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Glossari
Acrònims

Acrònim

Significat

ACT

Agència Catalana de Turisme

ADIF

Administración de Infraestructuras Ferroviarias

AMB

Àrea metropolitana de Barcelona

AGE

Administració General de l'Estat

AMTU

Associació de Municipis amb Transport Urbà

AODL

Agents d’ocupació i desenvolupament local

APTS

Advanced Public Transportation Service

ATIS

Advanced Traffic Information Service
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ATM

Autoritat del Transport Metropolità
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ATMS

Advanced Traffic Management Service

AVHS

Advanced Vehicle and Highway Service

AX

Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i de tramvia

BD

Subàmbit de Baixa Densitat

CGM

Centres Generadors de Mobilitat

CiD

Càrrega i Descàrrega

CVO

Comercial vehicle Operation

DBSF

Departament de Benestar Social i Família

DE

Departament d’Ensenyament

DEC

Departament d’Economia i Coneixement

DEO

Departament d'Empresa i Ocupació

DG Comerç

Direcció General de Comerç

DGIMT

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre (TES)

DGOTU

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (TES)

DGPA

Direcció General de Polítiques Ambientals (TES)

DGPC

Direcció General de Protecció Civil

DGQA

Direcció General de Qualitat Ambiental (TES)

DGTM

Direcció General de Transports i Mobilitat (TES)

DIBA

Diputació de Barcelona

DNM

Directrius Nacionals de Mobilitat

DTES

Departament de Territori i Sostenibilitat

DUM

Distribució urbana de mercaderies

EAMG

Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada

ECO

Ecològic

EDE

Espai de desenvolupament econòmic

EEA

Agència Europea del Medi Ambient

EFPS

Electronic Fare Payment Service

EMEF

Enquesta de mobilitat en dia feiner

EMEP/CORINAIR

Air pollutant emission inventory guidebook

EMQ

Enquesta de Mobilitat Quotidiana

EMT

Entitat Metropolitana del Transport

EMTA

European Metropolitan Transport Authorities

EPTMC

Enquesta permanent del transport de mercaderies per carretera

Significat

ESO

Educació Secundària Obligatòria

FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

GEH

Gasos d’efecte hivernacle

GLP

Gas liquat del petroli

GNC

Gas natural comprimit

GNV

Gas natural vehicular

GPS

Global Position System

IAE

Impost d’Activitats Econòmiques

ICAEN

Institut Català de l'Energia

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

IER

Escenari Intensiu en Eficiència energètica i energies renovables

IET

Institut d’estudis territorials

IFERCAT

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

IMET

Institut Metropolità del Taxi

IN

Intercanviadors

IPC

Índex de preus al consum

ISA

Informe de Sostenibilitat Ambiental

ITS

Inteligent Transport System

ITV

Inspecció tècnica de vehicles

IVECAT

Estratègia d'Impuls del vehicle elèctric a Catalunya

MIFO

Ministerio de Fomento

MM

Modernització i millora de les xarxes existents

MNAC

Museu d'Art Nacional de Catalunya

OMS

Organització mundial de la salut

P&R

Park and Ride

PAE

Polígon d'activitat econòmica

PDE

Pla de Desplaçaments d'Empresa

PDI

Pla Director d'Infraestructures

pdM

Pla Director de Mobilitat

PDU

Pla Director Urbanístic

PECAC

Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (2012-2020)

PESVC

Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya

PIB

Producte Interior Brut

PITC

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026)

PIU

Panell d'Informació a l'Usuari

PLSV

Pla Local de Seguretat Viària

PME

Plans de Mobilitat Específics

PMQA

Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire

PMR

Persones amb mobilitat reduïda

PMU

Pla de Mobilitat urbana

POUM

Pla d'Ordenació Urbana Municipal

PROENCAT

Prospectiva Energètica de Catalunya 2030

PSV

Pla de Seguretat Viària

PTMB

Pla Territorial Metropolita de Barcelona

PTVC

Pla de transports de viatgers de Catalunya (2012 -2020)
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Acrònims
Acrònim

Significat

QR

Codi QR

R+D+i

Recerca, Desenvolupament i Innovació

RACC

Reial Automòbil Club de Catalunya

RENFE

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

RMB

Regió Metropolitana de Barcelona

SAE

Servei d'Ajuda a la Explotació

SCT

Servei Català de Trànsit

SgC

Servei de Gestió de Crisis

SIM

Secretaría d’Infraestructures i Mobilitat

SIMCAT

Sistema d'Informació i modelització per a l'avaluació de polítiques territorials a Catalunya

SIU

Sistemes d'Informació Urbana

SMAS

Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

SMS

Short Message Service

TCA

Trams de concentració d'accidents

TIC

Tecnologies de la informació i la comunicació

TIS

Advanced Traveler Information Service

TMB

Transport Metropolità de Barcelona

TMESA

Transports Municipals d'Egara

TP

Transport Públic

TPC

Infraestructures de transport per carretera

TPC

Transport Públic Col·lectiu

TUSGSAL

Transportes Urbanos y Servicios Generales

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

UE

Unió Europea

UGAP

Union des Groupements d'Achats Publics

VAO

Vehicles d'alta ocupació

VP

Vehicle privat

XE

Desplegament de la xarxa ferroviària estatal

ZAL

Zona d'activitats logístiques

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013 – 2018 (pdM
2013 – 2018 d’ara en endavant), va ser aprovat definitivament en data 17/03/2015
(Acord de Govern GOV/40/2015), i té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot
tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies,
d’acord amb els principis i els objectius que emanen dels articles 2 i 3 de la Llei de la
mobilitat.
Tal com es descriu en el seu programa de seguiment ambiental i en el marc de la
comissió de seguiment ambiental del pdM, anualment es redactarà un informe de
seguiment ambiental, el qual haurà d’incorporar una descripció del grau d’aplicació de
les mesures previstes pel Pla i, si és possible, el grau de desenvolupament de les
mesures prioritàries pels diferents subàmbits; així mateix, hauran d’incorporar una
valoració de l’evolució del grau de compliment dels objectius ambientals de l’ISA i dels
indicadors associats, així com qualsevol altra determinació continguda en la Memòria
Ambiental. Tal com s’indica en la Memòria ambiental del pdM, el seguiment inclourà el
seguiment conjunt amb el pdI 2011 – 2020.
Tenint present el ritme de desenvolupament del pla, en el present informe es realitza
una anàlisi del seguiment corresponent a l’any 2014. És necessari posar de manifest
que pel càlcul dels objectius ambientals, en no haver disposat de part de les dades de
mobilitat que publiquen els titulars de les infraestructures viàries corresponents al
2014, no es disposa del càlcul detallat dels indicadors ambientals. És per aquest motiu
que es proposa iniciar el treball amb una metodologia simplificada que permeti realitzar
un seguiment anual dels indicadors ambientals, en aquells anys en que no es
disposarà dels càlculs detallats que es realitzen cada dos anys.
Per tant, el present document, s’organitza en tres grans blocs:
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Un apartat (capítol 3) en que s’analitza el grau d’execució de les diferents
mesures previstes pel pdM. Aquesta anàlisi es realitza de forma general pel
global del pdM, però també de forma particular pels diferents eixos del pla i
pels subàmbits territorials que s’han delimitant en el present pdM1. Es
disposa de dades completes de seguiment de les mesures en el Primer
informe de Seguiment del pdM 2013 – 2018, disponible al web de l’ATM.



