 

• Establir una regulació específica per a l’habitatge assequible (dotacional i de 
protecció), inferior respecte a la dotació actual. 
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• Els estàndards d’aparcament estipulats són mínims i màxims, de manera que es 
limita el sobredimensionament de l’aparcament. Cal recordar que actualment es 
construeix de mitjana un 30% més de places que el mínim exigit pel PGM. 

• S’incrementen la dimensions exigides per les places d’aparcament de cotxes. 

• S’augmenta la superfície mínima de venda per la qual és exigible preveure una 
reserva d’aparcament en establiments comercials (passa de 400 m2 a 1.300 m2). 

• S’estableix una reducció respecte a la normativa sectorial en la dotació de places 
d’aparcament exigida en els establiments comercials de superfície superior a 
2.500 m2 (màxim de 2 places per a turismes/100 m2 construïts i de 1  plaça per 
a motocicletes/200 m2 construïts).  

• En les residències per a la gent gran no es requereix aparcament per als 
residents. En canvi si que es preveu una reserva d’una plaça de càrrega i 
descàrrega a partir de 50 habitacions dobles o el seu equivalent en senzilles.  

• En equipaments de proximitat no es requereix aparcament.  

• S’estableixen reserves per a bicicletes, les quals són molt superiors a les que 
fixa la normativa del PGM.  

• El nombre de places no es pot superar en més d’un 15% i sempre que sigui amb 
l’objectiu de completar l’ocupació d’una planta. 

• Els edificis d’habitatge assequible poden reduir o suprimir el nombre de places 
que els hi correspondria executar sempre que assoleixin per la pròpia edificació 
el nivell màxim d’eficiència energètica. 

• En el cas que per dèficit estructural de places per a residents es vulgui construir 
en un solar un aparcament amb més places de les resultants caldrà redactar 
prèviament un estudi de mobilitat justificatiu de la necessitat d’aquestes places, 
que haurà de ser informat prèviament i favorablement pels serveis municipals 
competents. 

• Els aparcaments col·lectius que disposin d’un mínim de places per a vehicle a 
motor hauran de reservar places dotades amb punt de recàrrega elèctrica.  

• Un cop obtinguda la dotació d’aparcament per a cotxes es podrà transformar 
aquest espai de places per a vehicles de 4 rodes a places per vehicles de 2 
rodes, amb l’equivalència de 8 places per a 2 rodes per cada 3 places de 4 rodes.  

 

3. Estimació de la demanda de mobilitat generada 

Per avaluar l’impacte en la reducció de la mobilitat potencial generada en vehicle privat 
motoritzat, l’EAMG fa un anàlisi de la mobilitat actual a la ciutat en base fonamentalment 
a informació del PMU. L’estudi descriu l’evolució del repartiment modal de la mobilitat 
de la ciutat global i en funció de l’àmbit geogràfic del desplaçament. L’estudi també 
caracteritza el repartiment modal dels principals fluxos de la ciutat de Barcelona. 
Finalment, també indica quin és el repartiment modal objectiu fixat pel Pla de Mobilitat 
Urbana de Barcelona.  

Per altra banda, l’estudi indica que la modificació puntual regula uns usos (l’aparcament) 
que per si no són estrictament generadors de mobilitat, però si que resulta un ús que 
indueix la mobilitat. Per aquest motiu resulta complex determinar quina serà mobilitat 
generada vinculada a la modificació puntual, ja que aquesta correspondrà 
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fonamentalment als usos propers o complementaris a l’aparcament. Per tant en aquest 
cas enlloc de calcular la mobilitat generada en base a uns usos i determinar les 
necessitats d’aparcament, s’estableix un procés invers, segons el qual en base a la 
dotació d’aparcament prevista es determina la mobilitat induïda vinculada.  

Dels molts usos que incideix la modificació puntual, resulta molt complex de determinar 
quins seran els desenvolupaments durant els propers anys. Per aquest motiu, l’EAMG 
fa l’exercici d’estimació de la mobilitat generada únicament en els habitatges de 
protecció oficial i dotacionals previstos a construir durant els propers anys.  

