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Emmarcament general



Repartiment modal

• La demanda de la mobilitat no és un conjunt uniforme. Aquesta està composta
per diferents subgrups de determinades variables socioeconòmiques.

• Aquesta demanda conjuntament amb l’oferta de mobilitat d’un territori dona
lloc a un repartiment modal. Aquest no és invariable. El poden fer canviar dos
fenòmens:

• Canvis en la demanda. Variacions en la realitat socioeconòmica que facin
canviar la situació o les preferències de la societat.

• Canvis en l’oferta. Modificacions en els diferents modes de transport que
conformen l’oferta de mobilitat.

• Hi ha repartiments modals que reporten un millor escenari que d’altres. És
important tenir en compte que no tots els repartiments modals són igualment
sostenibles ni són igualment beneficiaris per al conjunt de la societat.
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Costs percebuts

• El costs percebut regeix el repartiment modal. Els ciutadans i ciutadanes escullen
el mode de transport en relació als costs percebuts:

• Temps de viatge.

• Cost directe del viatge. Carburant o tarifa del transport públic.

• Tanmateix hi ha costs que les persones usuàries no tenen en compte en calcular
el cost del vehicle privat. Alguns d’aquests són la inversió inicial en adquirir un
vehicle i el cost anual de l’assegurança. Pel que cal centrar l’atenció en el cost
percebut i no en el cost real.

• En el transport públic no es dona aquest fenomen. Les usuàries i els usuaris són
conscients del conjunt del cost real, ja que la composició del cost per a la
persona usuària és més simple, inclou únicament la tarifa pagada pel viatge.

Emmarcament general



Costs externs

• Els costs externs són aquells, monetaris o no, que no els paguen les persones usuàries
d’un servei o producte sinó el conjunt de la societat. Aquests acostumen a anar
relacionats a fenòmens mediambientals i socials.

• Els costs externs es donen tant en els modes de transport públics com privats i grosso
modo són els mateixos:

• La contaminació. Principalment les emissions però la contaminació acústica també
repercuteix sobre el conjunt de la ciutadania.

• La congestió. La pèrdua de temps a causa de retencions a les vies.

• Una de les possibilitats per a reduir aquests costs és la internalització dels costs
externs:

• En el transport públic aquests costs es poden incorporar en la tarifa de forma que
els usuaris i les usuàries paguin per aquests costs que generen.

• En el cas dels vehicles privats es pot fer a través de la implementació de taxes en
funció de les emissions o per augmentar el cost de l’ús de les vies en hora punta.

Emmarcament general



Rol de l’administració



Com provocar canvis a modes de transport més sostenibles?

• El repartiment modal més beneficiari inclou un major ús del transport públic i
altres modes de transport no motoritzats i un menor ús del vehicle privat
motoritzat.

• A causa que no es pot canviar la realitat socioeconòmica de la demanda sense
alterar el conjunt de l’economia, des de l’administració s’ha de modificar l’oferta
de la mobilitat.

• Intervenint en el cost del vehicle privat de manera que incrementi el seu
cost percebut.

• Millorant el transport públic de manera que sigui més atractiu i que
disminueixi el seu cost percebut.

Rol de l’administració



Intervenció sobre la mobilitat privada

• Les possibles intervencions sobre la mobilitat privada es poden classificar en
quatre grups depenent de la seva rigidesa:

• Divulgació. Es pot informar sobre els beneficis, per a la persona usuària i per
a la societat que comporta utilitzar menys el vehicle privat o utilitzar un
vehicle més sostenible.

• Bonificació. Des de l’administració es poden bonificar impostos relacionats
amb la mobilitat, als vehicles sostenibles, com per exemple l’impost de
circulació.

• Taxació. Es poden crear taxes amb l’objectiu d’incrementar el cost percebut
per les persones usuàries de vehicle privat.

• Prohibició. En última instància també es pot prohibir l’ús del vehicle privat a
determinades zones de forma que es força un canvi modal.

Rol de l’administració



Millores en el transport públic

• Per arribar a un repartiment modal amb més usuaris i usuàries de transport 
públic i menys del transport privat també cal reduir el cost percebut per les 
persones usuàries de transport públic. Aquesta reducció es pot portar a terme de 
les següents maneres:

• Reduint el temps de viatge.

• Reduint les tarifes. 

• Millorant el servei de forma que baixa el cost del temps.

Rol de l’administració



Coordinació entre nivells jeràrquics

Rol de l’administració

• Les administracions públiques han de:

– A nivell local: establir polítiques per impulsar el canvi modal i reduir l’accés 
dels vehicles privats a les zones més afectades.

– A nivell supramunicipal: homogeneïtzar polítiques, suport econòmic i  
obligacions per a les eines de planificació (informació PMUS)

– A nivell regional i estatal: regulació i finançament



Diagnosi



Diagnosi
Aparcament



Tipologies d’aparcament I

• El conjunt de les places d’aparcament es poden classificar en les següents
tipologies:

• Aparcament fora de calçada de llarga durada. L’ús d’aquestes places és
generalment residencial. Poden estar en propietat o ser de lloguer i inclouen
places subterrànies, en superfície fora de calçada i en edificis d’habitatge. La
tarifa depèn de cada cas particular.

• Aparcament fora de calçada de rotació. Es troben en subterranis o en
superfície fora de calçada i el seu ús està relacionat amb l’oci, els treballs
itinerants i les activitats comercials. Les tarifes depenen del temps d’estada.

• Aparcament en calçada de pagament. Aquí s’engloben totes les places
situades a la calçada on s’ha de pagar una tarifa per a estacionar. Els usos en
aquesta tipologia són molt heterogenis. La tarifa depèn del temps
d’estacionament i hi podem trobar limitacions temporals.

Diagnosi. Aparcament



Tipologies d’aparcament II

• Aparcament en calçada gratuït. En aquesta tipologia trobem tant els
aparcaments situats a la calçada no regulats, com també les places
regulades reservades per a usos determinats, com per exemple per assistir a
una consulta mèdica. En aquest cas no hi ha tarifa l’estacionament, és
gratuït.

• Aparcament en empresa i polígons industrials. Per últim trobem el conjunt
d’aparcament utilitzat pels treballadors i treballadores en assistir a la feina
amb vehicle privat, incloent-hi les places d’aparcament dins de les
instal·lacions de les empreses, les places proporcionades per les empreses
als treballadors i les places als polígons industrials. La tarifa depèn del cas,
havent-hi casos en el que estacionar és gratuït. Aquestes places generalment
es troben a zones on és difícil accedir en transport públic.

Diagnosi. Aparcament



Polítiques municipals heterogènies

• Actualment no hi ha cap política supramunicipal que coordini la gestió de
l’aparcament a l’àmbit del SIMMB. Això provoca que hi hagi diferències notables
en les polítiques municipals que regulen diferents aspectes de la gestió de
l’aparcament.

• Per exemple analitzant la zona blava. Si considerem els municipis que estan dins
la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric o que tenen més de
50.000 habitants (que sumen 38 municipis), un 12% no en té i els que en tenen
tampoc segueixen les mateixes polítiques tarifàries.

• Aquestes diferències també es donen en altres aspectes relacionats amb
l’aparcament, com per exemple en el nombre de places d’aparcament amb
carregador elèctric o el nombre de places reservades per a persones amb
mobilitat reduïda.

Diagnosi. Aparcament



Conclusions

➢ En l’àmbit del pdM no hi ha unitat d’acció a escala supramunicipal en la gestió de
l’aparcament.

➢ Les característiques de la tipologia d’aparcaments en empreses i polígons fan que
sigui un tipus d’aparcament a regular com a cas particular.

Diagnosi. Aparcament



Diagnosi
Aparcaments d’intercanvi



Què són?