Un apartat (capítol 4) en que s’analitza la forma en què s’està incorporant la
metodologia proposada pel pdM 2013 – 2018 per tal d’integrar els objectius
ambientals als plans derivats (EAMGs i PMUs)

En el present pdM s’ha cregut oportú realitzar una anàlisi particular en diferents subàmbits territorials
definits a partir de variables ambientals: Subàmbit del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de
l’Aire, Subàmbit de Baixa Densitat, Subàmbit d’eixos d’especial incidència del transport de Mercaderies i
subàmbit de la 2a Corona Metropolitana.

1er informe de seguiment ambiental
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En el capítol 5 s’analitza l’evolució dels principals indicadors de seguiment
de la mobilitat, i amb major detall de les ràtios d’impacte ambiental i dels
objectius ambientals del pdM 2013 - 2018



Finalment, en el capítol 6 es realitza una proposta de metodologia
simplificada per tal de poder realitzar un seguiment dels indicadors
ambientals en els anys en el que no es realitza el càlcul detallat d’emissions
i consums.

La proposta de pdM 2013 – 2018 s’articula a través de 75 mesures distribuïdes en 9
eixos d’actuació:

Eixos del pdM
EA1 Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat
EA2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada
EA3 Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat
EA4 Un transport ferroviari de més qualitat
EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient
EA6 Noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic modern
EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat
EA8 Eficiència energètica i ús de combustibles nets
EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat

En el primer informe de seguiment del pdM, disponible al web de l’ATM, es fa una
completa anàlisi del grau i ritme d’execució de les diferents mesures del pdM. A
continuació s’adjunta únicament el resum del ritme general de desenvolupament del
pdM.

3.1 Seguiment global del pdM
Grau d’execució global
L’anàlisi global de totes les mesures del pdM mostra que al 2014 únicament resten
pendents d’iniciar el 4% de les mesures. En la majoria dels casos el grau d’execució
és reduït i això fa que la majoria de les mesures es trobin en estat inicial (77%), fet que
per altra banda és normal tenint en compte que ens trobem en els primers anys de
desenvolupament del pdM. Únicament, el 19% de les accions ja es troben a un ritme
intermedi, que hauria de ser l’estat predominant al llarg del 2016, i, per tant, en el
proper informe de seguiment.
Tenint en compte que en aquesta valoració s’inclouen les accions realitzades durant
els anys 2013 i 2014 es considera que el grau d’execució de les mesures és adequat i
es troba ben encaminat per assolir els objectius del pdM al 2018. En l’anàlisi per eixos
que es realitza en el següent apartat es podrà analitzar més en detall el grau
d’execució de les diferents mesures.

1er informe de seguiment ambiental
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Gràfic 2.1.
Nombre de mesures segons grau d’execució (total pdM)
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Gràfic 2.2.
Nombre de mesures segons grau d’execució i eix
14
1

12
1

10

3

8

Intermedi

6
4

1

12
1

No iniciada

10
8

6

4

4
2

1

0
Eix 2

Eix 3

Eix 4

8
5

4

Eix 1

Iniciada

3

1
Eix 5

Eix 6

2
Eix 7

Eix 8

Eix 9

Ritme d’execució global
La valoració referent al ritme d’execució de les mesures del pdM és regular. Només el
43% de les mesures s’estan executant a bon ritme. Hi ha un 42% de les mesures que

Així mateix, caldrà seguir impulsant les actuacions pendents en aquelles actuacions
que van a bon ritme, per tal de que mantinguin aquesta tendència.

Gràfic 2.3.
Nombre de mesures segons ritme d’execució (total pdM)

4%

11%
Amb retard
Ritme lent
Bon ritme

43%

Sense valorar
42%
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En aquest sentit cara al 2016 caldrà analitzar les mesures que van amb ritme lent o
amb retard, per tal d’impulsar les actuacions previstes, o en alguns casos valorar la
necessitat de variar els objectius o les actuacions que s’havien previst.
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es considera que van a un ritme lent, i, únicament, van amb retard l’11% de les
accions, que inclou les que no s’han iniciat i aquelles de les quals únicament s’ha
iniciat una part poc important de les mesures a realitzar.
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Gràfic 2.4.
Nombre de mesures segons ritme d’execució i eix
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3.2 Seguiment de les actuacions del pdI 2011 – 2020
Tenint en compte que tal com es va determinar a la Memòria ambiental del pdM, cal
integrar el seguiment ambiental del pdI en les tasques de seguiment del pdM, es creu
necessari realitzar una anàlisi del grau d’evolució de les actuacions del pdI, centrat en
aquelles mesures que van ser comtemplades en la creació de l’escenari proposta del
pdM (horitzó 2018).
Així, segons l’informe de seguiment corresponent a l’any 2014, aquestes mesures
contemplades en l’escenari proposta del pdM presentaven el següent ritme d’execució:

AX07 Metro. L9/L10
Aeroport/Zona Franca – Obra en execució. (Al 2016 inaugurat el tram Aeroport –
Parc logístic – Zona Zona Universitària)
Universitària

AX10 FGC. Terrassa
Rambla – Terrassa Obra en execució. (En funcionament des del 2015)
Nacions Unides

AX11 FGC. Can Feu Obra en execució. Inauguració prevista el 2016
Ca n’Oriac

XT02 T3 Pas
Laureà Miró

XE02
Nou
Aeroport

per

Informe de demanda redactat

accés Obres d’infraestructures adjudicades amb previsió d’inici
enguany.

