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La distribució urbana de mercaderies és essencial per al 
desenvolupament econòmic de les aglomeracions urbanes. 
La ciutat constitueix l’últim punt en la cadena del transport 
de mercaderies per a molts productes de consum. Això no 
obstant, és també en gran mesura un dels principals causants 
de la congestió del trànsit i interfereix amb els vianants en 
el que es refereix a l’ús de l’espai públic. L’increment del 
soroll, la contaminació generada pels motors de combustió, 
les vibracions produïdes pels camions, la disminució de la 
velocitat mitjana de circulació, l’ocupació de l’espai públic 
durant les operacions de càrrega i descàrrega i la fricció 
entre els vehicles comercials i altres mitjans de transport, són 
factors que han de ser considerats en la planificació de la 
distribució urbana de mercaderies. Aquest conjunt d’activitats 
es desenvolupa amb poca eficiència: baixa ocupació dels 
vehicles, grans costos per a operadors i clients i un elevat 
nombre d’externalitats.

L’estudi de les activitats econòmiques existents en un 
determinat teixit urbà permet conèixer cóm és la distribució 
i la tipologia de càrrega i descàrrega dins l’esmentat 
teixit. D’aquesta manera, la classificació de les activitats 
econòmiques i la tipologia de càrrega i descàrrega que 
porten associada esdevé fonamental per a dissenyar una 
millor gestió. Relacionant els ratis associats a cada tipologia 
d’activitat econòmica i ubicant-los dins la ciutat, mitjançant 
els sistemes d’informació geogràfica, es poden identificar les 
zones crítiques de l’àmbit d’estudi i adoptar les solucions més 
favorables per a cada lloc.

Amb la finalitat de minimitzar l’impacte de la distribució 
de mercaderies es poden establir regulacions horàries en 
superfície, però és en el subsòl on pot donar-se resposta 
als problemes derivats de les operacions de distribució 
de mercaderies que afecten a la mobilitat. A més, no s’han 
d’oblidar els desafiaments logístics: la creixent globalització 
del mercat i la competència generada, o canals de 
comercialització com el comerç electrònic, impliquen un fort 
augment dels productes a distribuir- i, per tant, també de les 
operacions de càrrega i descàrrega tant a establiments com 
a particulars. La distribució urbana és, conseqüentment, un 
tema transcendental a l’hora de garantir el bon funcionament 
de la ciutat i la bona gestió de l’espai públic.

Aquest estudi parteix del projecte de remodelació del 
Mercat de l’Abaceria, al barri de Gràcia, i planteja aprofitar-
lo per instal·lar en la tercera planta del subsòl un Centre de 
Distribució Urbana de mercaderies (CDU) que proporcioni 
servei a les diferents activitats econòmiques en planta baixa 
en un àrea o àrees determinades. La superfície útil d’aquesta  
tercera planta és de 3.500 m2. A més a més, altres aspectes a 

tenir en compte del projecte en relació a un possible Centre 
de Distribució Urbana són les rampes d’accés i de sortida 
i la planta -2. Les primeres estan planificades en el carrer 
Travessera de Gràcia amb una amplada de 3,5 metres, suficient 
per donar accés a vehicles comercials grans. La planta -2 ha 
d’allotjar els espais operatius i logístics del mercat, és a dir, 
per a les pròpies parades del mercat. Aquesta planta, com es 
planteja més endavant, podria ser utilitzada per a descarregar 
les mercaderies del CDU, atès que la seva alçada permet 
l’arribada dels vehicles distribuïdors.

Descripció dels escenaris
S’han considerat dos escenaris diferents en funció del nombre 
d’activitats econòmiques a les que donaria servei el CDU:

Escenari 1: contempla la possibilitat de que el centre 
logístic serveixi únicament a les activitats econòmiques de la 
Superilla definida pels carrers Via Augusta, Príncep d’Astúries, 
Travessera de Dalt, Torrent de les Flors, Bailén, Còrsega i 
Diagonal. 

Escenari 2: contempla aquesta mateixa Superilla més les 
que es troben compreses entre els carrers Travessera de Dalt 
- Ronda Guinardó, Sardenya, Còrsega i Torrent de les Flors - 
Bailén.

Per altra banda, cada un d’aquests escenaris contempla un 
subescenari, anomenats respectivament 1b i 2b. Aquests 
preveuen un augment en el nombre d’activitats econòmiques, 
concretament una ocupació del 75 % dels locals que 
actualment no es troben ocupats per cap activitat econòmica. 

Figura 1: Operació de càrrega i descàrrega en un carrer de vianants. Font: BCNecologia
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Requeriments de les operacions de càrrega i 
descàrrega

Les activitats econòmiques existents en un determinat teixit 
urbà defineixen la tipologia i el volum de la càrrega i des-
càrrega de la zona. En primer lloc, es classifiquen les activi-
tats econòmiques en planta baixa en 6 grups, als quals els 
corresponen uns determinats ratis d’operacions de càrrega i 
descàrrega. Tant aquesta classificació com els ratis correspo-
nents es basen en l’Estudi metodològic i desenvolupament 
de projectes sobre propostes de millora de la distribució ur-
bana i de les operacions de càrrega i descàrrega per a la dis-
tribució de mercaderies a Barcelona, elaborat per PROINTEC 
per a l’Ajuntament de Barcelona l’any 1997.

Segons la base de dades d’activitats econòmiques present 
en el servei de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’àmbit d’estudi corresponent a l’escenari 1 contempla un to-
tal de 2.431 activitats econòmiques susceptibles de generar 
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, mentre 
que en l’escenari 2 el total d’activitats és de 3.526.

La següent taula mostra el total d’activitats per a cada grup:

Taula 1: Classificació de les activitats econòmiques. Font: BCNecologia

En l’àmbit corresponent a l’escenari 1, la major concentració 
d’activitats econòmiques té lloc al llarg dels eixos formats pels 
carrers Torrent de l’Olla, Gran de Gràcia i Travessera de Grà-
cia, així com també al voltant de la plaça Gal·la Placídia. En el 
cas de Gran de Gràcia, hi ha una forta presència d’activitats 
de consum personal. Les activitats del grup d’hostaleria, les 
segones en nombre, es reparteixen molt uniformement per 
l’àmbit d’estudi, mentre que les d’oci, tot i estar força repar-
tides, sembla que es concentrin lleugerament al voltant dels 
eixos de Travessera de Gràcia i Gran de Gràcia.

Considerant l’escenari 2, als carrers i places comentats an-
teriorment s’hi han d’afegir els carrers Escorial, Pi i Margall, 
i tots els de la trama Eixample compresos entre Travessera 
de Gràcia, Sardenya, Còrsega i Bailén. La distribució és for-
ça homogènia, amb lleugera preponderància de les activitats 
d’hostaleria i consum personal.

Els escenaris 1b i 2b, que contemplen un augment del nom-
bre d’activitats econòmiques per mitjà de la ocupació del 75 
% dels locals actualment buits, preveuen que aquestes no-
ves activitats mantinguin la distribució entre les sis tipologies 
d’activitat.

Taula 2: Resum de les activitats generadores de càrrega i descàrrega. 
Font: BCNecologia

Tipologia 
d’activitat Establiments Núm. act.