• Els aparcaments d’intercanvi engloben les places d’aparcament pròximes a les
estacions de transport públic, especialment les properes a les estacions de tren.

• Aquestes incentiven que les usuàries i els usuaris del vehicle privat no facin la
totalitat del seu desplaçament en vehicle privat sinó que una part la facin en
transport públic. De manera que van de l’origen a l’estació de transport públic en
vehicle privat i de l’estació al destí en transport públic.

• Aquesta modalitat és especialment atractiva per a persones usuàries amb
orígens o destins a zones amb baixes densitats on és difícil arribar en transport
públic.

• Proporciona una oportunitat per a les persones usuàries de vehicle elèctric per
carregar el vehicle a l’aparcament durant l’estada al destí.

Diagnosi. Aparcaments d’intercanvi



Aparcaments d’intercanvi per a bicicletes

• En els casos on els desplaçaments fins a l’estació de transport públic són curts i
l’orografia ho permet també es pot donar la mateixa modalitat amb bicicletes.

• En aquest cas no només calen places per a estacionar les bicicletes sinó que
també cal garantir la seguretat de les bicicletes a les estacions.

• En el cas de les bicicletes elèctriques també obre l’oportunitat de facilitar la seva
recàrrega durant el temps d’estacionament.

Diagnosi. Aparcaments d’intercanvi



Projecte BiTiBi

• El projecte BiTiBi és un projecte a escala europea (es treballa conjuntament a 
Milà, Liverpool, Barcelona i Bèlgica). Es va iniciar l’any 2014. Busca una millor 
qualitat de vida en les ciutats europees i una major eficiència energètica en 
l’àmbit dels transports.

• L’objectiu del projecte és traslladar desplaçaments del vehicle privat a una 
modalitat de transport basada en els aparcaments d’intercanvi de bicicletes del 
tipus bici-tren-bici.

• Les seves accions es basen en dos pilars: 

• Millorar les places d’aparcament de bicicletes en les estacions de tren. Fent-
les més segures i augmentant les dimensions

• Millorar l’accessibilitat a les estacions de tren en bicicleta.

• Una de les eines que utilitzen és la creació de projectes pilots a diferents ciutats 
europees, com per exemple Barcelona.

Diagnosi. Aparcaments d’intercanvi



Situació actual I

• Actualment hi ha una xarxa d’aparcaments d’intercanvi en l’àmbit SIMMB, que
compta amb places d’aparcaments d’intercanvi a diferents estacions de Renfe i
FGC i punts de càrrega elèctrica a estacions de tren. Aquesta està distribuïda
entre les diferents corones metropolitanes.

Diagnosi. Aparcaments d’intercanvi

Taula 1. Xarxa d’aparcaments d’intercanvi per als 

vehicles privats

Taula 2. Distribució dels aparcaments d’intercanvi 

per als vehicles privats



Situació actual II

• La xarxa d’aparcaments d’intercanvi per a bicicletes actual compte amb places
d’aparcament segurs a diferents estacions de transport públic i amb places
d’aparcament convencionals. Aquestes es troben principalment a les primeres
corones i es redueix el seu nombre a mesura que augmenta la distància amb els
nuclis urbans.

Diagnosi. Aparcaments d’intercanvi

Taula 3. Xarxa d’aparcaments d’intercanvi per a 

bicicletes
Tabla 4. Distribució dels aparcaments d’intercanvi 

per a bicicletes



Necessitats en un escenari pròxim

• En el document Transició a la Mobilitat Sostenible d’AMB es fa una estimació de
la demanda a cada mode de transport, en acabar les diferents infraestructures
que s’estan construint en aquest moment. En relació als aparcaments
d’intercanvi s’exposen com una alternativa especialment atractiva pels
desplaçaments intermunicipals provinents de zones on no hi ha connexió de
metro o tramvia amb Barcelona. En aquest estudi no s’inclouen els aparcaments
d’intercanvi per a bicicletes, només es contemplen els aparcaments d’intercanvi
per a vehicles privats.

• Es preveu que la demanda augmenti en els pròxims anys. S’espera un increment
de la demanda d’uns 11.000 desplaçaments, el que juntament amb la demanda
actual suma una demanda total a la qual no es pot abastir amb la xarxa actual pel
que caldrà buscar adaptar la xarxa d’aparcaments d’intercanvi al nou escenari.

Diagnosi. Aparcaments d’intercanvi



Conclusions

➢ En l’actualitat hi ha una xarxa d’aparcaments d’intercanvi per a vehicles privats
que compta amb 13.073 places d’aparcament.

➢ Els aparcaments d’intercanvi per a vehicles privats es troben en la seva majoria
en la segona i tercera corona metropolitana. D’altra banda els aparcaments
d’intercanvi per a bicicletes estan majoritàriament a la primera corona.

➢ S’espera un augment de la demanda dels aparcaments d’intercanvi.

Diagnosi. Aparcaments d’intercanvi
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Xarxa bàsica catalana

• La xarxa viària catalana està formada per tres tipus de xarxes: la xarxa comarcal,
formada per les vies que uneixen els majors nuclis urbans a escala comarcal; la
xarxa local, on s’inclou el teixit intermunicipal i les vies urbanes; i la xarxa bàsica,
on s’inclouen les autopistes, les autovies, les carreteres desdoblades i vies
preferents d’una calçada, en aquesta xarxa és on es troben els peatges.

Diagnosi. Peatges

Taula 5. Xarxa bàsica catalana



Tipologies de peatges explícits

• Els peatges són una eina que s’utilitza amb dues finalitats principals. En primer
lloc pot finançar les vies, tant per recuperar el cost de la construcció com per a
pagar el manteniment. D’altra banda també modula el trànsit de forma que es
pot influir el repartiment modal a través de la gestió dels peatges.

• Depenent de la finalitat hi ha tres tipus de peatges:

• Peatge explícit dur. Té com a objectiu recuperar el cost de la inversió inicial i
finançar el manteniment de la via.

• Peatge explícit tou. Finança el manteniment de la via.

• Peatge per a la gestió de la congestió i el medi ambient. Busca provocar un
canvi modal de forma que el repartiment modal sigui més beneficiari per al
conjunt de les persones usuàries de la xarxa de mobilitat.

Diagnosi. Peatges



Evolució peatge explícit dur

• Un exemple de peatge explícit dur a la xarxa bàsica catalana és el que es troba a 
la C-16 Sant Cugat-Terrassa-Manresa.

• La tarifa és de: 0,0951│0,1730 €/Km (feiners │ festius) i té una longitud de 

48,4 km. La seva evolució els últims anys és la següent: 

Diagnosi. Peatges
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Gràfic 1. Evolució peatge explícit dur



Evolució peatge explícit tou

• El peatge de l’AP-7 és un peatge explícit tou. Per estudiar l’evolució d’aquest
tipus de peatges a entorns urbans s’ha analitzat el tram proper a Barcelona.

• La tarifa és de 0,0874 €/Km i l’evolució en els últims anys és la següent:

Diagnosi. Peatges
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Gràfic 2. Evolució peatge explícit tou



Evolució peatge per a la gestió de la congestió i el medi ambient

• El peatge dels Túnels de Vallvidrera de la C-16 busca reduir la congestió i les 
emissions a través de l’augment del cost de l’ús del vehicle privat.