Segons el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, el Patronat de l’Habitatge disposa de 
sòl per a construir uns 27.000 habitatges, si bé s’estima que a 10 anys vista i en base al 
pressupost disponible es podrà construir 10.000 habitatges. Aquest és el valor de partida 
que utilitza l’EAMG per calcular la mobilitat induïda per la modificació puntual del PGM. 
D’aquests habitatges 2.600 seran dotacionals i 7.400 de protecció oficial.  

L’estudi també fa una aproximació a la distribució modal de la nova mobilitat, però se 
centra en la mobilitat en vehicle privat que estarà vinculada a l’aparcament. 

Segons la normativa actual la reserva mínima de places associada a la creació 
d’aquests habitatges (punt 3.1.3), seria de 8.050 places d’aparcament: 650 places en el 
cas dels habitatges dotacionals i de 7.400 en els protegits. Aquests aparcaments 
generaran un total de 15.480 viatges en vehicle privat.  

En canvi, aplicant els valors que proposa l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 
per la Modificació de les normes urbanístiques del PGM que regulen l’aparcament al 
terme municipal de Barcelona, s’establiria un màxim de 1.850 noves places 
d’aparcament de cotxe i 4.350 de motocicleta. Aquestes places comptaran amb una 
mobilitat associada de 8.304 desplaçaments en vehicle privat, valor molt inferior a 
l’actual, ja que s’elimina la mobilitat en vehicle privat de rotació.  

Des de l’equip de redacció del present informe i tenint en compte la particularitat de la 
present modificació puntual del PGM es considera vàlida la informació aportada. 

 

4. Aparcament 

L’objecte principal de la modificació puntual és canviar les dotacions d’aparcament 
previstes, motiu pel qual bona part de l’anàlisi se centra en aquest aspecte.  

 

Turismes 

L’EAMG analitza quina ha estat l’evolució de l’aparcament per a turismes a la ciutat 
durant els darrers 35 anys, donant com a resultat una reducció de l’aparcament en 
calçada i un important increment de l’aparcament fora de la calçada.  
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Oferta d’aparcament (turismes a la ciutat de Barcelona durant el període 1980-2015 

 

 

Si a aquest fet s’hi uneix l’estancament demogràfic de la ciutat i el creixement constant 
del parc d’habitatge que es tradueix en la reducció progressiva del nombre de persones 
per llar (el 2015 és de només 2,45 habitants /habitatge principal). Per tant la construcció 
de nous habitatges suposa un increment de l’oferta d’aparcament a fora de la calçada 
però en canvi no s’incrementa la població resident a la ciutat.  

Un altre element d’anàlisi és l’índex de motorització enregistrat a la ciutat de Barcelona, 
el qual s’ha reduït de forma important en el cas dels turismes, mentre que s’ha 
incrementat en les motocicletes.  

Per tant en noves promocions d’habitatges es genera una nova dotació d’aparcament 
no ocupada pels residents i per tant pot suposar nova oferta de places de rotació que 
contribueix a fomentar l’ús del cotxe a la ciutat. Segons dades de BSM, al 2015 
aproximadament el 30% de les places d’aparcament totals estan destinades als 
desplaçaments d’accés al municipi (no residents). 

 

Dèficit global d’aparcament residencial per zona i districte 
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Es reprodueix aquest anàlisi d’habitatges, parc de vehicles i índex de motorització per 
districtes i es creua amb l’oferta d’aparcament tant en calçada com fora de cadascun 
dels barris.  

En relació a la demanda i base a l’augment constant del nombre de places 
d’aparcament, a Barcelona ha aconseguit absorbir la major part de la demanda 
d’aparcament residencial. Així en general, la major part de la ciutat se situa en una 
situació de superàvit d’aparcament residencial i només alguns barris dels districtes de 
Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella presenten dèficits 
d’aparcament residencial.  

 

Motocicletes 

Un altre aspecte rellevant és l’evolució del parc de motocicletes al conjunt de la ciutat, 
registrant un increment molt important en els darrers 20 anys. Aquest fet també s’ha 
traduït en un increment en la dotació de les places d’aparcament per a motocicletes, tant 
en calçada com fora.  