XE09 Remodelació de
l’estació de l’Hospitalet Actuació executada
de Llobregat

IN02 Ernest Lluch

Obra civil finalitzada. Projecte d’arquitectura i instal·lacions
redactat sense programació de licitació

Actuacions
de
Diverses actuacions realitzades en les diferents xarxes
modernització i millora
•

(1) Obres finalitzades (verd) / Obres ja licitades i/o en execució (taronja)
Actuacions de les que ja s’ha realitzat o s’està redactant el projecte (estudi
informatiu o projecte constructiu) (vermell) Actuacions pendents de projecte
(gris)

1er informe de seguiment ambiental

Estat a 31/12/2014 (1)

13

Pla Director de Mobilitat 2013-2018

Mesura
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Complementàriament, existeixen una sèrie d’indicadors relacionats amb l’evolució del
sistema de transport públic de passatgers que també poden servir per a realitzar un
seguiment de l’evolució del pdI. Tot i això, cal tenir en compte que l’evolució d’aquests
indicadors està també influenciada per altres factors, com poden ser les mesures
relacionades amb la gestió d’aquestes infraestructures o evolució del context socioeconòmic. Així, s’analitza a continuació l’evolució dels següents indicadors:


Viatges anuals en xarxa de transport públic(milions viatges/any)



Quota modal del transport públic en dia feiner



Ocupació mitjana (passatger-km/ cotxe-km)

Els resultats d’aquest seguiment són els següents:

Pla Director de Mobilitat 2013-2018
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Indicador

Viatges anuals
en xarxa de
transport
públic(milions
viatges/any

Valor
2010
(base
pdI)

Valor
2012
(base
pdM)

Valor
real 2014

Valor
2018
segons
pdM

Valor
2020
segons
pdI

Viari

333,7

321,7

333

346,18

347,3

Ferroviari

588,6

578,1

582,6

638,9

704,9

17,9%

18,0%

18,7%

18,97

19,4

Quota modal del
públic (en dia feiner)

transport

Tot seguit s’adjunten els valors d’ocupació mitjana dels sistemes de transport públic
ferroviari expressats en passatger-km/cotxe-km

2010

2011

2012

2013

2014

Metro

25,24

25,33

25,86

27,64

28,90

Tramvia

21,05

20,31

21,44

23,32

24,50

FGC

29,66

29,53

32,07

31,93

32,45

Rodalies

23,73

22,76

21,10

23,88

24,72

Per tant, tal com es pot comprovar, si bé al 2014 no s’havien encara executat gran part
de les actuacions del pdI previstes en l’escenari pdM, les dades mostren una bona
evolució dels indicadors relacionats amb la utilització i eficiència del transport públic.
Conclusions:


A nivell general es considera que el pdM evoluciona a un grau adequat pel que fa al
desenvolupament de les mesures, en tant que un 96% de les mesures han estat
iniciades. D’aquestes un 77% es troben en un estat inicial, nivell adequat al període de
desenvolupament del pla.



Pel que fa al ritme d’execució és necessari constatar que més d’un 50% de les mesures
van amb retard o a un ritme lent segons les previsions inicials. En aquest sentit, cal
incidir en la necessitat al 2016 d’impulsar aquelles mesures que avancen a menor ritme,
mantenint el ritme d’execució del les que avancen a bon ritme.



Es destaca el bon ritme de les mesures corresponents a l’eix de transport ferroviari de
persones (Eix 4), especialment per les mesures corresponents a xarxa de tramvia, FGC
i metro. Caldrà potenciar les actuacions referents a la xarxa de Rodalies.



Així mateix, avancen a bon ritme les mesures corresponents a eficiència energètica (Eix
8), especialment pel que fa a l’impuls del vehicle elèctric, i les mesures de comunicació i
participació (Eix 9).



Caldrà iniciar l’impuls de les mesures corresponents al servei logístic (Eix 6), en aquest
sentit caldria impulsar la mesa prevista a la mesura EA6.1. Així mateix, caldria impulsar
l’accés als Centres Generadors de Mobilitat (Eix 7) impulsant el grup de treball per a
realitzar aquests estudis. Ambdós eixos avancen a un ritme més lent.

1er informe de seguiment ambiental
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Ocupació sist. ferroviari
km/veh-km)
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Pel que fa a les mesures del pdI previstes en l’escenari pdM, al 2014 no havien estat
executades (excepte la remodelació de l’estació de l’Hospitalet). Malgrat això les dades
reals disponibles d’utilització del transport públic presenten una evolució positiva, fet que
es deriva principalment de millores en la gestió de les xarxes i en les tendències
generals de mobilitat.

Incorporació

de

les

determinacions

a

plans

derivats (EAMG i PMU)
Una de les vies per a realitzar un seguiment ambiental del desenvolupament del pdM
des del punt de vista ambiental és valorar la manera en que els seus plans derivats
incorporen les determinacions incloses a la Memòria ambiental del pdM.
Així, seguint l’ordre que es va incloure en aquesta memòria ambiental es descriu de
forma resumida la manera en què s’està concretant l’aplicació d’aquestes
determinacions.

1er informe de seguiment ambiental
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4.1 Plans Directors Urbanístics
Des de l’ATM s’informa tots els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada referents
a Plans Directors Urbanístics tenint en compte els aspectes següents:


Justificació de la manera en que s’integren en la redacció del pla les mesures
del pdM 2013-2018 relacionades (marcades en la Taula 5.4.4 de la Memòria
Ambiental del pdM 2013-2018) i especialment als criteris que s’indiquen a la
mesura EA1.1. Directius de planejament urbanístic per reduir les necessitats de
la mobilitat motoritzada.



Previsió en l’ordenació de les reserves de sòl necessàries per a l’execució de
les infraestructures que es contemplen en el pdM i en altres instruments de
planificació de la mobilitat.



Valoració de la manera en què s’incorpora l’anàlisi d’accessibilitat en transport
públic i modes no motoritzats que estableix el Decret 344/2006, de 19 de
setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada, en
referència a les actuacions urbanístiques. Així mateix, aquells que per les
seves característiques suposen un moviment important de mercaderies, es
verifica que realitzin una anàlisi específica de la seva mobilitat, i han de
justificar la coherència amb les mesures previstes en el EA6 del pdM 2013 –
2018.



Verificació que l’avaluació ambiental dels PDU avaluï la coordinació de la
proposta del PDU amb les mesures del pdM i avaluï la seva incidència sobre
els diferents objectius ambientals del pdM.