• La seva tarifa diferencia entre hora punta i hora vall per a maximitzar l’impacte i
és de 0,208│0,185 €/Km (HP│HV). Té una longitud de 16,7 km i la seva evolució
ha estat la següent:

Diagnosi. Peatges

0

8000

16000

24000

32000

40000

1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015

IM
D

Gràfic 3. Evolució peatge per a la gestió de la congestió i el medi 
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Peatge a l’ombra

• A més dels peatges explícits on la persona usuària és l’encarregada d’abonar la
tarifa, existeixen els peatges a l’ombra. En aquests tipus de peatges l’agent
encarregat de pagar és l’administració, la concessionària comptabilitza el nombre
de quilòmetres recorreguts pel total d’usuaris i usuàries i l’administració abona el
corresponent a la tarifa quilomètrica.

• Aquests tenen com a finalitat únicament el fi del manteniment de les vies, ja que
no generen cap impacte sobre el cost percebut del vehicle privat.

• Un exemple és a la C-15 Vilanova i la Geltrú - Manresa. Aquest té una longitud de
64,6 km i la seva tarifa és de 0,074 €/Km.

Diagnosi. Peatges



Descomptes

• Per a reduir l’impacte econòmic dels peatges sobre les persones usuàries s’han definit tres descomptes dels quals
l’usuari o usuària només es pot beneficiar de dos al mateix temps. Tanmateix cal afegir que aquests descomptes
no estan presents a tots els peatges depenent del cas estan tots, alguns o cap:

• VAO. Té com a objectiu incentivar l’augment d’ocupació dels vehicles privats, de forma que els vehicles amb
tres o més persones es poden beneficiar d’un 40% de descompte.

• ECO. Busca impulsar la mobilitat sostenible i especialment els vehicles amb combustibles no fòssils. En aquest
cas es diferencien entre dos grups de vehicles en aplicar el descompte. En el primer grup s’inclouen els
vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 km, híbrids no endollables amb combustible de gas
natural i de benzina Euro VI o superior; a tots aquests vehicles se’ls aplica un 30% de descompte. D’altra
banda als vehicles elèctrics, híbrids amb autonomia superior a 40 km o amb combustible d’hidrogen; se’ls
aplica un 100% de descompte. Cal afegir que per a obtenir aquests descomptes s’ha de fer el pagament de la
tarifa amb Via-T.

• REC. Aquest descompte pretén ajudar a les usuàries i els usuaris recurrents, els que a causa de l’origen i/o el
destí del seu desplaçament habitual passen amb freqüència per una via amb un peatge explícit. Es consideren
recurrents les persones usuàries que realitzen més de 16 viatges al mes i aquestes es poden beneficiar d’un
descompte del 30%.

• També hi ha descomptes específics per a alguns peatges concrets els quals s’apliquen a totes les persones
usuàries del peatge en qüestió. Aquest poden ser per a l’homogeneïtzació tarifaria, per a l’adequació de la tarifa al
recorregut real i per fomentar el transport públic i la millora de la mobilitat.

Diagnosi. Peatges



Categories de vehicles

• La categoria dels vehicles també és una altra variable en definir la tarifa a pagar 
als peatges. La classificació diferencia entre quatre classes de menys a més 
pesats, sent la tarifa inferior per als més lleugers: 

• En la primera categoria es troben les motocicletes.

• En la segona categoria s’integren els turismes sense remolc o amb remolc 
d'un eix, els furgons i les furgonetes sense remolc o amb remolc d'un eix i els 
autocars de 2 eixos i 4 rodes.

• En la tercera categoria s’inclouen els camions i autocars de 2 eixos i 6 rodes i 
els turismes, furgons i furgonetes amb remolc de 2 eixos.

• En la quarta i última categoria es troben els camions i autocars amb un total 
de 3 eixos o més.

Diagnosi. Peatges



Problemes del sistema actual

• El sistema actual amb vies amb peatge explícit, vies amb peatge a l’ombra i vies
no concessionades presenta diferents desequilibris a destacar. En primer lloc es
creen desequilibris territorials a causa de la distribució heterogènia dels peatges.
Les tarifes també varien depenent de la via no només per les diferents tarifes
quilomètriques sinó també per l’aplicació heterogènia dels descomptes als
peatges. D’altra banda la presència de diferents operadors de vies dificulta la
creació d’estàndards de manteniment i seguretat.

• Aquests desequilibris donen lloc a ineficàcies del sistema, es generen re-
encaminaments, congestionant les vies gratuïtes i infrautilitzant les vies amb
peatges explícits el que genera costs externs pel conjunt de la ciutadania.
L’heterogeneïtat dels operadors també dificulta l’aplicació de criteris ambientals
o de gestió de la mobilitat en la tarifació.

Diagnosi. Peatges



Fi de les concessions

• Els contractes de les concessions dels peatges explícits acaben en dos blocs. El
primer bloc va del 2019 al 2021, en aquest bloc acaben les concessions de les
vies de titularitat estatal i alguna de titularitat catalana, el que suma un total de
477 quilòmetres (el 71% de les vies amb peatge explícit). El segon bloc agrupa la
resta de peatges explícits i dura del 2036 al 2039, aquest inclou els 200
quilòmetres de vies amb peatge explícit restant.

• Tanmateix el conjunt de peatges a l’ombra acaba la seva concessió en el període
comprés entre el 2038 i el 2042. Aquests són en la seva totalitat de titularitat
catalana.

Diagnosi. Peatges



Nou escenari

• La fi de les concessions del 71% dels peatges explícits provoca l’aparició d’un nou
escenari en els pròxims dos anys on cal buscar solucions innovadores als
problemes d’aquest model.

• Aquest nou model ha d’incorporar eines per gestionar el trànsit de forma
eficient, minimitzant la congestió, per incentivar l’ús del transport públic i per
reduir les emissions.

Diagnosi. Peatges



Conclusions

➢ El 71% dels quilòmetres amb peatges explícits finalitzen la seva concessió l’any
2021, el que comporta l’aparició d’un nou escenari. 

➢ La xarxa actual no és equitativa a escala territorial.

➢ El sistema actual provoca re-routings que creen problemes d’infraexplotació de 
les vies d’altes prestacions.

Diagnosi. Peatges



Diagnosi
Política metropolitana de 

tarifació per l’ús



Què és?

• Les polítiques metropolitanes de tarifació per l’ús es basen en la incorporació
d’una taxa en l’ús del vehicle privat en zones urbanes. La taxa pot incloure
diferents variables i té diferents implantacions possibles. Aquestes són una eina
que tenen les administracions per disminuir l’ús del vehicle privat a zones
urbanes.

• El fet que la majoria dels desplaçaments evitats per les polítiques metropolitanes
de tarifació per l’ús no desapareixeran, sinó que tindrà lloc un transvasament
modal del vehicle privat a altres modes de transport més sostenibles (transport
públic, bicicletes, micromobilitat, etc.) crea la necessitat de què hi hagi un
augment en l’oferta d’aquests altres modes capaç d’abastir la nova demanda. És
per això que aquesta política no pot ser aplicada en solitari cal la coordinació de
la tarifació per l’ús de vehicle privat a zones urbanes amb increments en la
capacitat del transport públic.

Diagnosi. Política metropolitana de tarifació per l’ús



Tipologies

• Les polítiques metropolitanes de tarifació per l’ús es poden classificar en tres tipus
depenent de què és el que es paga i quin ús de la via urbana permet aquest pagament:

• D’àrea. Les persones usuàries de les vies urbanes paguen per a circular dins d’una àrea
delimitada, el que inclou tant els desplaçaments dins l’àrea com els que creuen els
límits de l’àrea. En aquest cas es paga per a poder circular un període de temps
determinat (normalment un dia). Londres seria un exemple.

• Cordons. En aquest cas es paga cada cop que es creua el límit de l’àrea definida i no
per circular dins d’aquesta de manera que els desplaçaments interns no estan taxats,
aquesta tipologia busca desincentivar de forma especial als “commuters”. Estocolm
n’és un exemple.