Escenari 1
Núm. act.
Escenari 2

1. Alimentació
(15 operacions/
setmana)

Supermercats, peixateries, carnisseries, 
cansaladeries, fleques, botigues de ver-
dures, fruiteries, pastisseries, botigues 
de queviures,cellers, granges

316 480

2. Hostaleria
(12 operacions/
setmana)

Hotels, restaurants, residències, bars, 
cafeteries, discoteques, cinemes i teatres 472 632

3. Consum 
personal
(11 operacions/
setmana)

Drogueries, perfumeries, cosmètics, 
tintoreries, sabateries, floristeries, 
farmàcies, òptiques, reparació de calçat, 
perruqueries, centres d’estètica i boti-
gues de roba

631 898

4. Habitatge
(19 operacions/
setmana)

Electrodomèstics, ferreteries, lampis-
teries, tapisseries, material de bany i 
cuina, mobles, matalassos, material de 
construcció, fusteries i material electrò-
nic

237 367

5. Oci
(18 operacions/
setmana)

Llibreria, papereria, rellotgeria, joieria, 
fotografia, informàtica, joguines, esports, 
venda d’animals, estanc, galeries d’art, 
filatèlia, impremta, gimnàs i centres 
cívics

471 647

6. Heterogeni
(8 operacions/
setmana)

Agències de viatges, missatgeries, 
fàbriques, magatzems, venda de cotxes, 
auto-escoles, lloguer de cotxes, tallers 
mecànics, bancs i caixes d’estalvis, com-
panyies de assegurances i oficines

304 502

Total 2.431 3.526

Tipologia d’activitat Núm. activitats Operacions 
setmanals Palets setmanals

Esc 1 Esc 2 Esc 1 Esc 2 Esc 1 Esc 2

1. Alimentació
(15 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

316 480 4.740 7.200 593 900

2. Hosteleria
(12 operacions/setmana)
(0,25 palets/operació)

472 632 5.664 7.584 1.416 1.896

3. Consum personal
(11 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

631 898 6.941 9.878 868 1.235

4. Habitatge
(19 operacions/setmana)
(0,5 palets/operació)

237 367 4.503 6.973 2.252 3.487

5. Oci
(18 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

471 647 8.478 11.646 1.060 1.456

6. Heterogeni
(8 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

304 502 2.432 4.016 304 502

Total 2.431 3.526 32.758 47.297 6.491 9.475

Alimentació
Hostaleria
Consum personal

Oci
Habitatge

Heterogeni

Figura 2: Distribució dels diferents grups d’activitats econòmiques en els 
dos escenaris contemplats. Font: BCNecologia
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Taula 3: Resum de les activitats generadores de càrrega i descàrrega. 
Font: BCNecologia

A partir de la localització georeferenciada de les activitats 
econòmiques, i, aplicant aquests ratis, es pot calcular el nom-
bre d’operacions de càrrega i descàrrega per illa i identificar 
així les àrees amb major trànsit de mercaderies.

Paral·lelament, l’Estudi metodològic i desenvolupament de 
projectes sobre propostes de millora de la distribució urbana 
i de les operacions de càrrega i descàrrega per a la distribu-
ció de mercaderies a Barcelona, mostra un temps mig diari 
de càrrega i descàrrega per a cada una de les sis tipologies. 
La relació és la següent:

Tipologia d’activitat econòmica Temps mig diari per operació de càrrega 
i descàrrega (min.)

Alimentació 17

Hostaleria 12

Consum personal 10

Habitatge 13

Oci 12

Heterogeni 4

Taula 4: Temps mig de càrrega i descàrrega associat a la tipologia d’activitat 
econòmica. Font: BCNecologia

Aquests ratis permeten, a partir de les xifres d’operacions se-
tmanals de les taules 2 i 3, calcular el temps mig setmanal de 
càrrega i descàrrega per a cada un dels sis grups i estimar 
també el nombre de places teòriques per dur a terme aques-

tes operacions, tal com es reflecteix en les següents taules:

Tipologia d’activitat 
econòmica

Operacions setmanals Temps mig CiD 
setmanal (h.)

Places de càrrega 
i descàrrega (7h.)

Esc 1 Esc 2 Esc 1 Esc 2 Esc 1 Esc 2

Alimentació 4.740 7.200 1.343 2.040 38 58

Hostaleria 5.664 7.584 1.133 1.517 32 43

Consum personal 6.941 9.878 1.157 1.646 33 47

Habitatge 4.503 6.973 976 1.511 28 43

Oci 8.478 11.646 1.696 2.329 48 67

Heterogeni 2.432 4.016 162 268 5 8

Total 32.758 47.297 6.466 9.311 185 266

Taula 5: Temps mig de càrrega i descàrrega setmanal i places teòriques reque-
rides. Font: BCNecologia

Tipologia d’activitat 
econòmica

Operacions 
setmanals

Temps mig CiD 
setmanal (h.)

Places de càrrega i 
descàrrega (7h.)

Esc 1b Esc 2b Esc 1b Esc 2b Esc 1b Esc 2b

Alimentació 5.103 7.810 1.446 2.213 41 63

Hostaleria 6.097 8.227 1.219 1.645 35 47

Consum personal 7.473 10.717 1.245 1.786 36 51

Habitatge 4.846 7.564 1.050 1.639 30 47

Oci 9.128 12.632 1.826 2.526 52 72

Heterogeni 2.618 4.356 175 290 5 8

Total 35.264 51.307 6.961 10.100 199 289

Taula 6: Temps mig de càrrega i descàrrega setmanal i places teòriques reque-
rides. Font: BCNecologia

Les places teòriques necessàries contrasten amb el nombre 
real: en l’àmbit de l’escenari 1 existeixen 276 places de càrre-
ga i descàrrega en l’espai públic, i en l’àmbit de l’escenari 2, 
579. Aquestes places s’han estimat a partir de la longitud dels 
trams amb aquest tipus d’aparcament, considerant 6 metres 
per plaça. Aquesta consideració té en compte vehicles de re-
partiment de gran tonatge com a limitants de l’espai disponi-
ble per dur a terme aquesta tasca. Òbviament més vehicles 
de menor tamany poden fer ús del mateix espai que menys 
vehicles de gran tamany, de manera que el nombre de places 
actuals no deixa de ser orientatiu a la baixa. 

L’escenari presenta un superàvit de 91 places, mentre que  en 
l’escenari 2 el superàvit és considerablement major, de 313 
places. Part d’aquests resultats es pot explicar tenint en comp-
te el gran nombre de locals comercials buits que hi ha actual-
ment. En l’escenari 1 són 248 locals, mentre que en l’escenari 
2 són 399 els locals buits. No es disposen de les mateixes da-
des d’abans de l’inici de la crisi econòmica l’any 2008, però és 
indubtable que serien força menys. Per tant, la crisi ha tingut 
com a resultat col·lateral un superàvit de places de càrrega i 
descàrrega en calçada. 

Tipologia d’activitat Núm. activitats Operacions 
setmanals Palets setmanals

Esc 1b Esc 2b Esc 1b Esc 2b Esc 1b Esc 2b

1. Alimentació
(15 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

340 521 5.103 7.810 638 976

2. Hostaleria
(12 operacions/setmana)
(0,25 palets/operació)

508 686 6.097 8.227 1.524 2.057

3. Consum personal
(11 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

679 974 7.473 10.717 934 1.340

4. Habitatge
(19 operacions/setmana)
(0,5 palets/operació)

255 398 4.846 7.564 2.423 3.782

5. Oci
(18 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

507 702 9.128 12.632 1.141 1.579

6. Heterogeni
(8 operacions/setmana)
(0,125 palets/operació)

327 544 2.618 4.356 327 544

Total 2.617 3.825 35.264 51.307 6.987 10.278
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Esperant una recuperació de l’economia, és coherent man-
tenir les places en calçada, ja que gràcies al seu extens ho-
rari actual d’ús (en la majoria de casos, de 08 h a 20 h) i a 
l’esmentat superàvit, es pot donar el cas de tenir places en la 
calçada sense ocupar, el que es tradueix en un alliberament 
de l’espai públic amb els beneficis evidents per a la qualitat 
de vida. La possible absència de vehicles fent ús de les pla-
ces de càrrega i descàrrega també s’explica per la distribució 
horària: la realització majoritària de les operacions es du a 
terme pel matí de 07 h a 14 h, amb hores punta de 08 h a 09 
h i de 10 h a 12 h. A la tarda es realitzen menys operacions (de 
l’ordre de la meitat), essent de 16 h a 18 h la major activitat1. 