Els PDUs en tramitació sobre els quals l’ATM ha emès informe seguint aquests criteris,
són els següents:
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PDU del Delta del Llobregat
PDU del Circuit de Montmeló
PDU de Gran Via Llobregat

4.2 Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Des de l’ATM s’informa tots els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada referents
a Plans d’Ordenació Urbanística Municipal tenint en compte els aspectes següents:
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Justificació de la manera en que s’integren en la redacció del pla les mesures
del pdM 2013-2018 relacionades (marcades en la Taula 5.4.4. de la Memòria
Ambiental del pdM 2013-2018), bé sigui en la seva documentació d’ordenació,
bé sigui en l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada.



Verificació de previsió de les reserves de sòl necessàries per a l’execució de
les infraestructures nodals de suport a la mobilitat.



Anàlisi de si s’incorporen els elements necessaris en la seva normativa
d’urbanització i edificació per tal de potenciar la implantació del vehicle elèctric



Verificació de que els nous sectors urbans o urbanitzables garanteixin la
connectivitat amb les xarxes de mobilitat motoritzada o no motoritzada tant
municipals com supramunicipals que existeixin al seu entorn.



Verificació que l’avaluació ambiental dels PDU avaluï la coordinació de la
proposta del PDU amb les mesures del pdM i avaluï la seva incidència sobre
els diferents objectius ambientals del pdM.

Els POUMs en tramitació sobre els quals l’ATM ha emès informe seguint aquests
criteris, són els següents:
POUM de Canet de Mar

4.3 Plans de Mobilitat Urbana Municipals
Des de l’ATM s’informa tots els Plans de Mobilitat Urbana Municipal de l’àmbit de la
RMB tenint en compte els aspectes següents:


Comprovació de que es complementin en l’àmbit urbà les mesures
relacionades amb els PMU relacionades a la Taula 5.4.4. de la Memòria

Vetllar si es dóna compliment als valors objectius, tenint en compte el subàmbit
territorial en el qual s’inscrigui (segons la Taula 5.A.1 de l’annex de l’ISA) en
congruència amb els valors que es marquen a la Taula 5.4.3. de la Memòria
Ambiental i de la mesura EA1.4 del pdM.



Verificar si els PMU dels municipis inclosos en l’àmbit del Pla d’actuació per a
la Millora de la Qualitat de l’Aire, integren en els seus instruments de
planificació de la mobilitat les actuacions pels ens locals que es detallen el
capítol V del PMQA aprovat per l'acord de Govern GOV/127/2014. En el cas
dels municipis de més de 100.000 habitants justificació de la manera en què
s’integren les diferents actuacions, i especialment, les considerades de caràcter
obligatori en l’àmbit del transport terrestre i la mobilitat (EL35 a EL37).



Verificar que els plans de mobilitat tinguin en compte la optimització de
transport en punts de gran generació de residus i la seva relació amb les
infraestructures de mobilitat i optimitzar els recorreguts de recollida domiciliària.



Verificar de manera específica que s’incloguin els criteris que es marquen en
les matrius de les taules 5.4.7, 5.4.8 i 5.4.9 de la Memòria Ambiental en funció
del subàmbit territorial en què es localitzin (a partir de la delimitació que es
realitza a la Taula 5.A.2 de l’annex de la Memòria ambiental)

Els PMUs en tramitació sobre els quals l’ATM ha emès informe seguint aquests
criteris, són els següents:
PMU de El Papiol
PMU de Sant Feliu de Llobregat
PMU de Cerdanyola del Vallès
PMU de l’Hospitalet de Llobregat
PMU de Gavà
PMU de Barberà del Vallès
PMU de Vilanova i la Geltrú

4.4 Plans de Mobilitat Específics (PME)
Des de l’ATM s’informa tots els Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada referents
a Plans de Mobilitat Específics tenint en compte els aspectes següents:

1er informe de seguiment ambiental
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Ambiental. L’avaluació ambiental contindrà una justificació del grau d’integració
d’aquestes mesures.
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Verificar que integrin els criteris que es detallen en les mesures EA7.1 i EA7.2
del pdM



Justificació de la coherència amb les mesures del pdM relacionades que es
marquen a la Taula 5.4.4. de la Memòria Ambiental.



Verificar que s’avaluï ambientalment l’incidència de les seves mesures sobre
els objectius ambientals que es marquen en la Taula 5.4.3 de la Memòria
Ambiental

En el moment de tancament del present informe no s’ha efectuat cap informe sobre un
PME seguint els criteris fixats a la Memòria ambiental del pdM.

En el primer informe de seguiment del pdM es marquen l’evolució dels principals
indicadors operatius i indicadors nucli del pdM. En aquest informe de seguiment
ambiental s’analitza de forma més detallada l’evolució dels objectius ambientals que es
van determinar en el procediment d’avaluació ambiental estratègica del pdM, i que es
concreten en la seva Memòria Ambiental. S’indiquen aquells que són complementaris
amb els objectius ambientals del pdI 2011 - 2020:
Objectiu ambientals del pdM 2013 - 2018

Objectiu Marc 1.1: Promoure un transvasament modal d’usuaris del
vehicle privat vers els modes no motoritzats i el transport públic

Objectiu complementari
amb objectiu del pdI
2011 - 2020
X
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Objectiu Marc 1.2: Potenciar el transvasament modal del transport de
mercaderies vers el mode ferroviari
Objectiu Marc 2.1: Fomentar un ús més eficient del sistema de transport
de passatgers, tant en vehicle privat com en transport públic i discrecional
Objectiu Marc 2.2: Assolir un sistema més eficient de transport de
mercaderies
Objectiu marc 3: Minimitzar la distància de desplaçaments
Objectiu marc 4: Garantir l’accessibilitat del sistema de transport públic
Objectiu marc 5: Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la
mobilitat
Objectiu Ambiental 1.1.: Reduir el consum energètic
Objectiu ambiental 1.2.: Reduir el consum de derivats del petroli
Objectiu ambiental 2: Reduir la contribució que el sistema de mobilitat al
canvi climàtic
Objectiu ambiental 3.1: Reduir l’emissió de contaminants atmosfèrics
locals resultants del transport
Objectiu ambiental 3.2: Disminuir l’impacte de la contaminació acústica
derivada del sistema de transport