• Peatges a les vies d’accés. Aquesta tipologia es basa a desincentivar l’ús del vehicle
privat a través de la implantació de peatges de manera que a mesura que les persones
usuàries es van aproximant als nuclis urbans van creuant diferents peatges. Oslo i
Singapur serien exemples.
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Tarifa

• La tarifa de les polítiques metropolitanes és un aspecte clau a tenir en compte
per a una eficient implementació d’aquestes. La tarifa pot ser constant o tenir
diferents variables.

• L’aplicació de tarifes variables i les variables en qüestió depenen també de la
tipologia de la política metropolitana de tarifació per l’ús. En les polítiques de
cordons i als peatges en les vies d’accés, la variable més habitual és l’hora en la
qual se circula, sent també possible fer variar la tarifa en funció del combustible
del vehicle i de l’estat del trànsit. En les polítiques d’àrea les variables són menys
comuns tot i que també hi ha casos amb descomptes per a vehicles amb
combustibles sostenibles.

• D’altra banda, en l’àmbit teòric s’han ideat més variables com els quilòmetres
recorreguts. Fins i tot s’han dut a terme experiments per a provar la seva eficàcia
però no s’han arribat a implantar a causa de la complexitat del seu càlcul.
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Cas Londres

• L’any 2003 es va implantar a Londres un peatge urbà d’àrea amb una superfície total de 21 km2,
de manera que s’ha de pagar una tarifa de 11,50£ per a circular dins de la zona delimitada de
7:00 a 18:00. Aquesta es pot pagar en línia, per telèfon o registrant-se a un servei de l’autoritat
del transport de forma que s’automatitza el pagament.

• En aquest cas els residents de la zona delimitada tenen un descompte del 90% i també hi ha
diferents vehicles amb exempcions: els vehicles amb capacitat per a més de nou persones, els
vehicles Euro Vi i els vehicles elèctrics, les motocicletes i els ciclomotors, els taxis i els vehicles
de persones amb mobilitat reduïda.

• La implantació del peatge a Londres ha reduït la congestió en un 30% i el nombre de vehicles
circulant dins l’àrea en un 15%. No obstant això també ha incrementat l’ús del taxi en un 29%, el
que ha afectat al servei del bus.

• En l’àmbit financer tot el que es recapta es reinverteix en el transport públic de Londres de
forma que s’incentiva el canvi modal per partida doble.

• Tot i que en un primer moment va crear controvèrsia política, especialment per por a un
possible efecte negatiu sobre el comerç local, a causa dels seus bons resultats no va tardar a
guanyar acceptació popular.
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Cas Estocolm

• A Estocolm en primer lloc es va portar a terme un període de prova de 7 mesos i 
posteriorment es va fer un referèndum on es va aprovar l’aplicació d’un peatge 
urbà de cordó, on en creuar el cordó s’ha d’abonar una tarifa d’1€ a 3,25€ 
depenent de l’hora en què es passa. 

• Els pagaments es fan mensualment i hi ha diferents exempcions, les motocicletes 
i els ciclomotors no han de pagar i els vehicles amb mobilitat reduïda tampoc.

• L’aplicació del peatge urbà ha provocat una disminució tant en el volum de 
trànsit entrant i sortint del nucli urbà, com el nombre de quilòmetres recorreguts 
dins la zona delimitada, en un 20% i un 16% respectivament.
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Cas Milà

• L’any 2013 es va implantar un peatge urbà a Milà, després de la realització d’un
referèndum en el qual es preguntava sobre l’impuls de la mobilitat sostenible, millorar la
qualitat de l’aire i millorar el transport públic. El peatge urbà resultant a Milà és d’àrea i
inclou una superfície de 8,2 km2 on la tarifa a pagar és de 5€.

• La tarifa s’ha de pagar al circular dins l’àrea delimitada de 7:30h a 19:30h. D’altra banda els
residents de l’àrea no han de pagar les primeres 40 circulacions de l’any i també hi ha 
exempcions tant per a les motocicletes i ciclomotors, com per als vehicles de persones amb
mobilitat reduïda.

• L’aplicació del peatge urbà ha provocat una reducció del transit dins la zona amb la política
metropolitana de tarifació per l’ús del 35,5%, i en relació al nou repartiment modal el 74% 
dels desplaçaments de vehicle urbà evitats s’han substituït pel transport públic.

• En l’àmbit financer tot el recaptat per la taxa és reinvertit en polítiques per a impulsar la 
mobilitat sostenible, millorar la qualitat de l’aire i millorar el transport públic.
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Cas Oslo

• A Oslo es va implantar un primer sistema de tarifació l’any 1990. Aquest s’ha anat 
modificant-se per a optimitzar el seu efecte sobre el trànsit. El sistema actual es va 
implantar el 2018 i es basa en un conjunt d’estacions a les principals vies d’accés on 
s’ha de pagar en passar -semblants als peatges convencionals- distribuïdes en tres 
anells concèntrics.

• La tarifa a les diferents estacions depèn del combustible del vehicle, l’hora en la qual 
es passa, l’anell a la qual pertany l’estació i la direcció en la qual es creua. El 
pagament es pot fer per internet, amb AutoPASS (un sistema semblant al Via-T) o en 
metàl·lic. També hi ha diferents bonificacions i descomptes, després de passar per 
una estació no es torna a pagar en passar en una estació del mateix anell en una 
hora, un cop se superen les 120 passades en un més no es torna a pagar fins al 
següent més i hi ha un descompte del 20% per a les persones usuàries que utilitzin 
l’AutoPASS. 

• En l’àmbit financer tots els beneficis es reinverteixen en la millora de la xarxa viària.
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Cas Singapur

• L’any 1975 Singapur va implementar un primer sistema de polítiques metropolitanes de 
tarifació per l’ús de vehicles privats. Posteriorment l’any 1998 el van renovar aplicant el vigent 
actualment. Aquest es basa, igual que el sistema d’Oslo, en una xarxa d’estacions on s’ha de 
pagar per passar, no obstant això en aquest cas no estan distribuïdes en diferents anells sinó de 
forma heterogènia al voltant i dins del nucli urbà. 

• La tarifa oscil·la entre els 0€ i els 2,6€ depenent de les següents variables: l’hora en la qual es 
passa, el carrer en el qual està l’estació i l’estat del trànsit en el moment en el qual s’està 
circulant.

• El pagament s’ha de fer a través d’un aparell electrònic semblant al Via-T, pel que tots els 
vehicles privats que circulin per Singapur l’han de tenir.

• La implantació d’aquest segon sistema ha reduït un 24% el trànsit a la zona amb estacions 
tarifaries i l’ús del transport públic ha augmentat un 15%.

• En el cas de Singapur cal destacar que aquesta renovació del sistema de polítiques 
metropolitanes de tarifació per l’ús va anar coordinada amb un conjunt de mesures per 
desincentivar el vehicle privat com doblar les tarifes d’aparcament dins l’àrea urbana.
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Conclusions

➢ Hi ha diferents tipus de polítiques metropolitanes de tarifació per l’ús i diverses
variables a aplicar a la tarifa, el que permet adaptar-les a cada cas per millorar el
seu efecte.

➢ En línies generals, les polítiques metropolitanes de tarifació per l’ús redueixen el
trànsit en les zones urbanes en les quals s’apliquen, tot i que és un fet sensible a
la cultura i els costums locals.

➢ A Singapur i Oslo, que són les ciutats amb més experiència en polítiques
metropolitanes de tarifació per l’ús han renovat els seus sistemes aplicant xarxes
de peatges a les principals vies d’accés.
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Què són les Zones de Baixes Emissions?

• Les zones de baixes emissions (ZBE) són
àrees on es limita l’accés i la circulació
dels vehicles motoritzats per reduir les
emissions provocades pel trànsit dels
vehicles.