En l’àmbit normatiu, a Barcelona existeix l’Ordenança muni-
cipal de previsió d’espais per a càrrega i descàrrega als edi-
ficis, aprobada per l’Acord del Consell Plenari de 19-2-1999. 
Aquesta regeix l’espai per a càrrega i descàrrega que han de 
disposar determinades activitats, definit bàsicament pels m2 
del local, pel volum útil en cas dels magatzems, o pel nombre 
de places en el cas de l’ús recreatiu.

L’Ordenança s’aplica a:

- “ Les obres de nova planta. “

- “ Les obres de reforma i rehabilitació. “

- “ Les activitats de nova implantació. “

- “ Les modificacions d’activitats existents que comportin 
augment de superfície o que suposin canvis de modalitat de 
venda amb augment del volum de moviment de mercaderies.”

- “ Les legalitzacions d’activitats existents. “

L’ordenança preveu un espai específic destinat a les operacions 
de càrrega i descàrrega en determinats locals. Concretament, 
per a edificis i locals d’ús comercial de 400 m2 a 1.300 m2 es 
preveu reservar una plaça, i de més de 1.300 m2 a 2.500 m2, 
dues places.

No obstant, l’ordenança preveu un règim especial en els 
següents casos:

“ Quan l’edifici o local existents no pugui complir les condicions 
d’accessibilitat, gàlib, sobrecàrrega d’ús i resistència al 
punxonament, o altres anàlogues. “

“ Quan el condicionament de l’espai d’accés hagués de 
produir greus afectacions a la qualitat de l’entorn urbà. “
“ En carrers d’amplada insuficient que no permetin la realització 
de les maniobres d’accés pròpies del tipus de vehicle necessari 
1 Estudi metodològic i desenvolupament de projectes sobre propostes de millora de la distri-
bució urbana i de les operacions de càrrega i descàrrega per a la distribució de mercaderies a Barcelona

per a les cooperacions de càrrega i descàrrega. “

Si s’admet aquest règim especial, es permet la creació de 
places en l’espai públic en substitució de les previsions 
originals, sempre que la trama urbana ho permeti.

Centre de Distribució Urbana de Mercaderies
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Flota de vehicles distribuïdors

La gamma de vehicles elèctrics per al repartiment de 
mercaderies és molt ampli. Des de furgonetes de repartiment 
tipus Porter Electric Power, fins el camió elèctric Brusa E-Force, 
de 18 tones, a banda de bicicletes, tricicles i carretilles 
elèctriques.

Els camions i furgonetes elèctrics disponibles són, de major a 
menor tonatge:

- Brusa E-Force de 18 tones: aquest model pren com a base  
l’IVECO Stralis, i ha estat dissenyat pensant en el transport 
urbà i de curt recorregut. La propulsió corre a càrreg de dos 
motors elèctrics que assoleixen una potència total de 300 kW. 
La seva autonomia és d’uns 300 kilòmetres en ciutat. Per a la 
recàrrega, disposa d’un sistema de 2 carregadors que sumen 
una potència total de 44 kW, que permeten recuperar la 
càrrega total en unes 6 hores o realitzar recàrregues parcials, 
mentre que si s’opta per una única presa de 22 kW, el temps 
serà de 12 hores. Accepta, sobre el paper, una càrrega útil de 
10 tones, encara que en les proves realitzades servint begudes 
de l’empresa Feldschlosschen en l’àrea metropolitana de 
Zúrich s’hagin transportat diàriament 4,6 tones, amb una 
mitjana de 65 km recorreguts cada dia.

 Figura 3: Brusa E-Force. Font: www.motorpasionfuturo.com

- Renault Trucks D elèctric: aquest camió té una massa 
màxima d’unes 16,3 tones, de les quals 6 seran de càrrega 
de mercaderies. La distància entre eixos és de 4,7 metres. 
Disposa d’un motor elèctric de 103 kW de potència, munta dos 
paquets de bateries d’ions de liti, un a cada costat del xassís, 
que en total suposen 170 kWh de capacitat d’acumulació. La 
seva autonomia és de 120 km. Admet una recàrrega trifàsica 
de fins a 64 A i la recàrrega completa necessita unes set hores.

 Figura 4: Renault Trucks D. Font: www.europa-camiones.com

- Renault Trucks Midlum: aquest vehicle, de 16 tones, ha estat 
testat per l’operador logístic STEF-TFE en l’aglomeració de 
Lyon. Durant la fase experimental aprovisionava 8 botigues 
del grup Carrefour, en una ruta quotidiana de 75 km.
El test consistia en la distribució de productes alimentaris 
frescos, de manera que els camions eren en versió refrigerador. 
Amb un motor elèctric de 103 kW, poden transportar fins a 5,5 
t de mercaderies. L’ autonomia és de 100 km, proporcionada 
per 3 packs de bateries liti-ió, amb una capacitat de 150 kWh, 
es recarreguen en 8 h. Un quart de la energia utilitzada pel 
vehicle prové del generador elèctric del mateix, que recupera 
l’energia cinètica durant les fases de desaceleració.

      Figura 5: Renault Trucks Midlum. Font: www.europa-camiones.com

- Smith Electric: l’empresa Smith Electric produeix els models 
Newton i Edison, ambdós amb bateries liti-ió. L’autonomia 
màxima és de 160 km. La capacitat de càrrega màxima 
de l’Edison és de 2,3 t, i la del Newton, 7,4 t. Aquest últim 
disposa d’un motor de 120 kW i precisa d’un temps de 
recàrrega de 8 hores. El model Edison disposa d’un motor de 
90 kW de potència amb un temps de recàrrega de 6-8 hores, 
amb la possibilitat de recàrrega ràpida en 4 hores. Aquest 
vehicle comercial elèctric lleuger permet l’ús de plataformes, 
bolquets, caixes tancades i caixes refrigerades.
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 Figura 6: Model Newton de l’empresa Smith Electric. 
 Font: www.insideevs.com

 Figura 7: Model Edison de l’empresa Smith Electric. 
 Font: www.aviationpros.com

- Mitsubishi Fuso Canter E-Cell: la distància entre eixos és 
de 3,4 metres i està disponible amb caixa tancada de 4,4 
metres de llarg o només amb plataforma, de 4,3 metres. Amb 
aquestes mesures, i suposant una amplada de la caixa d’1,87 
metres i una alçada d’1,90 metres, el volum estimat és de 15,6 
m3 de càrrega útil. La massa màxima que pot transportar són 
3 tones.

El motor té una potència de 110 kW, i consta d’una bateria 
d’ions de liti dividida en dos paquets, un a cada costat 
del bastidor. La capacitat total és de 48 kWh i permet una 
autonomia d’uns 100 km. Es pot carregar en corrent alterna 
monofàsica a 230 V (la recàrrega lenta) o també amb recàrrega 
ràpida CHAdeMO a corrent contínua. Porta dues preses de 
recàrrega, una per a cada tipologia.