1er informe de seguiment ambiental

Seguiment d’objectius ambientals

X
X
X
X
X

Per a cadascun d’aquests objectius es marca un valor objectiu a assolir a l’any 2018, i
per tant és necessari realitzar un seguiment de l’evolució dels mateixos per tal de
poder conèixer l’evolució del Pla i l’eficiència de les actuacions que es realitzin.
El càlcul detallat de molts d’aquests indicadors de comportament ambiental i d’evolució
de la mobilitat es realitzen de forma bianual, fet pel qual en el present informe no es
disposa de les dades actualitzades a any 2014 dels principals indicadors, per no haver
disposat de les mobilitats de tota la xarxa viària de la RMB corresponent al 2014.
Es relacionen en la següent taula les dades d’evolució dels indicadors pels quals es
disposa de dades, i per a la resta s’adjunta la dada definitiva corresponent a l’any 2012
a partir de l’estudi “Seguiment de l’evolució de les emissions 2006-2012 – actualitzat a
Maig de 2015” realitzat per l’Institut Cerdà, i per tant, adaptades a les dades definitives
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de trànsit publicades pel DTES, fet que ha provocat un ajust en les dades de veh-km
que té la seva translació al càlcul dels efectes ambientals.
Pel que fa a la metodologia, la principal variació radica del fet de que, pel que fa al
parc, en treballs anteriors es disposava de la cilindrada o MMA desagregada per cada
tipologia de vehicle; actualment la DGT ha proporcionat dades reals sobre l’antiguitat,
la cilindrada i la MMA del parc a la Regió Metropolitana de Barcelona, al 2012 i als
anys precedents (2006, 2008, 2010). D’aquesta manera, les millores metodològiques
introduïdes al parc comporten canvis significatius en el parc de 2006, 2008, 2010. Per
tant, amb l’objectiu d’afinar els resultats del seguiment de l’evolució de les emissions,
s’ha procedit a introduir canvis de forma retroactiva en els parcs dels anys 2006, 2008,
2010.
S’indica complementàriament els valors de seguiment dels indicadors ambientals del
pdI 2011 – 2020 si bé s’ha de tenir en compte que en aquest document únicament s’ha
tingut en compte la mobilitat de passatgers, fet pel qual queda fora la mobilitat de
mercaderies. En aquest sentit, caldrà, a partir d’aquest moment, realitzar un seguiment
que contempli les emissions i consums diferenciats entre passatgers i mercaderies,
per tal de poder realitzar un seguiment acurat dels objectius ambientals del pdI.
Tenint en compte el seguiment per grups de mesures que es realitza en el pdM (veure
capítol 9 del document’Annex 7 del pdM: Avaluació de Consums i emissions), es
considera que pel seguiment del pdI es podran fer servir de referència els resultats del
grup 1 de mesures: “Transvasament cap al transport públic ferroviari degut a la millora
de l’oferta de transport”, en tant que conté les mesures relacionades de forma directa
amb les infraestructures de transport públic.

Indicador

2012

2014

Objectiu 2018

OBJECTIU MARC 1.1: Promoure
un transvasament modal d’usuaris
del vehicle privat vers els modes
no motoritzats i el transport públic

%NM
% TP
% VP
Reducció de la
mobilitat en cotxe
(veh*km)

NM: 46,7%
TP: 21,5%
VP: 31,8%

NM:47,6%
TP: 18,7%
VP: 33,7%

NM:47,5%
TP: 21,3%
VP: 28,9%

24.848

-

23.407

% Carretera
% Ferrocarril

Carretera: 93,7%
Ferrocarril: 6,3%

-

Carretera: 86,6%
Ferrocarril: 13,4%

TP viari:14,94
TP Ferroviari:
24,45
Vehicle privat:
1,22

VP: 1,17

TP viari:16,05
TP Ferroviari:
26,26
Vehicle privat:
1,30

1,08

-

0,96
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18,10

-

18

63%

66%

92%

18

18

74

1.826

-

1.713

0,075

-

0,074

OBJECTIU MARC 1.2: Potenciar
el transvasament modal del
transport de mercaderies vers el
mode ferroviari
OBJECTIU MARC 2.1: Fomentar
un ús més eficient del sistema de
transport de passatgers, tant en
vehicle privat com en transport
públic i discrecional
OBJECTIU MARC 2.2: Assolir un
sistema més eficient de transport
de mercaderies
OBJECTIU MARC 3: Minimitzar la
distància de desplaçaments
OBJECTIU MARC 4: Garantir
l’accessibilitat del sistema de
transport públic (1)
OBJECTIU MARC 5: Incorporar
les noves tecnologies en la gestió
de la mobilitat (1)

Objectiu ambiental 1.1: Reduir el
consum energètic

Objectiu ambiental 1.2: Reduir el
consum de derivats del petroli

Objectiu ambiental 2: Reduir la
contribució del sistema de mobilitat
al canvi climàtic

Objectiu ambiental 3.1: Reduir
l’emissió de contaminants
atmosfèrics locals resultants del
transport
Objectiu ambiental 3.2.: Disminuir
l’impacte de la contaminació
acústica derivada del sistema de
transport (2)

Ocupació
(pers./veh)

Cost unitari €/t*km
Distància mitjana
interurbana en
vehicle privat (km)
Estacions
ferroviàries
accessibles
Nº d’operadors de
transport públic
amb informació en
temps real
Consum energètic
(milers TEP/any)
Consum energètic
respecte a la
mobilitat (tep/Mil
veh*km)
Consum de
combustibles
(milers tep/any)
Gasolina
Dièsel
Alternatius
Emissions de
CO2Eq (milers
Tn/any)
Emissions de
CO2Eq respecte a
la mobilitat
(gCO2/veh-km)

Gasolina: 548,1
Dièsel: 1.076,5
Alternatius: 241,0

Gasolina: 452,2
Dièsel: 1.170,1
Alternatius: 204,2

5.153

4.603

207

185,26

Tn/any
contaminants

PM10: 1.617
NO2: 5.480
NOx: 23.692

PM10: 1.285
NO2: 4.780
NOx: 17.769

Municipis obligats
a fer PMU amb pla
aprovat, o redactat
en els darrers 6
anys

26,92%

21,15%

100%

(1) Tenint en compte que no esdevenen objectius rellevants des del punt de vista ambiental, es
proposa no incorporar-los a partir d’ara en el seguiment ambiental del pdM.
(2) S’està treballant conjuntament amb la DGQA un nou indicador basat en població exposada
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Seguiment dels objectius ambientals del pdI 2011 - 2020
Objectiu
Objectiu ambiental 1: Augmentar
la quota del transport públic
col·lectiu en els repartiments
modals del transport de passatgers

Objectiu ambiental 2: Minimitzar
el consum d’energia, la intensitat
energètica i l’ús de combustibles
derivats del petroli

Objectiu ambiental 3: Minimitzar
les emissions de GEH
Objectiu ambiental 4: Minimitzar
les emissions de NOx i PM10
d’acord amb els objectius
normatius de qualitat atmosfèrica
Objectiu ambiental 5: Minimitzar
l’efecte de les infraestructures
de transport públic col·lectiu sobre
la matriu territorial i la funcionalitat
ecològica
Objectiu ambiental 6: Minimitzar
l’impacte acústic de les
infraestructures de transport públic
col·lectiu en zona urbana