• Les estratègies i nomenclatures
d’aquestes zones són molt variades.

Diagnosi. Zones de Baixes Emissions

• Actualment, no hi ha consens en la nomenclatura i requisits de
les diferents estratègies d’implementació de les ZBE.



Tipologies
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• Zones de prohibició d’accés i circulació als vehicles amb més emissions

Es restringeix l’accés en funció del nivell d’emissions dels vehicles, que a Europa
es classifiquen segons estàndards Euro. A l’estat espanyol, es fan servir etiquetes
ambientals relacionades amb els estàndards Euro per identificar els vehicles: els
distintius ambientals de la DGT.

• Zones de prioritat per a vianants

Identificades com zones d’àmbit més reduït on s’implementen estratègies
urbanístiques, polítiques d’aparcament o de pacificació amb la finalitat de reduir
la circulació dels vehicles, especialment el trànsit de pas.

Distintius ambientals DGT



Motivació
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• La contaminació atmosfèrica és responsable de 310.000 morts prematures a
Europa i es calcula que el dany en la salut humana costarà a l’economia europea
entre 427 i 790 milions d’euros anuals. A més, l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) ha classificat les emissions dièsel com a agents carcinògens.

• La Unió Europea (EU) i la Organització Mundial de la Salut (OMS) han establert
uns límits de concentració per contaminant.

Mesos de reducció de l'esperança de vida de l'any 2020 respecte el 2000
degut a la contaminació atmosfèrica. http://urbanaccessregulations.eu/

http://urbanaccessregulations.eu/


Motivació
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• A Catalunya, s’ha establert una Zona de Protecció Especial de l’ambient
atmosfèric on es sobrepassen el límits de contaminació (sobre tot, NOx). Aquesta
ZPE abasta 40 municipis de la conurbació de Barcelona on s’haurien d’enfortir les
polítiques de reducció d’emissions.

• Les mesures de PM10 i PM2,5 obtingudes durant el
2018 mostren nivells de concentració que
compleixen els objectius de qualitat de l’aire de la
normativa europea, però no els de la OMS.

• Les concentracions de NO2 i O3 incompleixen els
límits definits per la legislació actual. Durant el 2018,
s’ha incomplert el límit de NO2 anual (40 μg/m3) en
2 punts de mesurament.

• La contaminació a Barcelona origina altes
concentracions d’ozó (O3) a la Catalunya central.



Principals mesures en l’àmbit internacional
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• Més de 280 ciutats europees operen o preparen mesures per ajudar a complir els
valors límit de qualitat de l’aire de la UE. A nivell internacional, existeixen les
mesures següents:

– Zones de Baixes Emissions: àrees on es
regula l’accés dels vehicles contaminants
de forma que els vehicles amb més
emissions no poden entrar a la zona
delimitada; en alguns casos, només
s’aplica en episodis de contaminació.

– Peatges urbans: àrees on l’entrada està
subjecte a pagament, el qual pot ser
variable en funció del nivell d’emissions
del vehicle.

– Regulació d’accés clau: l’accés a l’àrea
urbana està regulat per altres mètodes.

Més de 280 ciutats d’Europa operen o preparen mesures per
ajudar a complir els valors límit de qualitat de l’aire basats en
la salut de la UE. http://urbanaccessregulations.eu/

http://urbanaccessregulations.eu/


Principals mesures en l’àmbit internacional
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• Arreu del món, s’estan realitzant
compromisos de prohibició de venda de
vehicles dièsel o vehicles de combustió
interna entre 2025 i 2040.

• Actualment, pràcticament no hi ha
diferència entre els vehicles de gasolina i
dièsel pel que fa a l'emissió de CO2. En
canvi, tot i emetre menys CO2, el dièsel
aboca a l'atmosfera NOX i CO, fet que, unit
al funcionament dels motors dièsel i a que
el combustible és menys refinat que la
gasolina, el converteixen en un fuel molt
contaminant responsable de moltes morts.

ZBE i prohibicions del dièsel a Europa. 
https://www.bbc.com/news/science-environment-47816360

https://www.bbc.com/news/science-environment-47816360


Normativa vigent en l’àmbit SIMMB
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• Europa. La Directiva 2008/50/E imposa uns nivells màxims de contaminació
atmosfèrica a les ciutats. L’any 2018, Espanya va rebre un avís de sanció per
incompliment reiterat del límits màxims de NOX a Barcelona i Madrid.

• Espanya. L’avantprojecte de Llei del canvi climàtic i transició energètica insta als
municipis de més de 50.000 habitants a introduir zones de baixes emissions no
més tard de 2023.

Parc 

estàtic

Circulant 

via urbana

Circulant 

via ràpida

Turismes (benzina: anteriors a Euro 3; dièsel: anteriors a Euro 4)

Motos i ciclomotors  Euro 1

Turismes i furgonetes lleugeres (gasolina: matriculades a partir de gener del 2000; dièsel: 2006)

Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies matriculats a partir del 2005 (gasolina Euro 3 

i dièsel Euro 4 i 5)

Motos i ciclomotors Euro 2, matriculats a partir de 2003

Turismes i furgonetes lleugeres (gasolina: a partir de gener de 2006; dièsel: 2014)

Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies matriculats a partir de 2014 (gasolina Euro 

4,5 i 6 i dièsel, Euro 6).

Motos i ciclomotors Euro 4 i Euro 3, matriculats a partir de 2007.

Vehicles híbrids endollables amb autonomia inferior a 40 km 

Vehicles híbrids no endollables (HEV i PHEV)

Vehicles propulsats per gas natural (GNC i GNL) o gas liquat del petroli (GLP)

Vehicles elèctrics de bateria (BEV) 

Vehicles elèctrics d'autonomia extensa (REEV)

Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles 

de pila de combustible.

15,0% 8,8% 2,7%
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B
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*ECO: Com a minim han de complir amb C
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0

Per altra banda, la DGT ha
creat els distintius
ambientals en funció de
l’impacte ambiental dels
vehicles per tal de poder
aplicar mesures restrictives
o incentivadores de forma
més senzilla.



Normativa vigent en l’àmbit SIMMB
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• Catalunya. Està establert pel Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire,
horitzó 2020, que és de caràcter obligatori per al municipis de més de 100.000
habitants, implantar Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAPs).

• Aquesta mesura afecta a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona,
Sabadell, Mataró i Santa Coloma de Gramenet i comporta, com a mínim:
– Tarifació diferenciada de l’aparcament de rotació en funció del potencial contaminant

dels vehicles

– La reducció de la contaminació a l’entorn dels centres escolars

– L’establiment de criteris més restrictius en episodis ambientals de contaminació

• L’Acord institucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de
Barcelona, signat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i representants locals, inclou:
– Compromís per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en 15 anys

– Restricció a la circulació de vehicles (turismes i furgonetes) anteriors a Euro 1 a ZPE

– Creació de la ZBE Rondes Barcelona



Mesures en l’àmbit SIMMB
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• Dins de l’àmbit SIMMB, s’estan duent a terme diverses mesures que tenen com a 
objectiu principal millorar la qualitat de l’aire. Entre elles, trobem exemples 
diversos i mesures que moltes vegades són complementaries.

Zona de Baixes Emissions Rondes Zones de Baixes Emissions locals



Zona de Baixes Emissions Rondes
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• Les ZBE Rondes Barcelona va ser aprovada l’1
de desembre de 2017. La seva àrea de més de
95 km² engloba els municipis de Barcelona,
Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de Llobregat,
i part d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de
Llobregat. Constitueix el principal projecte de
ZBE en quant a dimensió i potencial impacte.