 

 Figura 8: Fuso Canter E-Cell. Font: www.trucker.de

- Renault Trucks Maxity: aquest model és el més petit de la 
gamma Renault Trucks. Consisteix en un xassís cabina de dos 
eixos amb cabina basculant, per a pesos que van des de les 
2,8 t de massa màxima autoritzada (MMA) en la versió més 
lleugera, fins les 4,5 t de la versió més pesada. La càrrega útil 
d’aquest model és de 2 t, i la caixa tancada que pot adoptar 
disposa d’un volum útil de 13,5 m3.

El vehicle disposa de dues bateries de liti-ió, recarregables 
en 7 hores i que proporcionen una autonomia en càrrega 
completa d’aproximadament 100 km.

  Figura 9: Renault Trucks Maxity. Font: www.corporate.renault-trucks.com

- Porter Electric Power: consisteix en una petita furgoneta 
elèctrica, amb una potència nominal de 11 kW a 96 Volts i una 
velocitat màxima de 55 km/h. La càrrega útil és de 470 kg i el 
volum per a mercaderies, 4 m3. Disposa d’un motor de corrent 
contínua brushless. Es tracta d’una tecnologia gens novedosa, 
però que comporta l’avantatge de la senzillesa i del menor 
cost. Els inconvenients són un menor rendiment, reflectit en 
l’escassa velocitat màxima, i que la suavitat de marxa es veu 
penalitzada. La seva autonomia és d’aproximadament 110 
km.
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    Figura 10: Piaggio Porter Electric-Power. Font: www.espaciocoches.com

Per altra banda, el repatiment últim de les mercaderies es pot 
dur a terme amb bicicletes o tricicles elèctrics. A continuació 
es poden veure diferents exemples de tricicles.

      Figura 11: Tricicle per al repartiment de productes frescos a domicili 
utilitzat pel Mercat Central de València. Font: www.cadenadesuministro.es

 Figura 12: Tricicle de repartiment. Font: www.lasprovincias.es

   Figura 13: Tricicle de repartiment de la microplataforma de l’avinguda 
   Lluís Companys. Font: premsa.bcn.cat

També hi ha bicicletes per a repartir mercaderies, encara que 
el volum d’emmagatzematge és menor.

    Figura 14: Bicicletes per al repartiment de paquets urgents a Valladolid. 
    Font: masters.abloque.com

Models d’implementació de referència

D’acord amb els tres països pioners en la implantació de 
microplataformes logístiques, o CDU, es poden definir els 
tres models següents:

· Model Monegasc

El CDU és propietat de l’administració i aquesta és la que 
l’opera. Es subcontracta a un operador per a la distribució 
urbana. Tots els camions de 8 t o més estan prohibits en la 
ciutat, així que estan obligats a descarregar en la plataforma. 
Els costos són compartits entre el municipi (ajudes financeres, 
bodegues gratuïtes, etc.), el transportista i el client final (que 
paga per la mercaderia rebuda un petit recàrrec pel servei). 
Els exemples d’aquest model són: La Rochelle (França), 
Gènova i Siena (Itàlia).

· Model Holandès

Seguint  un programa de reducció energètica, moltes ciutats han 
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creat sistemes de llicències de distribució de càrrega. Estrictes 
regulacions d’operació són imposades a les llicències a canvi 
d’una extensió en l’ús del carrer i dels horaris de repartiment: 
taxa de càrrega alta, nombre mínim d’embarcaments, ús de 
vehicles elèctrics, etc. Aquest tipus d’operació també pot 
ocasionar que un nombre molt limitat d’operadors dominin el 
mercat i la regulació de la càrrega i descàrrega. Els exemples 
d’aquest model són: Stadsdistributiecentrum Leiden BV i 
Maastricht (Països Baixos).

· Model Alemany

A iniciativa dels operadors de càrrega es va crear un servei 
privat de distribució de mercaderies, amb l’ajuda del municipi 
i participació financera per part del govern. Diferents 
operadors s’uneixen per consolidar la càrrega i distribuir-la 
de manera cooperativa. a més, el sistema pot oferir altres tipus 
de serveis, com magatzem a curt termini. Com a exemples, hi 
ha: City Logistik Kassel (Alemanya), Tenjin Joint Distribution 
System, a Fukuoka (Japó).

Experiències relacionades amb els CDU

- Projecte Transkapilar - Vitòria-Gasteiz

El març de 2009 es va dur a terme un assaig sobre Logística 
Urbana i Capil·laritat. Aquest estudi era fruit de la col·laboració 
entre centres d’investigació i l’empresa privada. El projecte va 
centrar els seus objectius en l’estudi i investigació de formes 
de distribució de mercaderies urbanes més sostenibles 
i eficients que les actuals cadenes. Les impressions de 
comerciants i ciutadans va ser positives.

Es va realitzar un simulacre de Plataforma Logística Urbana, 
que es va establir en el carrer Mateo de Moraza. A partir 
d’aquest punt es van realitzar simulacions de tasques de 
repartiment de mercaderies, utilitzant caixes buides de 
diferents volums, mitjançant dos vehicles respectuosos amb 
el medi ambient i a la mesura de les necessitats logístiques 
del lloc. Els vehicles definits per a la prova van ser: un tricicle 
amb assistència elèctrica model Maximus i una furgoneta 
elèctrica de la empresa TAERsolar.

             Figura 15: Vehicles utilitzats en l’experiència de Vitoria-Gasteiz. 
             Font: BCNecologia

- Ciutat Vella - Lluís Companys, Barcelona

A l’aparcament SABA de l’avinguda Lluís Companys s’hi ha 
instal·lat la prova pilot d’una microplataforma de distribució 
de mercaderies per a Ciutat Vella. L’empresa propietària de 
l’aparcament ha arribat a un acord amb DS Mobilitat per 
permetre la creació del centre a sobre i a l’interior del seu 
aparcament. 

Les limitacions d’aquest aparcament són un gàlib de 2,05 
metres que no permet l’entrada de furgonetes altes ni de 
petits camions. Per aquesta raó, el trencament de càrrega 
té lloc a l’exterior, reservant l’interior per zona d’aparcament 
dels tricicles, càrrega de bateries i serveis.

Aquests tricicles, amb motor elèctric, permeten moure 
càrregues de fins a 180 kg. S’utilitzen dos vehicles.
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Figura 17: Microplataforma de distribució de mercaderies a Ciutat Vella - 
    Lluís Companys. Font: BCNecologia

- La Rochelle

Aquest projecte, inicialment pensat pel centre històric 
d’aquest municipi, busca combinar la creació d’una plataforma 
logística per a la càrrega i descàrrega amb l’ús de vehicles 
elèctrics per a realitzar les entregues. 

Els principals objectius del projecte són:

· Facilitar les tasques d’entrega de mercaderies, per facilitar el 
desenvolupament econòmic del centre històric.

· Promoure l’ús de vehicles d’emissió zero, respectuosos amb 
el medi ambient.

· Reduir la congestió i la contaminació del centre històric.

Com a recolzament a aquests objectius, el govern municipal 
va implementar el següent conjunt de mesures:

> Es va prohibir l’entrada al centre històric a vehicles de més 
de 3,5 tones, excepte de 6 a 7:30 AM.

> Es va dissenyar una plataforma logística que seria operada 
mitjançant un règim de concessió per un agent privat, encara 
que el govern proporcionaria l’equipament i alguns subsidis.