 

Mercaderies 

L’estudi també incorpora informació sobre la dotació de places d’aparcament per a 
mercaderies així com la seva evolució temporal.  

 

Bicicletes 

També es descriu l’oferta d’aparcaments per a bicicletes per districte, la cobertura 
territorial d’aquests aparcaments i els criteris actuals de l’Ajuntament per incrementar-
ne l’oferta d’aparcaments.  

 

L’aparcament en l’habitatge dotacional i de protecció 

L’estudi descriu els antecedents en relació a l’habitatge dotacional i de protecció a la 
ciutat de Barcelona, i especifica que el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona 
és propietari de 8.047 habitatges protegits i dotacionals a la ciutat de Barcelona i una 
dotació de 6.515 places d’aparcament. D’aquesta dotació d’aparcament només entre un 
33 i 44% es troben ocupades per residents. Per aquest motiu el Patronat Municipal de 
l’Habitatge té un problema important de gestió del parc de places d’aparcament de la 
seva propietat que no estan ocupades per a residents dels edificis, motiu pel qual ha 
creat un departament específic de comercialització de places buides “Aparcaquí” que 
actualment gestiona, 888 places. 

En relació a la situació futura, destaca que segons les previsions de construcció 
d’habitatge segons el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, el Patronat de l’Habitatge 
disposa de sòl per a construir uns 27.000 habitatges, si bé s’estima que a 10 anys vista 
i en base al pressupost disponible es podrà construir uns 10 mil habitatges, ja sigui en 
blocs destinats 100% al lloguer o en cohabitage (cooperatives amb dret d’ús del sòl). En 
aquest sentit, l’EAMG utilitza el valor de 10.000 habitatges per al càlcul de la mobilitat 
induïda per la futura dotació d’aparcament.  

L’estudi fa una anàlisi detallat de la localització dels àmbits de desenvolupament 
potencial d’habitatge social per cada districte i ho creua amb el balanç d’aparcament 
residencial, determinant si 1) no hi ha problema de dèficit, 2) hi ha afectació lleu o 3)  hi 
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ha afectació rellevant. Del conjunt de promocions previstes la major part s’emplacen en 
llocs sense problema de dèficit i, amb algunes excepcions ubicades en zones de amb 
un cert dèficit.  

 

5. Mobilitat en vehicle privat 

L’Estudi caracteritza els fluxos de trànsit d’entrada a la ciutat i la seva evolució durant 
els darrers anys i la composició d’aquest trànsit segons el tipus de vehicle. L’estudi 
especifica la tendència a la reducció en aquests fluxos de mobilitat, la qual s’ha trencat 
a l’any 2015 i continua durant el 2016.  

Des de l’equip de redacció del present informe i tenint en compte la particularitat de la 
present modificació puntual del PGM es considera vàlida la informació aportada. 

 

6. Xarxa de transport públic 

L’Estudi descriu la xarxa ortogonal d’autobusos proposada en el PMU i analitza l’índex 
d’accessibilitat global en transport públic a la ciutat de Barcelona actual i futura (amb la 
implantació de la futura xarxa ortogonal). 

També incideix en que la reducció de la dotació d’aparcament prevista en la MPPGM 
suposarà una major necessitat de cobrir els desplaçaments de connexió amb transport 
públic. En aquest sentit, l’estudi detalla les actuacions previstes al Pla Director 
d’Infraestructures de l’RMB.  

Des de l’equip de redacció del present informe i tenint en compte la particularitat de la 
present modificació puntual del PGM es considera vàlida la informació aportada. 

Recomanació 1. 

Es recomana d’estudiar l’oferta de transport públic existent a l’entorn de les principals 
promocions d’habitatge assequible previstes a la ciutat durant els propers anys.  