ETAPA 1: A partir de l’1 de 
desembre de 2017

Episodi de contaminació

No podran circular els 
turismes sense etiqueta de 

la DGT ni les furgonetes 
anteriors a la classificació 

Euro. 

ETAPA 2: A partir de l’1 de 
desembre de 2018 

Episodi de contaminació 

No podran circular els 
turismes, els ciclomotors i 

les motocicletes sense 
etiqueta de la DGT ni les 
furgonetes anteriors a la 

classificació Euro.

ETAPA 3: A partir de l’1 
de gener de 2020 

Es planteja la prohibició 
permanentment (de 

dilluns a divendres de 
7.00 a 20.00 h) als 

vehicles sense etiqueta 
de la DGT.

ETAPA 4: A partir de l’1 de 
gener de 2025

Es planteja la prohibició 
permanentment en tots 

els municipis de l'AMB als 
vehicles sense etiqueta de 

la DGT. 



ZBE Sant Cugat del Vallès
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• A partir de 2018, els vehicles sense l’etiqueta de Resident a Sant Cugat del Vallès
o sense alguna de les etiquetes de la DGT no poden circular dins la ZBE quan hi
hagi episodis de contaminació. A partir de 2020, els mateixos vehicles no podran
circular de dilluns a divendres de 7 a 20 hores dins la ZBE.

ZBE Sant Cugat
https://www.santcugat.cat/web/zona-baixes-emissions.

• Els vehicles amb l’etiqueta de Resident
podran circular tots els dies per Sant Cugat,
però poden tenir restriccions a altres
municipis de l’AMB.

• Estan exempts les motocicletes, els
autocars i els vehicles d’emergències, de
PMR i de serveis bàsics.

• Durant els dies que es perllongui un
episodi de contaminació l'Ajuntament
reforçarà el transport públic.

https://www.santcugat.cat/web/zona-baixes-emissions


• Terrassa té la obligació d’implementar una ZBE degut al nombre d’habitants del
municipi. S’ha començat la implementació de mesures de forma progressiva:

– Millora dels corredors a peu i en bicicleta cap
al centre

– Millora de l’habitabilitat dels carreres (nous
carrers i ampliacions de voreres)

– Garantir amplades d’accessibilitat amb
actuacions de baix cost i campanyes per
incentivar els viatges a peu

– Potenciar la intermodalitat i el car-sharing

– Facilitar les connexions bici/cotxe/bus-tren

– Aparcaments segurs per a bicicletes

– Gestió integral de l’aparcament de la zona amb
tarifes vinculades al temps d’estada, ocupació i
potencial contaminador

Zona pacificada a Terrassa (ZUAP)
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Microprojectes d’habitabilitat als barris Ègara 
https://www.terrassa.cat/documents/12006/11749830/2017_10_
Programa_microprojectes_EGARA.pdf/c5989016-aefb-49f7-823c-

135b17244a5f

https://www.terrassa.cat/documents/12006/11749830/2017_10_Programa_microprojectes_EGARA.pdf/c5989016-aefb-49f7-823c-135b17244a5f


Sant Just Desvern
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• A Sant Just Desvern, l'accés a tres carrers del centre està restringit, de forma que
només residents o vehicles amb etiqueta 0 Emissions hi poden accedir. Alhora,
també s’evita que les motos ocupin espai.

• Aquesta mesura ha servit per dinamitzar el comerç i crear noves terrasses a la via
pública, fent que l’espai sigui molt més viu, dinàmic i integrador que abans.

Abans i després, 
zona centre Sant
Just Desvern
https://mobilitat.santj

ust.net/zona-de-

baixes-emisions-i-

etiquetes/

https://mobilitat.santjust.net/zona-de-baixes-emisions-i-etiquetes/


• A Sant Boi de Llobregat, el projecte s’ha posat en marxa al barri de Marianao:

– En alguns carrers s’ha reduït el límit màxim
de velocitat de 50 km/h a 30 km/h per
facilitar la circulació segura de bicicletes
per la calçada

– Noves places d’aparcament per a
motocicletes ubicades als encreuaments
dels carrers per millorar la visibilitat

– Nous espais d’estacionament per a
bicicletes

– 5 Punts de mesura i control de la
contaminació atmosfèrica per avaluar els
efectes sobre la qualitat de l’aire

Sant Boi de Llobregat
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ZBE Sant Cugat
https://www.santcugat.cat/web/zona-baixes-emissions.

https://www.santcugat.cat/web/zona-baixes-emissions


Projecte superilles a Barcelona
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• Les superilles són espais urbans on es restringeix la circulació, donant pas a llocs
trobada i de joc, d'intercanvi cultural, econòmic i social.

• La implantació del model Superilles a Barcelona requereix de la implicació de
tothom. A través de processos participatius, el veïnat i col·lectius de cada barri
intervenen en l’anàlisi i el disseny de cada superilla i adapten el model a les
característiques de la zona i a les necessitats específiques de cada cas.

Esquema del model de Superilla. Font: BCNecologia

– Aire més net, espais verds i
trànsit pacificat

– Mobilitat més ordenada i més
sostenible

– Les persones recuperen el seu
lloc en l'espai públic

– Major seguretat

– Reducció de la contaminació
acústica i ambiental



Barris per vianants a Santa Coloma de Gramenet
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• Es preveu que a finals de 2019 es finalitzi la implementació del programa de
“Barris per vianants” a Santa Coloma de Gramenet.

• Enlloc de prohibir l’entrada als vehicles, s’ha modificat el sentit dels carrers per
expulsar el trànsit de pas i s’ha reduït el límit de velocitat dins l’àrea a 20 km/h.

• Així mateix, també es millora i
s’amplien les zones de vianants i la
xarxa ciclista.

• La mesura serà progressiva i, més
endavant, es planteja la regulació de
l’aparcament i modificacions en el
transport públic.

• L’entrada s’indica mitjançant un pas de
zebra elevat, a més de mitjançant les
senyalitzacions viàries corresponents.



Espais de mobilitat compartida a Sabadell
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• A Sabadell, s’ha realitzat el tancament als vehicles motoritzats de la Rambla els
diumenges i festius i s’està treballant en implementar carrers de Zona 30 i de
convivència, on la prioritat és per a vianants i ciclistes mitjançant plataforma
única.

Sabadell 
http://www.sabadell.cat/es/zona-
centre/rambla-i-passeig

http://www.sabadell.cat/es/zona-centre/rambla-i-passeig


Avaluació comparativa

Diagnosi. Zones de Baixes Emissions

• Degut a la falta d’homogeneïtzació de la mesura de les ZBE és complicat realitzar 
una comparació entre ciutats.

• A la taula següent es poden observar exemples de bones pràctiques a Europa i 
quins són els seus respectius impactes. 