> En el plantejament inicial es va establir que el projecte seria 
financerament viable a finals de 2003.

El projecte va començar l’any 1998; els estudis de viabilitat 
es van dur a terme entre els anys 1999 i 2000; la fase de 
proves va començar el febrer de 2001 i es va perllongar fins 
la tardor de 2003. Per a aquesta primera fase Transportes 
Genty va guanyar la licitació realitzada. Aquesta companyia 
es va beneficiar del recolzament financer de la ciutat i de la 
disponibilitat d’instal·lacions i equip. El subsidi municipal 
es pagava a l’empresa mitjançant una suma fixa per paquet 

entregat.

L’any 2013, i després d’un nou procés de licitació, Transportes 
Genty conserva la concessió amb un subsidi encara 
substancial del govern local, encara que aquest tendeix a 
disminuir gradualment.

En la plataforma logística s’han desenvolupat serveis 
complementaris, com entregues directes a llars i a iots (La 
Rochelle és un dels ports esportius més importants en la costa 
atlàntica).

Per a la millora de les operacions en els processos logístics, 
es compta amb el recolzament d’una consultora privada, 
la qual s’ha enfocat en la reingenyeria d’operacions com 
l’emmagatzematge momentani en la via pública i la 
classificació de paquets.

Analitzat l’any 2013, la viabilitat econòmica del projecte 
no estava clara: hi ha hagut alguns problemes que han 
obstaculitzat el seu desenvolupament, com el fet de que 
no existeixi una reglamentació estricta que defineixi l’ús de 
vehicles elèctrics de distribució de mercaderies en la via 
pública.

- Màlaga

Aquesta ciutat ha implementat un centre de distribució 
urbana que adopta vehicles elèctrics per a la realització de 
les entregues finals. La solució és neta, útil i relativament fàcil 
d’aplicar si s’obté, com s’ha aconseguit a Màlaga, l’acord de 
tots els agents involucrats en les operacions de repartiment i 
entrega de mercaderies.

La idea desenvolupada a Màlaga és una iniciativa que pot 
ser implementada en ciutats de les mateixes característiques: 
un centre històric amb carrers estrets i gran moviment de 
persones i mercaderies.

El centre, anomenat Centro Urbano de Distribución Ecológica 
(CUDE), està ubicat en un edifici municipal d’aparcaments de 
4 plantes sota rasant amb 458 places. Es localitza a la part 
nord-oest del centre històric, a escassos metres d’una via 
principal de la ciutat, que permet l’accés ràpid de vehicles de 
mercaderies.

Ocupa la planta -1 de l’aparcament, amb una superfície 
de 3.230 m2 aproximadament. Compta amb dues rampes 
d’accés, una per a vehicles de mercaderies i l’altra exclusiva 
per a vehicles elèctrics o carretilles manuals. Disposa de 
barrera d’accés i de 35 places d’aparcament per a camions. 
les dimensions màximes d’aquests camions venen donades 
pel tamany de l’accés, essent de 10 metres de longitud i de 
3,6 metres d’alçada.
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El CUDE té una capacitat per a 25 vehicles elèctrics. 
Actualment compta amb 5 vehicles elèctrics de MMA 750 
kg, amb un cost unitari de 16.000 €/unitat, que s’amortitzen 
en 5 anys, i amb una vida útil de 6 a 7 anys. L’horari és de 8 
a 20 h. L’operativa es dóna per dues vies: i) el camió arriba, 
descarrega i marxa, el que vol dir que es necessita un operari 
independent per al repartiment al centre històric. ii) El propi 
conductor del camió realitza el repartiment en el vehicle 
elèctric, deixant el seu vehicle en el CUDE.

El cost d’arrendament de la plaça d’aparcament és 
d’aproximadament 5 €/30 minuts, encara que actualment les 
dues primeres hores són gratuïtes. El repartiment en vehicle 
elèctric s’ha d’arrendar de manera independent. També 
poden arrendar-se gàbies metàl·liques de 12 a 15 m3 per 
mantenir un stock.

- Brusel·les

Les autoritats locals han evaluat la idea d’establir un CDU a les 
afores del centre històric. Aquest allotja una gran quantitat de 
botigues, així com cafès i restaurants, comerços que depenen 
en bona mesura de que l’accessibilitat sigui la adequada. 
D’altra banda, el trànsit de camions és el major contribuent als 
problemes de congestió, contaminació ambiental i soroll en el 
centre històric de la ciutat: s’estima que cada dia accedeixen 
180 camions a aquesta petita àrea de 4 km2 únicament entre 
les 8 i les 9 AM.

El CDU s’ha planejat, no únicament com un punt de descàrrega 
i reorganització de les mercaderies, sinó que també es preveu 
una funció d’emmagatzematge.

De l’avaluació resultant del projecte, s’ha establert que el CDU 
atendria de l’ordre de 15 al 20 % dels vehicles que entren al 
centre històric, ja que el sistema només preveu donar servei 
a mercaderies no peribles, bàsicament roba, electrònica i 
accessoris.

S’ha considerat la utilització de petites furgonetes elèctriques 
per als repartiments, uns vehicles que en els últims temps han 
estat molt utilitzats en diversos sectors com la missatgeria, 
restaurants i empreses farmacèutiques.

- L’Hospitalet de Llobregat

L’ajuntament d’aquest municipi ha començat, en febrer 
de 2013, una prova pilot d’un CDU, anomenta Urban 
Consolidation Center (UCC), en col·laboració amb l’empresa 
DHL i amb el Centro de Innovación del Transporte (CENIT).

Aquesta prova pilot forma part del projecte Straightsol, 
finançat per la Unió Europea, el qual es basa en el 
desenvolupament d’estratègies per aconseguir un transport 
urbà més intel·ligent, eficient i sostenible.

Les entregues de mercaderies de diverses botigues es 
concentren en un CDU, de propietat pública, situat en la 
Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona, a 
uns 3 kilòmetres del casc antic de l’Hospitalet. Posteriorment 
aquests productes es reparteixen en vehicles elèctrics.

Amb aquest sistema, els transportistes estalvien força temps, 
en no haver d’entrar en el nucli urbà. Els vehicles elèctrics 
segueixen unes rutes òptimes per assolir un major estalvi de 
temps i combustible. Els comerços reben les mercaderies 
com a màxim un cop al dia, perquè s’agrupen les comandes 
de diferents proveïdors en un sol enviament. L’objectiu final 
és reduir i ordenar el nombre de vehicles de mercaderies 
que entren dins del nucli urbà, i disminuir així la congestió, el 
trànsit i la contaminació. 

Projectes europeus d’investigació relacionats amb 
els CDU

REFORM: (Investigació de plataformes de càrrega i 
organització de flotes): la seva finalitat és analitzar i avaluar els 
efectes de les plataformes de càrrega i descàrrega en el trànsit 
urbà, i proveïr línies guia i criteris per al disseny, localització 
i organització de plataformes de càrrega en àrees urbanes, 
amb la intenció d’optimitzar i reduir els efectes negatius de la 
distribució tradicional.

LEAN: (Integració de Logístiques Lean - Inclinació - en la gestió 
del transport multimodal urbà per reduir la demanda d’espai 
i optimitzar l’ús del mode de transport): busca desenvolupar 
i demostrar nous conceptes per distribuir i recollir productes 
en àrees urbanes.

1) Conceptes logístics per a millorar la productivitat en la 
organització del transport.

2) Operació de Terminal de Ciutat per a millorar el procés 
d’enviament com a part de la cadena logística.