Indicador
Quota modal del
transport
públic col·lectiu
en dia feiner(%)
Quota modal del
vehicle privat
en dia feiner (%)
Consum d’energia
associat al
transport (ktep
anuals)
Ús de
combustibles
derivats
del petroli (ktep)
Emissions de GEH
associades
a la mobilitat
(ktones anuals)
Emissions de NOx
(tones anuals)
Emissions de
PM10 (tones
anuals)

2010

2014

Objectiu 2020

17,9

18,7

19,4

34,3

33,6

33,0

1.227

-

1.077

1.163

-

989

3.603

3.164

12.788

11.049

944

805

Qualitatiu

Qualitatiu

Pel seguiment d’aquests objectius es proposa fer servir les següents dades
corresponents als mecanismes de seguiment del pdM:


Seguiment del Grup 1 de mesures del pdM: “Transvasament cap al transport
públic ferroviari degut a la millora de l’oferta de transport”. Aquest valor ens
permetrà avaluar la incidència del pdI en l’assoliment dels valors objectius del
pdM.



Valors de seguiment ambiental associats al transport de passatgers que es
calculen en la metodologia de càlcul de seguiment ambiental del pdM, per tal
de comprovar el ritme d’assoliment dels objectius ambientals globals del pdI, ja
que aquest basa el seu càlcul d’indicadors en les emissions i consums associat
al transport de passatgers.

5.1.1
Objectiu marc 1.1: Promoure un transvasament modal d’usuaris del
vehicle privat vers els modes no motoritzats i el transport públic
Tal com es pot observar en les dades de distribució modal analitzades a partir de les
dades de l’EMEF (Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner) l’evolució dels modes no
motoritzats presenta una evolució adequada sobrepassant al 2014 el valor objectiu
que es va determinar per l’any 2018.
No obstant, pel que fa al transport públic i el vehicle privat, la tendència mostra un
comportament allunyat dels valors objectius, amb una disminució en la quota modal
del transport públic i un augment del vehicle privat. Aquesta tendència es veu
condicionada pel comportament de la mobilitat intermunicipal on la quota de transport
públic baixa del 34,7% al 29,9%, mentre que el vehicle privat passa d’una quota del
58,4% al 2012 a un 66,1% al 2014.

5.1.2
Objectiu marc 1.2: Potenciar el transvasament modal del transport
de mercaderies vers el mode ferroviari
Tot i que no es disposa de dades de referència pel càlcul d’aquest indicador, el fet de
que no s’hagin executat encara infraestructures rellevants pel que fa al transport
ferrocarril, fan pensar que els valors deuen mantenir un valor similar al que es va
calcular a l’any 2012.

1er informe de seguiment ambiental

Tot i que per a molts dels indicadors no es disposa dels valors calculats amb la
metodologia utilitzada pel seu càlcul (tasca que es farà al llarg d’aquest any), es
considera necessari realitzar una avaluació qualitativa i complementada amb altres
valors de referència que ens permetin analitzar l’evolució de la tendència d’assoliment
dels objectius ambientals.
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Com a referència es poden analitzar les dades contingudes en el darrer Observatori de
la Logística2.
Així per exemple, pel que fa a la quota modal d’accés al Port de Barcelona, s’observa
la següent evolució:
Indicador
Quota modal d’accés al Port
de Barcelona

2012
Ferroviari
Viari
Canonada

5,9%
82,9%
11,3%

2013
6,6%
85,9%
7,5%

2014
6,7%
86,5%
6,8%

Font: Observatori de la Logística. Els indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català (10ª Edició – 2015) –
CIMALSA – Institut Cerdà

Així, com es pot observar, la principal reducció es dóna en el transport per canonada,
reducció que ha estat absorbida principalment pel transport viari, fet que indica que en
la comparativa únicament entre transport viari i ferroviari, s’estima un augment del pes
de viari, tot i que el ferroviari hagi augmentat lleugerament la seva quota en absorbir
una petita part del descens del transport per canonada.
En el mateix estudi es disposa de l’indicador de quota modal del transport ferroviari per
a tota Catalunya (Tones - km amb origen i / o destinació Catalunya per mode
ferroviari), el qual ha passat del 5,6% el 2012 al 5,9% el 2014, especialment basada en
el transport internacional (afavorida per l’obertura del túnel del Pertús a Figueres i a
polítiques d’incentivació per part de la UE).
Aquestes dades es mantenen allunyades dels valors indicats pel 2018, on s’estimava
una quota ferroviària del 13,4%.
5.1.3
Objectiu marc 2.1: Fomentar un ús més eficient del sistema de
transport de passatgers, tant en vehicle privat com en transport públic i
discrecional
Pel que fa al transport públic, es disposa del càlcul (a partir de les dades del Transmet)
de l’ocupació del mode ferroviari, el qual indica una tendència a la millora.
Pel que fa al vehicle privat, la tendència mostra un comportament oposat al
compliment de l’objectiu, en tant que es passa d’una ocupació de 1,22
persones/vehicle el 2012 a una ocupació de 1,17 el 2014, lluny de l’objectiu pel 2018
que es marca en 1,30 persones/vehicle.

2

Observatori de la Logística. Els indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català (10ª Edició – 2015) –
CIMALSA – Institut Cerdà
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En no disposar de la dada de cost unitari (€/tn/km) que es calcularà al llarg d’aquest
any, es pren com a referència la dada continguda a l’ Observatori de la Logística 3
corresponent al % de desplaçaments en buit (a nivell català). Segons aquesta dada, la
tendència és positiva, en tant que s’ha passat d’un percentatge del 42,2% al 2011 (no
es disposa de dades pel 2012) a un del 39,6% al 2014. Cal destacar que aquest
descens es fonamenta en la reducció en els desplaçaments de llarga distància, mentre
que per desplaçaments interns les quotes s’han mantingut estables.
En aquest mateix estudi es calcula l’aprofitament de la capacitat de transport viària
(Relació entre tones transportades i tones màximes autoritzades (MMA) en relació a la
longitud de desplaçament), on es mostra que en els desplaçaments curts (inferiors a
100 km) es produeixen variacions positives en les darrers anys, amb un augment del
0,4% al 2014 en desplaçaments inferiors a 50 km i del 1,1% en els de 50 a 100 km.
Per tant, tot i estar lluny dels valors que serien desitjables, es produeix una tendència a
l’augment de l’eficiència del sistema de transport de mercaderies.
5.1.5

Objectiu marc 3: Minimitzar la distància de desplaçaments

Si bé no es disposa de la dada de distància mitjana de desplaçament de vehicle privat
en desplaçaments intermunicipals, la referència de que es disposa (distància mitjana
dels desplaçaments en dia feiner) no fa preveure una evolució positiva d’aquest
indicador.