 

7. Mobilitat a peu i en bicicleta 

L’EAMG no té incidència directa sobre la xarxa per a vianants i bicicletes. No obstant 
això si que hi ha una incidència indirecta. Així en relació al vianant, aquesta modificació 
suposa fomentar els modes alternatius al vehicle privat, així com els traspàs de 
l’aparcament per a motocicletes, bicicletes i places de C/D a fora de la calçada, amb la 
conseqüent millora de l’espai per als vianants.  

En relació a la xarxa de ciclistes, la modificació puntual incrementa l’obligatorietat de 
disposar de places d’aparcament per als nous habitatges i centres comercials. Així els 
10.000 nous habitatges comptarien amb la creació de 10.000 noves places 
d’aparcament per a bicicletes, valor molt superior al que actualment fixa el PGM. 

L’EAMG també incorpora els mapes de la xarxa principal per a vianants i bicicletes 
definit en el PMU de la ciutat de Barcelona, així com la cobertura de la proposta de la 
xarxa de bicicleta de la ciutat.  

Des de l’equip de redacció del present informe i tenint en compte la particularitat de la 
present modificació puntual del PGM es considera vàlida la informació aportada. 
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8. Incidència de la mobilitat generada 

Tal i com s’apunta a l’apartat 3 d’aquest informe, aquest estudi incideix en un ús que no 
és generador de mobilitat en si mateix sinó que esdevé un element que indueix la 
mobilitat en vehicle privat. En aquest sentit, la present MPPGM minimitza la dotació 
d’aparcament en diferents usos, però especialment en els habitatges assequibles, i per 
tant fomenta l’ús dels modes de transport més sostenibles i minimitza l’ús del vehicle 
privat.  

Així, tot i que l’EAMG aplica uns valors de mobilitat generada tenint en compte l’escenari 
tendencial i ho compara amb l’escenari proposta (canviant les dotacions d’aparcament), 
no estableix la distribució territorial d’aquesta mobilitat generada degut a que es tracta 
d’un nombre important de promocions repartides per tot l’entramat urbà.  

Des de l’equip de redacció del present informe i tenint en compte la particularitat de la 
present modificació puntual del PGM es considera vàlida la informació aportada.  

Recomanació 2. 

Es recomana analitzar la capacitat de l’oferta transport públic existent a l’entorn de les 
principals promocions d’habitatge assequible previstes a la ciutat durant els propers 
anys i comprovar que resulta suficient per incorporar la nova mobilitat generada.  

 

9. Estimació de la demanda d’aparcament 

Pel que fa a les places d’aparcament a reservar fora de calçada, el Decret 344/2006, 
obliga a reservar places fora de la via pública destinades a aparcament per a bicicletes 
en tots els usos, i per a turismes i motocicletes en cas d’ús residencial, d’estacions de 
ferrocarril i d’autobusos interurbans.  

En el cas d’aquesta modificació del PGM s’apliquen canvis a la baixa en relació a la 
dotació d’aparcament exigides per als diferents usos, d’acord amb la taula següent: 
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Ratis normatius actuals i previstos de la proposta (en vermell) 
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Des de l’equip de redacció del present informe es considera positiu la reducció de la 
dotació d’aparcament prevista en diferents usos, com a mesura per ajustar la dotació 
d’aparcament a les necessitats dels residents i evitar situacions de superàvit 
d’aparcament que desemboquen en l’ús ineficient del vehicle privat. 

Així mateix l’EAMG fa l’exercici de calcular la dotació d’aparcament requerida per a la 
construcció dels 10.000 habitatges socials previstos a construir a la ciutat en els propers 
10 anys. En base a la normativa actual caldria un mínim de 8.050 places d’aparcament 
per a cotxes, mentre que aplicant la present modificació puntual de planejament 
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s’establiria un màxim de 1.850 noves places d’aparcament de cotxe i 4.350 de 
motocicleta.  

En relació a les previsions d’implementar punts de recàrrega elèctrica per a vehicles, 
l’estudi estableix que caldrà donar compliment a les dotacions mínimes que estableix la 
normativa vigent (ITC BT‐52).  

 

Recomanació 3. 