3) Aplicacions telemàtiques, per a millorar el control del 
procés de distribució de mercaderies.

4) Eines per a que les administracions influenciin al transport 
sense interrupcions radicals en les activitats econòmiques.

Les ciutats de mostra són: Vienna, Linz, Wiener Neustadt, 
Regensburg, Halle/Leizig/Dessau, Sevilla, Còrdova, Bristol i 
Norwich.

ELCIDIS: (ELectric vehicle CIty DIstribution System, sistemes 
de distribució urbana mitjançant vehicles elèctrics): busca 
una solució a la logística urbana per mitjà de l’adopció 
de vehicles elèctrics nets i silenciosos per a la distribució 
urbana de mercaderies, utilitzant Centres de Distribució per 
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una organització i unes rutes més eficients. Ciutats mostra: 
Rotterdam, Estocolm, La Rochelle, Erlangen, Lombardia i 
Stavanger.

CITY FREIGHT: analitza els impactes socioeconòmics i 
ambientals de diversos canvis i mesures en el transport porta 
a porta.

MEDUSA: (Microplataformas eficientes para una distribución 
urbana de mercancías sostenible): l’objectiu general d’aquest 
projecte és el disseny d’una eina de suport a la decisió 
(Decision Suport System, DSS) per a la implementació de 
CDU. Aquest suport ha de contenir un mòdul que fusioni el 
disseny físic (localització i dimensions del centre) i la gestió de 
les operacions. Un segon mòdul ha de permetre determinar 
el model de negoci òptim per a la gestió financera de la 
plataforma que garanteixi la seva solvència econòmica. 

FREVUE: (Utilización de vehículos eléctricos en operaciones 
logísticas en el ámbito urbano): aquest projecte consisteix 
en la posada en marxa d’un projecte pilot demostratiu 
de distribució urbana de mercaderies mitjançant l’ús de 
vehicles elèctrics i plataformes de consolidació de càrrega 
(microplataformes logístiques o centres de consolidació). 
L’objectiu és demostrar la viabilitat d’aquesta tecnologia 
d’automoció per a la distribució d’”última milla”, especialment 
en aquelles zones que per les seves característiques són ideals 
per a la utilització de vehicles no contaminants, silenciosos i 
de petit o mitjà tamany.

En el projecte participen es ciutats d’Oslo, Estocolm, Lisboa, 
Milán, Àmsterdam i Rotterdam, així com Madrid, a través 
de l’Ayuntamiento de Madrid i la Empresa Municipal de 
Transportes, juntament amb els socis logístics SEUR, TNT i 
Grupo Leche Pascual, i el soci tecnològic ITENE.

Els operadors logístics transportaran mercaderies amb 
vehicles convencionals des dels seus centres d’operacions 
fins el centre de consolidació o plataforma micrologística, on 
la mercaderia podrà ser emmagatzemada i posteriorment 
distribuïda amb vehicles elèctrics.

Els elements fonamentals del projecte són:

1) Creació d’un centre de consolidació: consisteix en una 
nau amb un dipòsit de mercaderies (2 magatzems) i una 
infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics.

2) Flota de vehicles elèctrics: s’utilitzaran fins un total de 12 
vehicles comercials lleugers de diferent tamany i de manera 
no simultània.

3) Desenvolupament d’una eina per a la gestió de flotes de 
vehicles elèctrics: el soci tecnològic ITENE s’encarregarà del 
desenvolupament i instal·lació de sistemes en els vehicles 

per monitoritzar la flota en temps real. Amb l’anàlisi dels 
paràmetres més representatius, es desenvoluparà una 
aplicació informàtica per generar dinàmicament informes 
sobre el rendiment dels vehicles.

4) Desenvolupament d’una aplicació a bord per identificar i 
reservar infraestructures de recàrrega: serà desenvolupada i 
instal·lada en els vehicles per permetre una gestió eficaç dels 
protocols de recàrrega, permeten als conductors conèixer la 
ubicació i l’estat dels punts de recàrrega ubicats al llarg de les 
rutes de repartiment.
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Les plataformes logístiques urbanes tenen com a objectiu la 
redistribució i consolidació de les mercaderies que entren 
o surten en un determinat àmbit urbà. D’aquesta manera 
s’aconsegueix disminuir la distància recorreguda pels vehicles 
de repartiment i s’evita l’entrada de diferents operadors 
logístics en l’àrea. 

Respecte al funcionament, els CDU disposen del seu propi 
parc de vehicles per a realitzar la distribució de la última 
milla als comerços corresponents i es pot incidir en les 
característiques del parc de vehicles per reduir, encara més, 
els impactes al medi ambient de la distribució de mercaderies 
en zones urbanes (tricicles assistits, furgonetes elèctriques, 
etc.), a més d’adaptar aquests vehicles a l’entramat del teixit 
urbà en qüestió. El volum de la mercaderia a gestionar 
(absorbible) és proporcional, bàsicament, a la disponibilitat 
d’un espai suficient per a l’emmagatzematge i el nombre de 
vehicles per a la distribució.

Figura 19: Relació entre volum de mercaderies gestionable i disponibilitat 
d’espai d’emmagatzematge. Font: SAMP (Sant Andreu MicroPlataforma)

Aquesta distribució última de les mercaderies es pot dur a 
terme en horari concertat, bé en hores de poc trànsit o bé en 
horari nocturn amb vehicles convenientment insonoritzats. 
Amb aquest mètode les mercaderies ja agrupades són 
distribuides segons les necessitats de cada comerciant, 
ocasionant una fricció molt menor en el trànsit de la ciutat, 
doncs la presència del vehicle privat en aquestes hores vall 
és molt menor.

Aquesta voluntat de reduir els desplaçaments de grans 
vehicles amb motor de combustió és cosubstancial a la 
implementació del model de Superilles. En el cas concret del 
Mercat de l’Abaceria, la implantació d’un CDU en el seu subsòl 
permetrà assolir aquesta disminució de trànsit en l’interior de 
la Superilla esmentada en el capítol introductori.

Partint del volum de palets generats en les operacions de 
càrrega i descàrrega calculats prèviament, es poden estimar 
els metres quadrats de prestatges metàl·lics2 i la superfície 
teòrica del CDU, segons els estàndards següents:

2 Es considera una alçada de prestatges d’aproximadament 2,8 metres.

Tipologia CDU 10 x 20 m 20 x 25 m 35 x 35 m 100 x 100 m
Nombre de palets 
setmanals 1.250 3.280 8.635 76.665

m2 prestatges 60 158 414 3.680

Taula 7: Nombre de palets segons la superfície de CDU. Font: BCNecologia

En l’escenari 1, i en relació al nombre de palets generats segons 
la tipologia de les activitats, es requereixen un total de 622 
m2 de prestatgeries per a l’emmagatzematge de mercaderies 
en el CDU. Per a l’àmbit considerat en aquest escenari, s’ha 
estimat una dimensió de CDU de 1.850 m2. Aquesta superfície 
suposa un 53 % sobre el total de la superfície útil de la planta, 
3.500 m2.

Per a l’escenari 2, s’han estimat uns requeriments de 910 m2 
de prestatgeries per a emmagatzemar i una dimensió total de 
CDU de  2.700 m2. Sobre el total de superfície útil representa 
un 77 %.

En els mapes corresponents a la planta -3 es visualitza l’espai 
destinat al CDU pels dos escenaris.