Gasolina Dièsel Gasolina Dièsel NOx BC PM

95 15.866,95 Euro 3 Euro 4 10 9,75 18-20% - - - -

88 3.944 Euro 1 Euro 6 8,16 4,48 - - 20% -

3% (PM10); 14-

22% (partícules 

dièsel)

161 5.475 Euro2 Euro 4 6,52 5,97 14% - 32,20% 55%
30,6% (PM2,5); 

21,8% (PM10)

LEZ 1.580 * * - - 2,40% 40-50% 1,9% (PM10)

ULEZ 21 Euro 4 Euro 6 - - - - -

4,72 5.418,47 Euro 3 Euro 4 10 9,75 - 10-20% 16% 14,20% -

8,2 2.200 Euro 1 Euro 4 8,84 5,57 - 30% 10% 28-43% 18% (PM10)

97 21.000 Euro 2 Euro 4 8,52 7,69 - - - - -

Restriccions  

(estàndards mínims 

turismes)

Mitjana d'edat de 

vehicles
Reducció 

trànsit (%)

(%) Reducció de la contaminació en la 

zona

Resultats

Madrid (Central)

Milà (Àrea C)

Paris

Dimensió 

àrea ( km2)

Parc 

circulant 

afectat (%)

6,6 4,56

Barcelona

Berlin

Brussel·les

Lo
n

d
re

s

1.510

CIUTAT

Densitat de 

població 

(hab/ km2)



Conclusions. Oportunitats

Diagnosi. Zones de Baixes Emissions

➢ Les zones de baixes emissions representen una de les polítiques més efectives
per a la reducció d’emissions locals. No obstant, també resulten un instrument
útil per a:
– Reducció de la congestió amb la conseqüent reducció del temps de viatge 

– Possibilitat de crear carril bus a totes les entrades de les ciutats

– Augment del benestar de la ciutadania (reducció de la contaminació, disminució de 
la tensió generada per congestions en fer ús del vehicle privat) 

– Fomentar el canvi modal (opcions de mobilitat activa, transport públic, vehicle 
compartit per a desplaçaments puntuals) 

– Acceleració de la renovació de la flota de vehicles

– Un cop implementat el sistema de control d’accessos, és escalable a un augment 
progressiu de les restriccions, així com a la possible implantació d’un peatge urbà 

– En el cas d’estratègies més locals de prioritat als vianants, es millora l’habitabilitat 
dels barris amb un augment de l’espai públic, la convivència ciutadana, la cohesió 
social, el foment del comerç local i la seguretat viària



Conclusions. Reptes

Diagnosi. Zones de Baixes Emissions

➢ Com a principals reptes que plantegen les ZBE es podrien destacar:
– Necessitat de coordinació institucional en l’àmbit del SIMMB per a la

homogeneïtzació de criteris i la unificació de la senyalització

– És necessària una primera inversió inicial d’un sistema tecnològic de control en el
cas d’accessos restringits

– Estratègia de comunicació i participació ciutadana per afavorir l’acceptació

– Implantació progressiva amb monitorització dels resultats de cada fase

– S’han de facilitar alternatives (augment de la capacitat i cobertura del transport
públic i augment dels aparcaments de dissuasió)

– S’han de tenir en compte els col·lectius més vulnerables (i.e. ciutadania i
professionals del transport autònoms, per exemple) per tal de treballar
alternatives econòmicament viables (i.e. Targeta verda de transport públic,
subvenció per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions, facilitar les
transformacions)

– És important que el canvi modal es presenti més atractiu respecte a la renovació
del vehicle.



Línies d’acció



Línies d’acció
EA1.2 Zones de Baixes Emissions 

supramunicipals



EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Descripció

• La ZBE Rondes Barcelona va ser aprovada l’1 de desembre de 2017, comprenent
un àrea de més de 95 km² que engloba el terme municipal de Barcelona –
excepte els barris de Vallvidrera, el Tibidabo, les Planes i la Zona Franca
Industrial-, juntament amb els municipis de Sant Adrià de Besòs i l'Hospitalet de
Llobregat i part dels municipis d'Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat.

• Actualment, les restriccions de circulació a l’àmbit Rondes Barcelona que
s’apliquen de dilluns a divendres, de 7 a 20 hores, són les següents:

– Prohibida la circulació a turismes, motocicletes i ciclomotors sense distintiu
de la DGT

– Prohibida la circulació a la resta de vehicles anteriors al nivell Euro 1

• Aquestes restriccions s’apliquen en cas de declaració d’episodi ambiental per
superació de nivells de NO2 per part de la Generalitat de Catalunya, que es qui té
les competències.



EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Descripció

• En data 1 de gener de 2020, es proposa que aquestes restriccions siguin
permanents.

• Entenent aquesta primera acció com un punt de partida per millorar al situació,
es proposa fer un seguiment dels indicadors ambientals i d’altres paràmetres del
comportament de la ciutadania (canvi de repartiment modal, increment de l’ús
del transport públic, renovació del parc de vehicular...) per veure l’efectivitat de
la mesura.

• A partir dels resultats obtinguts amb l’aplicació de la mesura i preveient un
possible comportament de la mobilitat com el que ha succeït a altres àrees
metropolitanes on s’han implantat zones de baixes emissions, cal pensar en
mesures addicionals a aquesta primera zona de baixes emissions.



EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Descripció

• Les accions de les quals es proposa analitzar la seva viabilitat i implantació al llarg
del desplegament del pdM 2020-2025 són:

– Implantació de restriccions a la ZBE Rondes de Barcelona a tots els vehicles
amb etiqueta B l’any 2024.

– Implantació de restriccions als vehicles sense etiqueta als 40 municipis que
integren la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l’ambient atmosfèric

– Anàlisi de la viabilitat de rebaixar els límits per declarar un episodi i establir
les restriccions associades en cas que es declaressin episodis.

– Altres mesures que permetin assolir els objectius de reducció de
contaminants atmosfèrics.

Com les emissions de contaminants de la ZPE afecten també altres zones del SIMMB
que, alhora, també generen emissions, com són algunes comarques de la Catalunya
Central, caldrà analitzar aquesta problemàtica de forma coordinada amb la ZPE.



EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Objectius

• Millorar la qualitat de l’aire i, especialment, reduir els nivells de NOX i partícules
en suspensió

• Reduir la circulació dels vehicles més contaminants a les zones amb problemàtica
d’emissions

• Renovar el parc de vehicles amb vehicles més sostenibles



EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Desenvolupament de les eines de regulació, senyalització i millora del servei de
transport públic per assegurar un correcte comportament del sistema de
mobilitat en el moment d’implantació de les restriccions de trànsit.

2. Estudi i monitorització de l’impacte de les diferents fases del projecte.

3. Estudiar els aspectes de mobilitat dels nous àmbits on es determini l’aplicació de
restriccions de trànsit.



EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

4. Implementació de la Zona de Baixes Emissions:

– Coordinació de les actuacions

– Regulació i ordenances dels criteris de les restriccions i autoritzacions

– Sistema de control i plataforma de gestió de dades

– Registre de vehicles estrangers i vehicles autoritzats

– Senyalització d’aproximació a la ZBE i de derivació cap als aparcaments
d’enllaç

– Campanya de comunicació i canals d’atenció als usuaris i les usuàries

5. Comunicació i coordinació amb altres mesures de promoció del canvi modal (i.e.
T-verda, xarxa d’aparcaments d’enllaç a la perifèria de la ZBE)

6. Aprofitar la reducció del volum de trànsit als accessos de la ZBE per a la creació
de carrils bus i espai per vehicles de mobilitat activa i eficient.



EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Bona pràctica

• La ZBE de Brussel·les és de caràcter permanent (24 h/7 dies) i comprèn un àrea
de 161 km2 que ha estat implementada en 4 fases graduals.

• La primera fase es va inaugurar l’any 2018 mitjançant 
la prohibició d’entrada a turismes, furgonetes i 
autobusos dièsel amb nivell EURO 0, 1 i 2. Aquests 
vehicles només poden ingressar amb un bitllet diari 
que es pot adquirir fins a un màxim de 8 dies a l'any. 

• Els drets d'accés a la ZBE seran objecte de 
restriccions més severes en tres etapes posteriors 
que s’aplicaran els anys 2020, 2022 i 2025.

• S'estima que el 0,5% dels automòbils registrats a 
Brussel·les es veuran afectats per la mesura durant el 
2018, arribant al 33%, l’any 2025. 