3

Observatori de la Logística. Els indicadors de competitivitat del sistema Logístic Català (10ª Edició – 2015) –
CIMALSA – Institut Cerdà
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5.1.4
Objectiu marc 2.2: Assolir un sistema més eficient de transport de
mercaderies
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Indicador

2012

2013

2014

Distància mitjana dels desplaçaments en dia feiner
15,3
(km)

15,2

15,9

5.1.6
Objectiu ambiental 1.1. Reduir el consum energètic i 1.2. Reduir el
consum de derivats del petroli
A falta de les dades concretes a calcular per a l’RMB, es poden prendre com a
referència les dades de consum de combustibles pel sector del transport contingudes
en els butlletins que mensualment realitza el CORES4 A partir de les dades
corresponents a la província de Barcelona, s’observa una disminució en el consum
entre 2012 i 2014 de Gasolines (95 i 98) d’un 6,2% i de Dièsel del 1,12%, tot i que
d’aquest últim s’observa un repunt entre els anys 2013 i 2014.

Indicador

2012

2013

2014

Consum de benzina d’automoció (TN
província BCN)

13.599.373

12.874.654

12.743.699

Consum de gasoil
província de BCN)

58.326.258

56.697.377

57.673.123

d’automoció

(Tn

Pel que fa als combustibles renovables, es preveu un comportament positiu degut a la
creixent implantació dels vehicles amb combustibles alternatius, especialment pel que
va al vehicle elèctric.
Complementat amb les dades del parc de vehicles, s’observa (a partir de les dades per
a la província de Barcelona disponibles a la DGT), un augment dels vehicles diesel
(d’un 2,23%), una disminució dels vehicles de gasolina (-3,85%) i un augment
important dels combustibles renovables (83% en el cas dels elèctrics) si bé el parc
continua predominantment format per vehicles diesel o gasolina (99,93% dels vehicles
al 2012 i 99,89% al 2014).

4

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos

Tenint en compte les dades del parc, la disminució en el número total de vehicles
(reducció del parc en 1,09%) i la lleu modificació del parc en favor de vehicles
eficients, pot suposar una afectació positiva en les emissions de GEH associades al
trànsit.
En referència als consums, tal com s’ha comprovat en el punt anterior, si bé els
consums han disminuït en relació al 2012, cal tenir en compte la pujada en gasoil que
s’ha produït entre el 2013 i el 2014, tendència, que de confirmar-se, podria incidir de
forma negativa en les emissions de GEH.
5.1.8
Objectiu ambiental 3.1. Reduir l’emissió de contaminants
atmosfèrics locals resultants del transport
En referència al l’emissió de contaminants atmosfèrics locals resultats del transport, si
bé també serà necessari disposar de les dades definitives corresponents a la
metodologia de càlcul del pdM, es disposa a les dades referents a les estacions de
mesurament de la qualitat de l’aire. Així, en l’àmbit del PAMQA la proporció d’estacions
de mesurament fix de l’àmbit del PMQA on es supera el valor mitjà anual de 40 μg/m3
de NO2 ha baixat del 43% al 2012 al 23% al 2014. Pel que fa al PM10, continua sense
superar-se en cap estació el valor mitjà anual de 40 μg/m3.
5.1.9
Objectiu ambiental 3.2. Disminuir l’impacte de la contaminació
acústica derivada del sistema de transport
En referència al vector acústic es va establir l’indicador associat als PMU, en tant que
es considerava que esdevenia un impacte principalment de caràcter urbà. Tot i això,
s’està treballant conjuntament amb la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal de
poder establir un indicador de població exposada a nivells de soroll elevat originat en
xarxa viària ferroviària i viària interurbana, en la línea del que s’estableix a les
directrius comunitàries.

Conclusions:


Tot i que les dades de mobilitat (repartiment modal, desplaçaments..) poden fer
preveure un comportament ambiental negatiu pel 2014, els indicadors ambientals de
referència de que es disposa per a aquell any, mostren una tendència positiva, amb
excepció de les dades de consum de gasoil i, en conseqüència, de les emissions de
GEH.

1er informe de seguiment ambiental

Pel que fa a les emissions de CO2 associades a la mobilitat, a manca de les dades de
referència que es calcularan al llarg d’aquest any, cal tenir en compte altres dades
associades a l’evolució del parc o dels consums de combustible.
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5.1.7
Objectiu ambiental 2. Reduir la contribució del sistema de mobilitat
al canvi climàtic
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Caldrà, per tant, esperar a les dades definitives a disposar al llarg d’aquest any pel que
fa a consums i emissions per valorar de forma definitiva l’any 2014 des del punt de vista
ambiental.



Aquest fet implica que es reforci la necessitat de disposar d’una metodologia de càlcul
simplificada que permeti el seguiment anual dels principals indicadors ambientals.

5.2 Ràtios d’impacte ambiental
Tot seguit s’actualitzen els indicadors sobre els impactes ambientals de la mobilitat, i
en concret sobre les ràtios d’eficiència associades a aquests impactes a partir de
l’estudi “Seguiment de l’evolució de les emissions 2006-2012 – actualitzat a Maig de
2015” realitzat per l’Institut Cerdà, i per tant, adaptades a les dades definitives de
trànsit publicades pel DTES, fet que ha provocat un ajust en les dades de veh-km que
té la seva translació al càlcul dels efectes ambientals.
Pel que fa a la metodologia, la principal variació radica del fet de que, pel que fa al
parc, en treballs anteriors es disposava de la cilindrada o MMA desagregada per cada
tipologia de vehicle; actualment la DGT ha proporcionat dades reals sobre l’antiguitat,
la cilindrada i la MMA del parc a la Regió Metropolitana de Barcelona, al 2012 i als
anys precedents (2006, 2008, 2010). D’aquesta manera, les millores metodològiques
introduïdes al parc comporten canvis significatius en el parc de 2006, 2008, 2010. Per
tant, amb l’objectiu d’afinar els resultats del seguiment de l’evolució de les emissions,
s’ha procedit a introduir canvis de forma retroactiva en els parcs dels anys 2006, 2008,
2010. Així, es presenten les dades actualitzades a 2010, per tal d’analitzar l’evolució
amb relació a les dades de 2012. Així mateix, es disposa de la desagregació de les
dades a nivell municipal.