S’han analitzat també dos subescenaris, que s’anomenen 1b i 
2b, en els quals es planteja una reducció del nombre de locals 
buits. L’estimació és que un 75 % dels locals actualment buits 
ho deixin de ser, mantenint les distribucions existents per a 
cada un dels sis grups d’activitats. Amb aquestes premises, 
l’escenari 1b requereix de 670 m2 de prestatgeries i 2.000 m2 
de CDU en total, un 57 % de la superfície disponible. L’escenari 
2b requereix 986 m2 de prestatgeries i una superfície total de 
CDU de 2.930 m2, un 84 % de la superfície útil existent.

Aquesta planta -3 té una alçada prevista de 3,2 m. Aquest gàlib 
és insuficient ja que es necessita un gàlib de 4m per permetre 
el pas dels vehicles de distribució de mercaderies. En canvi, 
la planta -2 té, en una part, un gàlib de 6m, àmpliament 
suficient per a l’entrada de vehicles DUM. Per aquest motiu, 
es plantegen 3 alternatives:

•	 Alternativa	 1:	 Realitzar	 la	 descàrrega	 a	 la	 planta	 -2	
i transportar la mercaderia fins a la planta -3 mitjançant un 
muntacàrregues (que s’hauria de construir).

•	 Alternativa	 2.	 Realitzar	 la	 descàrrega	 a	 la	 planta	 -2	 i	
utilitzar carretes que puguin baixar la rampa entre la planta -2 
i la planta -3.

•	 Alternativa	 3.	 Ampliar	 l’alçada	 de	 la	 planta	 -3	 dels	
3,2m previstos inicialment fins als 4,3m per permetre l’accés 
i descàrrega de vehicles DUM directament a la planta -3 on 
està plantejat que s’ubiqui el CDU
Si es planifica amb aquestes dimensions, l’alçada de les 
prestatgeries podria ser superior, el que implicaria reduir la 
superfície necessària per al CDU, tant per a l’escenari 1 com 
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per a l’escenari 2, en un 7,5 % Segons la Reglamentación sobre 
vehículos pesados, prioritarios, especiales, de transporte 
de personas y mercancías y tramitación administrativa, de 
la Dirección General de Tráfico, l’alçada màxima inclosa la 
càrrega ha de ser, per norma general, de 4 metres, de manera 
que els camions no tindrien cap restricció per accedir al CDU.

La distribució dels espais dins del CDU s’estima a partir de la 
següent taula:

Usos Percentatge
Superfície (m2) 

Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b
Descàrrega 20 % 370 400 540 586
Preparació del 
repartiment

10 % 185 200 270 293

Recepció 5 % 92,5 100 135 146,5
Oficines 5 % 92,5 100 135 146,5
Àrea tècnica 5 % 92,5 100 135 146,5
Magatzem de 
repartiment

30 % 555 600 810 879

Magatzem 
secundari

25 % 462,5 500 675 732,5

TOTAL 100 % 1.850 2.000 2.700 2.930

Taula 8: Distribució d’espais en CDU. Font: Microplataforma de distribución ur-
bana. Cambra de Comerç de Barcelona

El supòsit mantingut fins ara, que contempla no augmentar el 
sostre previst per a la planta -3, no permet l’accés dels grans 
vehicles de distribució en l’esmentada planta, de manera que 
l’operació de descàrrega s’ha de dur a terme en la planta -2, 
en un punt el més pròxim possible al muntacàrregues que ha 
de conduir les mercaderies al CDU. Això significa que part 
de l’espai destinat a la logística del mercat serà compartit 
amb les activitats del CDU, de manera que caldrà arribar a un 
compromís i coordinar perfectament les activitats, sobretot 
des del punt de vista dels horaris d’accés. Seria preferible que 
la recepció de les mercaderies es dugués a terme en horari 
nocturn.

Amb aquesta configuració, aquest 20 % d’espai del CDU 
destinat a la descàrrega, en la planta -3, pot allotjar els 
vehicles elèctrics de distribució, on duran a terme la recàrrega 
de les seves bateries. Per repartir les mercaderies, podran 
carregar-les directament en aquesta planta, no cal que tornin 
a fer ús del muntacàrregues. El magatzem ha de disposar 
de cambres refrigerades, tant neveres com congeladors, on 
poder guardar aquelles mercaderies que ho necessitin. 

El repartiment als comerços pot tenir lloc durant el dia en 
determinades finestres horàries, amb un major cost si s’opta 
per fer-ho fora d’aquestes.

Respecte a la dimensió de la flota de vehicles necessaris per a 
la distribució capil·lar de mercaderies fins al consumidor final, 
es fa necessari estimar el volum total d’emmagatzematge diari, 
ja que d’això dependrà la capacitat màxima de repartiment 
de la nova flota de vehicles d’emissió zero.

Palets setmanals Palets diaris
Volum mitjà 

d’emmagatzematge diari (m3)
Escenari 1 Escenari 2 Escenari 1 Escenari 2 Escenari 1 Escenari 2

6.491 9.475 1.298 1.895 1.298 1.895

Taula 9: Taula d’equivalències palets-volum. Font: BCNecologia

Palets setmanals Palets diaris
Volum mitjà 

d’emmagatzematge diari 
(m3)

Escenari 1b Escenari 2b Escenari 1b Escenari 2b Escenari 1b Escenari 2b
6.987 10.278 1.397 2.056 1.397 2.056

Taula 10: Taula d’equivalències palets-volum. Font: BCNecologia

S’ha considerat com a unitat de mesura el palet europeu, ja 
que és l’acondicionament col·lectiu més utilitzat. Això és grà-
cies a les seves mesures, doncs la seva longitud, 1,2 metres, 
correspon a una mica menys de la meitat de l’ample màxim 
dels camions segons la Reglamentación sobre vehículos pe-
sados, prioritarios, especiales, de transporte de personas y 
mercancías y tramitación administrativa, de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, que és de 2,55 metres. D’aquesta manera 
es racionalitzen les taxes d’ompliment dels vehicles. El volum 
útil resulta d’aplicar un percentatge d’aprofitament sobre el 
volum teòric calculat, per raons de seguretat en el moviment 
de càrregues.

Element Mesures (m) Volum (m3) Volum útil (m3)
Palet complet 1,2 x 0,8 x 1,3 1,248 1,000

Taula 11: Estàndards del palet europeu. Font: BCNecologia

Dimensionament de la flota de vehicles 
distribuïdors

Amb tota la oferta de vehicles per a la distribució de les 
mercaderies, mostrat anteriorment, es poden considerar 
diferents possibilitats en quant a la flota de vehicles necessària.

Suposant 7 hores efectives de repartiment al dia, a una mitjana 
de 2 rutes per hora i per furgoneta3, per repartir diàriament 
els 1.298 m3 corresponents a l’escenari 1 serien necessàries 
24 furgonetes tipus Porter Electric-Power. Per a l’escenari 2, 
caldrien 34 unitats. 

3 Microplataformas de distribución urbana, Abril 2008. Cambra de Comerç de Barcelona

Figura 20: Palet europeu. Font: BCNecologia
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No obstant, es considera poc encertat apostar per un sol tipus 
de vehicle. Atès que existeixen mercaderies d’un elevat pes, 
com les begudes dels establiments hostelers, pot ser necessari 
disposar de camions que acceptin elevades masses, com el 
model Newton d’Smith Electric o el Fuso Canter E-Cell. Per 
exemple, una bona combinació podria ser 5 camions Fuso 
de 15,6 m3 i 4 Porter Electric-Power. Amb aquesta flota s’obté 
una capacitat màxima de repartiment diari de 1.314 m3, 
més del 100 % del volum mitjà d’emmagatzematge diari en 
l’escenari 1. Per a l’escenari 2, una flota de 7 vehicles Fuso i 7 
Porter Electric-Power proporcionen el volum necessari, 1.918 
m3, per a repartir el volum mig d’emmagatzematge diari, 
que és de 1.895 m3. Respecte els escenaris 1b i 2b, el primer 
presenta 1.397 m3 de volum mitjà d’emmagatzematge, que 
pot ser repartit mitjançant 5 vehicles Porter Electric-Power i 
5 Fuso Canter E-Cell. L’escenari 2b disposa d’un volum mig 
d’emmagatzematge diari de 2.056 m3, que pot ser repartit 
amb 6 furgonetes Porter i 8 camions Canter E-Cell.