Àmbit d’actuació

PAMQA

Objectius estratègics pdM

Calendari d’implantació

2020-2025

EA1.2 Zones de Baixes Emissions supramunicipals

Línies d’acció

Cost d’implantació estimatValors de seguiment



Línies d’acció
EA1.3 Pacificació i ambientalització de 
l’espai públic: àrees per a la ciutadania



Línies d’acció

Descripció

• Les accions per reduir l’espai per al vehicle privat i transformar-lo en espai per als
mitjans sostenibles o com espai de trobada de la ciutadania cal que s’entenguin
com accions encaminades a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, i que cal
que s’apliquin de forma prioritària en àrees densament poblades on la qualitat
de l’aire és especialment crítica.

• Des del pdM 2020-2025 es proposa la implantació d’aquestes mesures de
pacificació i ambientalització de l’espai públic. Els municipis on caldrà actuar de
forma prioritària són els municipis que formen part dels 40 municipis de la ZPE
així com els municipis de més de 50.000 habitants del SIMMB.

• Aquestes municipis caldrà que en els seus Plans de Mobilitat Urbana Sostenible
incorporin aquest tipus de mesures, per a la seva posterior aplicació.

EA1.3 Pacificació i ambientalització de l’espai públic: àrees per a la ciutadania



Línies d’acció

Descripció
• Per tal de poder concretar la tipologia de mesures a implantar, es proposa la

creació d’un grup de treball on determinar requisits mínims que haurien de
complir aquestes zones d’ambientalització i pacificació de l’espai públic. De
forma preliminar, les acciones i aspectes a plantejar són:
– Tipologies de restriccions mínimes a implantar
– Nomenclatura dels espais
– Exemples d’urbanisme tàctic o de revitalització de l’espai públic mitjançant accions

participatives experimentals
– Inserció de la bicicleta en aquests espais
– Inserció del transport públic
– Necessitat de reducció del nombre de places d’aparcament o obligatorietat de

gestionar les places d’aparcament i/o tarificació de l’aparcament
– Anàlisi de l’impacte sobre l’activitat econòmica i de serveis
– Microplataformes logístiques i punts d’entrega de conveniència per reduir

l’impacte dels vehicles de repartiment
– Accés exclusiu per a residents i serveis (amb plataforma de control d’accessos)

EA1.3 Pacificació i ambientalització de l’espai públic: àrees per a la ciutadania



Línies d’acció

Descripció

• Alhora, caldria determinar quines acciones addicionals dur a terme en aquests
espais i el seu perímetre en cas d’episodis ambientals.

• La finalitat d’aquestes actuacions hauria de ser induir canvis en el repartiment
modals dels desplaçaments i no només desviar el trànsit vers altres àrees. Per
això, a l’hora d’implementar-les, cobra importància la monitorització i mitigació
de l’efecte barrera i el trànsit traslladat a les vies perifèriques.

EA1.3 Pacificació i ambientalització de l’espai públic: àrees per a la ciutadania



Línies d’acció

Objectius

• Reduir les emissions locals associades al trànsit de vehicles (i.e. òxids de nitrogen
i partícules)

• Recuperar l’espai públic per a la ciutadania i revitalitzar-lo mitjançant activitats
lúdiques i de convivència veïnal

• Reduir el soroll i augmentar la seguretat viària

• Millorar la convivència i cohesió social a través d’un major sentit de pertinença a
un barri o àrea

• Incrementar el nombre de desplaçaments locals amb modes de mobilitat activa
(i.e. a peu, en bicicleta)

• Revitalitzar el comerç local

EA1.3 Pacificació i ambientalització de l’espai públic: àrees per a la ciutadania



Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

1. Creació del grup de treball de la pacificació i ambientalització de l’espai públic

2. Definició de la nomenclatura i els requisits mínims que han de complir les àrees
per a la ciutadania

3. Propostes de senyalització

4. Àrees/longituds mínimes per tal de considerar l’acció com una àrea pacificada i
ambientalitzada

5. Redacció del Llibre Blanc per a la pacificació i ambientalització de l’espai públic

6. Promoció de proves pilot. Monitorització i comparació de resultats

EA1.3 Pacificació i ambientalització de l’espai públic: àrees per a la ciutadania



EA1.3 Pacificació i ambientalització de l’espai públic: àrees per a la ciutadania

Línies d’acció

Bona pràctica
• Santa Coloma de Gramenet preveu finalitzar pròximament la implementació del

seu programa de Barris per a vianants, que té l’objectiu de millorar la qualitat de
vida de la ciutadania mitjançant la pacificació dels seus barris. Per a tal, es
crearan àrees a l’interior de les quals la prioritat sigui pels vianants.

• Es passarà d’una planificació de la mobilitat basada en la capacitat viària dels
carrers a una planificació basada en la capacitat ambiental i social de la ciutat.

• Algunes de les possibles mesures a implementar són:
– Nova jerarquia viària: redistribució del trànsit de pas per canalitzar-lo a través de la

xarxa principal i secundària, alliberant així la xarxa veïnal i pacificant-la (20 km/h)
– Informació, sensibilització i senyalització de les entrades i sortides dels barris per a

vianants, de la prioritat dels modes no motoritzats i de la limitació de velocitat.
– Millora de l’espai públic pels vianants: ampliació de voreres, eliminació de pilones i

obstacles, i microprojectes de baixa inversió destinats a la revitalització de l’espai
públic.

– Regulació de l’aparcament en superfície: després de l’endreçament i millora de la
senyalització, s’estudiarà la implantació d’aparcament regulat amb prioritat veïnal.



Àmbit d’actuació

SIMMB

Objectius estratègics pdM

Calendari d’implantació

2020-2025

EA1.3 Pacificació i ambientalització de l’espai públic: àrees per a la ciutadania

Línies d’acció

Cost d’implantació estimatValors de seguiment



Línies d’acció
EA1.4 Cap a un model metropolità 

d’aparcament



EA1.4 Cap a un model metropolità d’aparcament

Línies d’acció

Objectius

• Impulsar un model metropolità d’aparcament.

• Fer de l’aparcament un instrument col·laborador del conjunt de polítiques
ambientals de la mobilitat.



EA1.4 Cap a un model metropolità d’aparcament

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

• 1. Creació d’una taula de l’aparcament a l’àmbit SIMMB amb l’objectiu de
consensuar les polítiques municipals en aquesta matèria, i impulsar les accions
que se’n derivin.

• 2. Redacció del document de partida de la taula per a definir un model
d’aparcament en l’àmbit metropolità.

• 3. Elaboració d’un document/normativa/guia amb les propostes de la taula
indicant les mesures a aplicar als municipis del SIMMB.

• 4. Elaborar una guia per a la gestió de l’aparcament en els polígons industrials.

• 5. Delimitació del marc regulador i de servei dels aparcaments a l’entorn de les
estacions ferroviàries.



Línies d’acció
EA1.5 El peatge: eina de 

corresponsabilitat ciutadana



EA1.5 El peatge: eina de corresponsabilitat ciutadana

Línies d’acció

Objectius

• Aprofitar els peatges com a eina de gestió de la mobilitat.



EA1.5 El peatge: eina de corresponsabilitat ciutadana

Línies d’acció

Actuacions a dur a terme

• 1. Aplicació de mesures de gestió de la mobilitat a l’actual sistema de peatges per
una mobilitat més sostenible en temes ambientals de salut pública, de
racionalització de l’ús de xarxa viària, d’equitat social, de sostenibilitat
econòmica i financera, incentivant aquells usuaris de la xarxa viària més
sostenibles.

• 2. Analitzar l’impacte del nou escenari de peatges en la mobilitat del SIMMB.

• 3. Definició de mesures de tarifació del vehicle privat en cas que sigui necessari
en l’àmbit urbà/metropolità.

• 4. Adaptar el sistema a les directives europees de pagament per ús.

• 5. Promoure l’ús dels dispositius de pagament dinàmic.