2010

2012

Evolució 2010 2012

Població de l’RMB

5.012.961

5.051.502

0,77%

Mobilitat anual total de vehicles
per a tots els modes (Mvehkm/any)

26.059

24.849

-4,64%

Indicador ambiental

2010

2012

Evolució 2010 2012

Milers tep/any

1.950

1.827

-6,3%

tep/Mil veh-km

0,075

0,074

-0,87%

Consum energètic per habitant
(tep/Mil habitants)

389

362

-6,94%

Tn/CO2/any

5.599.052

5.192.917

-7,3%

g CO2/veh-km

215

207

-3,7%

TnCO2/Mil habitants

1.117

1.020

-8,7%

Tn/NOx/any

26.105

26.692

-9,2%

gNOx/veh-km

1,00

0,95

-5,0%

Tn NOx/Mil habitants

5,21

4,69

-9,9%

Tn/PM10/any

1.814

1.617

-10,86%

gPM10/veh-km

0,07

0,07

0%

Tn PM10/Mil habitants

0,36

0,32

-11,11%

Consum energètic

Emissions de NOx

Emissions de PM10

Conclusions:
Tal com es pot comprovar hi ha hagut un comportament positiu des del 2010 influenciat
principalment pels descensos en les dades de mobilitat (reducció d’un 4,64% en el
volum total de veh-km). En el proper informe de seguiment, previst a l’any 2016 es
disposarà de les dades corresponents a l’any 2014, especialment rellevants, tenint en
compte que es preveu una recuperació de les dades de mobilitat.
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Paràmetre de referència
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6.

Proposta de metodología simplificada

Tal com s’ha pogut comprovar al llarg del present document, el fet de no disposar
anualment del càlcul detallat dels principals indicadors per fer el seguiment ambiental
(consums i emissions) suposa un impediment per a realitzar un adequat seguiment
ambiental. Així, per exemple, enguany, es disposa de les dades definitives del 2012, i
encara no ha estat possible disposar de les dades definitives del 2014. Aquest fet
deriva de la tardança en poder disposar de totes les dades d’intensitats de trànsit en
les vies, que publiquen les diferents administracions titulars, en tant que suposen la
base pel càlcul dels veh-km (unitat clau pel càlcul dels diferents indicadors
ambientals).
Per fer front a aquest fet, es proposa la realització d’una metodologia simplificada que
ens permeti disposar d’uns valors de consums i emissions, que si bé seran aproximats,
sí ens permetran realitzar un seguiment continu de l’evolució ambiental del pdM.
La metodologia parteix d’una sèrie de dades de mobilitat que sí es troben generalment
disponibles al primer semestre de l’any (per l’any anterior), per a partir d’aquestes fer
unes aproximacions dels valors de veh-km. Aquests valors seran correlacionats amb
una sèrie d’indicadors de conjuntura social i econòmica que s’ha comprovat mantenen
una correlació amb el comportament de la mobilitat. Amb les dades aproximades de
mobilitat podrem, partint de les dades de parc de vehicles (disponibles trimestralment) i
dels factors de consum i emissió disposar de valors aproximats de l’evolució dels
indicadors de consum i d’emissions.
Finalment, aquests valors, podran ser comprovats amb altres valors ambientals de
referència (estadística de consum de combustibles del CORES, inventaris d’emissions,
comportament de les estacions de mesura de contaminants atmosfèrics...) dels quals
es disposa de dades actualitzades amb periodicitat.
Per tant, l’esquema previst (que serà testat en els propers mesos), és el següent:

1. Càlcul de
dades
aproximades de
mobilitat
(vehkm)



Mobilitat interurbana:



o Dades de trànsit als accessos de Barcelona
o Dades de trànsit en autopistes de peatge
o Aforaments de trànsit de les carreteres de la
Diputació de Barcelona
Mobilitat urbana



o Dades de mobilitat publicades per l’Ajuntament
de Barcelona
Transport públic
o Transmet xifres

1er informe de seguiment ambiental

Dades reals disponibles al primer semestre:

Correlació amb indicadors conjunturals de referència:





Població ocupada
Vendes en grans superfícies comercials
Matriculacions de vehicles
Índex de PIB (en relació mitjana UE)

Amb dades de PARC DE VEHICLES (disponibles a nivell municipal
trimestralment) i factors d’emissió i consum

DADES APROXIMADES DE CONSUMS ENERGÈTICS I EMISSIONS

2. Comprovació
amb altres dades
de
referència
d’evolució
ambiental



Dades de consums de combustibles (CORES)



Inventaris d’emissions de CO2



Dades reals de les estacions
contaminants atmosfèrics

de

mesura

de
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7.

Conclusions

A partir del que s’ha analitzat en el present document, s’extreuen les següents
conclusions:


La dificultat per fer un seguiment més actual de l’estat de seguiment del Pla,
aconsella la realització d’una metodologia simplificada que permeti obtenir
l’estat del seguiment dels objectius del pdM anualment, independentment de
les anàlisis d’efectes ambientals i costos que es realitzen bianualment. Aquest
fet permetria una millor capacitat de priorització de les actuacions a realitzar
any a any.



Tot i que algunes dades de mobilitat (repartiment modal o distàncies de
desplaçament) no fan preveure una correcta evolució dels indicadors
ambientals, els indicadors de referència de que es disposa (consum de
combustibles, dades d’emissió a les estacions de mesura..) mostren, pel 2014,
una evolució positiva.



Pel seguiment ambiental del pdI es proposa fer un seguiment específic de les
emissions associades al transport de passatgers, i analitzar l’evolució del grup
1 de mesures del pdM (Transvasament cap al transport públic ferroviari degut
a la millora de l’oferta de transport).



Un cop realitzades les primeres reunions amb tots els agents i analitzat,
mitjançant el present informe, l’estat de totes les mesures del Pla, el 2016 es
concep com a un any clau per la consolidació del desenvolupament de gran
part de les mesures del pdM.
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A partir d’aquí, les properes passes previstes, pel que fa al seguiment ambiental, són
les següents:


Impuls a les actuacions prioritàries a impulsar (abril 2016)



Reunions de seguiment amb agents (inici maig 2016)



Avaluació dels efectes ambientals del pdM 2014 i 2015 (metodologia
simplificada) – Reunió comissió de seguiment ambiental (juliol – setembre
2016)



Avaluació dels costos externs 2014 (setembre 2016)



Informe de seguiment 2015 (octubre 2016)



Comissió de seguiment ambiental (octubre – novembre 2016)