Tenint en compte l’aposta de la ciutat de Barcelona per a l’impuls de la motocicleta 
elèctrica resulta recomanable establir una dotació de punts de recàrrega per a 
motocicletes superiors al què estableix el Reial Decret 1053/2014 en relació a les 
dotacions mínimes de l’estructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics en edificis o 
aparcaments de nova construcció en vies públiques.  

 

Pel què fa a les places d’estacionament per a bicicletes, la modificació de 
planejament estableix l’obligatorietat de dotar de places d’aparcament per a bicicleta els 
nous habitatges i centres comercials, segons el següent esquema: 

• Per a habitatges, s’haurà de comptar amb una superfície mínima d'aparcament 
de bicicletes de 10 m2 /10 habitatges o fracció proporcional 

• Per a centre comercials, de comptar a més amb una superfície mínima 
d'aparcament de bicicletes de 10 m2 / 1.000 m2 const. o fracció, amb un mínim 
de 10m2.  

Aquesta dotació resulta molt superior a l’actual exigida en la normativa del PGM, motiu 
pel qual es valora positivament. No obstant això, es recorda que en tots aquells 
desenvolupaments subjectes a la realització d’un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada resultarà exigible la previsió de les dotacions d’aparcament 
per a bicicleta que fixa el Decret 344/2006.    

 

10. Distribució urbana de mercaderies 

Segons els usos previstos a l’EAMG no resulta d’aplicació preveure espais per a 
operacions de càrrega i descàrrega. No obstant això, si que estableix una regulació de 
la càrrega i descàrrega en hotels i residències. En concret preveu la necessitat de 
reserva una plaça de C/D a les residències que se situïn fora dels cascos antics tinguin 
espai de càrrega i descàrrega dins la parcel∙la, a partir de 350 places. En el cas de les 
residències per a la gent gran es preveu una reserva d’una plaça per a càrrega i 
descàrrega dins la parcel∙la, a partir de 50 habitacions dobles o l’equivalent de places 
en senzilles.  

Des de l’equip de redacció del present informe es considera positiva aquesta regulació.  

 

11. Mesures correctores 

Xarxa bàsica per a vehicles 

L’Estudi no fa cap millora específica de la xarxa per a vehicles, més enllà de la reducció 
de les ràtios d’aparcament per a vehicles.   
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Xarxa de transport públic i col·lectiu 

L’Estudi no fa cap millora específica de la xarxa de transport públic.  

Xarxa de vianants 

L’Estudi no fa cap millora directa respecte a la xarxa de vianants.  

Xarxa ciclable 

L’Estudi no fa cap millora específica de la xarxa ciclable, més enllà de l’increment de les 
ràtios d’aparcament establertes en la modificació puntual.   

  

12. Mobilitat i gènere 

L’EAMG no incorpora dades de mobilitat i gènere, però en canvi si que apareix en 
d’altres apartats de la documentació aportada (apartat 5.6 de la memòria). 

 

13. Avaluació de la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica 

La disposició addicional quarta del Decret estableix que els estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada en municipis declarats pel Govern com a zona de Protecció especial 
de l’ambient atmosfèric (com el cas de Barcelona), han d’incorporar les dades 
necessàries per avaluar la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica. 

El document presenta un anàlisi de la situació actual i prevista de l’ambient atmosfèric 
a Barcelona (segons les projeccions del Pla de Mobilitat Urbana).  

L’estudi avalua aquesta incidència i ho aplica als 10.000 habitatges socials previstos a 
construir a la ciutat en els propers 10 anys establint una comparativa entre l’escenari 
tendencial i el que fixa la present modificació puntual del PGM. Per contra, per a la resta 
d’usos, inclòs l’habitatge lliure, no s’ha realitzat la comparativa amb l’escenari tendencial 
perquè aquest depèn de cada promoció i de l’interès del promotor.  

En l’escenari tendencial la normativa vigent contempla la construcció de 8.050 places 
d’aparcament (4.750 no ocupades pels residents i 3.300 ocupades pels residents). El 
nombre de desplaçaments associats a aquestes places es considera 1,15 
desplaçaments/plaça/dia per les places ocupades pels residents de l’habitatge 
assequible, mentre que en les no ocupades per residents en habitatge assequible es 
considera:  

• Una rotació de 6 desplaçaments/plaça/dia 

• Lloguer/residents de l’entorn: 1,15 desplaçaments/plaça/dia 

• Lloguer/compra no residents: 2 desplaçaments/plaça/dia 

També considera una distància mitjana dels desplaçaments (km) en funció del tipus de 
plaça d’aparcament. Per altra banda, l’EAMG estableix que un 15% dels desplaçaments 
correspondrà a nous desplaçaments per aplicació de la proposta (15%), un 20% seran 
desplaçaments transvasats i un 65% seran desplaçaments que  únicament varien OD.  

Per altra banda, en l’escenari proposta es considera la dotació d’aparcament amb 
aplicació de la nova normativa (1.850 noves places d’aparcament de turisme i 4.350 de 
moto en habitatge assequible) i estima que la creació de les places proposada en la 
present modificació provocarà que una part dels desplaçaments potencials calculats per 
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a l’escenari tendencial es transvasi a altres modes de transport, una part es mantingui 
amb però amb uns altres origen-destinació, i una altra desaparegui perquè directament 
la no opció d’aparcar eviti el desplaçament en vehicle privat motoritzat. Pel que fa a la 
moto, es considera que tant si les places estan ocupades pels residents dels habitatges 
com si no, la seva tinença anirà associada a residents del municipi ja que, per una 
banda, el percentatge de desplaçament de connexió en moto és molt baix (menys del 
5% del total del vehicle privat motoritzat) 

L’estudi avalua la incidència de la mobilitat sobre la contaminació atmosfèrica per mitjà 
del  programa d’avaluació ambiental AMBIMOB-U i considera els següents vehicles·km:  

Escenari Cotxe Moto Total 

Tendencial 49.564.330 8.792.850 58.357.180 

Proposta 12.710.486 13.527.630 26.238.116 

  

En base a aquestes hipòtesis, l’estudi considera una diferència positiva de 2,39 
tones/any de NOx entre l’escenari tendencial i el proposta, mentre que en el cas de les 
PM10 aquesta diferència serà de 0,51 tones.  

Des de la redacció del present informe es considera positiva els canvis que proposa 
aquesta modificació de PGM, ja que suposa una reducció de les emissions i vehicles·km 
respecte a l’escenari tendencial. 

 

14. Finançament de les càrregues derivades de la mobilitat generada 

L’Estudi no especifica el finançament de cap actuació vinculada a la millora de la 
mobilitat. 

 

15. Conclusions 

L’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada per la Modificació de les normes 
urbanístiques del PGM que regulen l’aparcament al terme municipal de Barcelona, 
compta amb els elements necessaris per aconseguir una mobilitat sostenible, d’acord 
amb els principis de la Llei de la Mobilitat 9/2003 i del propi Decret 344/2006, per la qual 
cosa s’emet informe favorable. No obstant això, s’estableixen unes condicions 
relatives al seu desenvolupament, que s’hauran de tenir en compte en la redacció dels 
corresponents projectes constructius o en les mesures de gestió que correspongui:  

• Tots aquells desenvolupaments subjectes a la realització d’un estudi d’avaluació de 
la mobilitat generada resultarà exigible la previsió de les dotacions d’aparcament per 
a bicicleta que fixa el Decret 344/2006, llevat d'aquells supòsits en què es justifiqui 
l'adopció de valors inferiors. 

Així mateix, les diferents recomanacions que se citen en aquest informe, s’hauran de 
tenir en compte en la redacció dels corresponents projectes constructius o en les 
mesures de gestió que correspongui. 
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D’acord amb el que prescriu l’article 18.4 de la llei, si els projectes no segueixen les 
determinacions de l’estudi, ho han de justificar. 

 

Barcelona, 17 de juliol de 2017 
 
 
 
 
 
 
Xavier Sanyer Matías 
Cap del Servei de Mobilitat 

Vist-i-plau 
 
 
 
 
 
Lluís Alegre Valls 
Director tècnic 

 