Els tricicles poden ser utilitzats per complementar la 
distribució de les mercaderies, en particular d’aquelles de 
baix pes i volum, i que no consisteixin en productes peribles.

Taula resum de les dades per escenari:

Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Nombre 
total d’activitats

2.431 2.617 3.526 3.825

Nombre 
total d’operacions setma-
nals

32.758 35.264 47.297 51.307

Nombre total de palets 
setmanals

6.491 6.987 9.475 10.278

Temps mig CiD 
setmanal (h.)

6.466 6.961 9.311 10.100

Places de càrrega i descà-
rrega

185 199 266 289

Superfície de 
prestatgeries (m2)

622 670 910 986

Superfície total del CDU 
(m2)

1.850 2.000 2.700 2.930

% sobre la superfície total 
disponible

53 % 57 % 77 % 84 %

Volum mitjà 
d’emmagatzematge diari 
(m3)

1.298 1.397 1.895 2.056

Nombre de vehicles tipus 
Porter Electric-Power

4 5 7 6

Nombre de vehicles tipus 
Fuso Canter E-Cell

5 5 7 8

Taula 12. Font: BCNecologia

El procediment comença amb la recepció de la mercaderia. 
A continuació es realitza un emmagatzematge temporal 
després de la seva introducció en un programa de gestió i 
catalogació subsegüent, passant-se a tramitar els lliuraments 
en funció de les franges horàries disponibles i la situació dels 
comerços (intentant maximitzar la càrrega dels vehicles i/o el 
trajecte de repartiment). El temps màxim previst d’estada de 
les mercaderies en el magatzem és d’un dia. És aconsellable 
establir un sistema de comunicació amb comerços i 
transportistes per a la tramitació de reemborsaments, ports 
a pagar i devolucions, així com un número d’assistència al 
client, bàsicament per a transportistes i comerços receptors.

Esquema funcional del CDU

El disseny estructural interior de la plataforma requereix 
una sèrie d’espais diferenciats per a les diferents activitats a 
desenvolupar. Aquesta estructura bàsica es compon de:

•	 Espais	d’arribada	i	organització	de	la	mercaderia		
 (platges de recepció i consolidació)
•	 Zona	i	sistema	de	classificació
•	 Espai	de	magatzem
•	 Àrea	d’oficines	i	serveis
•	 Moll	de	descàrrega
•	 Moll	de	càrrega

En primer lloc es disposa d’una zona amb moll de 
descàrrega per absorbir l’arribada de camions i organitzar 
les descàrregues. Contigua o comuna a aquesta zona s’ubica 
una platja de recepció on s’acumula la mercaderia rebuda, 
se’n verifica la codificació, i es procedeix a classificar-la a 
través d’un sistema automàtic que faciliti el posterior procés 
d’organització de trameses (zones de repartiment, horaris 
de lliurament, categoria de tramesa, etc.). En aquesta fase 
apareix la necessitat d’uniformitzar la informació de paquets 
provinents de diferents orígens i empreses.

Aquella mercaderia que ha d’emmagatzemar-se 
temporalment, o de forma més prolongada, passa a l’espai 
destinat a magatzem. La ubicació d’aquest no requereix una 
situació necessàriament propera a la resta de zones, encara 
que sí una bona comunicació, de forma que flexibilitza el 
disseny estructural del local. El més a prop possible de la 
zona de classificació o retenció temporal cal ubicar la platja 
de consolidació, on s’organitzen les càrregues en funció dels 
horaris i destinacions prèviament definides i s’optimitza la 
càrrega dels vehicles de repartiment. En el límit d’aquesta 
zona s’efectua la càrrega dels vehicles elèctrics que faran 
la distribució final. L’esquema es completa amb una zona 
d’administració on s’ubiquen la gestió informàtica del CDU, la 
gestió general, el servei d’atenció al client, despatxos, serveis 
sanitaris, complements, etc.
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A continuació es presenta un disseny d’estructura de local 
amb les principals àrees de treball, serveis, i operacions. 
En vermell apareix el punt de recollida automatitzat, que 
compartiria espai amb el magatzem.

Figura 21: Esquema funcional. Font: Microplataforma de distribución urbana. 
Cambra de Comerç de Barcelona

Normativa interna de funcionament

Les normes de funcionament es classifiquen en els següents 
grups: 

1- Normes d’entrega

· Els transportistes hauran de poder accedir i aparcar   

Descàrrega

Descàrrega

Descàrrega
urgent

Control recepció Punt recollida automatitzada Control 
expedició

Repartiment
urgent

(bicicletes)

Repartiment
(furgoneta/camió)

Repartiment
(furgoneta/camió)

Zona càrrega bateries
+

manteniment flota

ZONA RECEPCIÓ ZONA EMMAGATZEMATGE PICKING ZONA EXPEDICIÓ

Emmagatzemat per referències de
comerços
Exemple: Papereria Lluís = ref. 45702
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temporalment en les zones de càrrega i descàrrega del CDU.

· El temps de descàrrega no haurà d’excedir els 20 minuts.

· Disposaran d’accés a l’interior de la Superilla els transportistes 
de mercaderies que requereixen refrigeració, així com també 
les mercaderies de valor com obres d’art o articles de joieria.

2- Normes d’emmagatzematge

· Cada un dels establiments que gaudeixin del servei del CDU 
no podrà excedir el volum de prestatgeria assignat segons el 
tipus d’activitat.

· El temps d’emmagatzematge serà de màxim un dia.

· Part de la superfície dels prestatges es destinarà a un volum 
determinat d’elements retornables, els quals recollirà el 
transportista.

3- Normes de repartiment

· Els desplaçaments de repartiment a l’interior de la Superilla 
s’hauran de realitzar amb vehicles elèctrics o no motoritzats.

· Els circuits de repartiment s’organitzaran per volum acumulat 
per a cada tipologia d’activitats, i es duran a terme en unes 
franges horàries concretes. Aquestes han de coincidir amb 
l’horari escolar, per evitar la coincidència dels vehicles de 
distribució i dels menors en l’espai públic.

· La velocitat dels desplaçaments no haurà d’excedir els 10 
km/h en les vies interiors de les Superilles i podrà assolir els 
50 km/h en les vies bàsiques.

Jurídicament, s’han de tenir en compte els següents punts:

A) És necessari abordar la regulació de la Gestió del CDU, en 
funció de la tipologia de l’òrgan gestor:

1- Organisme públic
2- Organisme mixt (Públic i privat)
3- Privat

En funció de la forma jurídica de l’organisme que gestioni el 
CDU, el procediment de contractació del distribuïdor serà 
diferent. I atenent a aquestes circumstàncies es podran crear 
instruccions internes de contractació.

B) Es recomana crear reglaments pel propi funcionament 
intern del CDU, on s’inclogui un apartat on s’estableixi un 
sistema tarifari que contempli el nombre d’operacions 
i el volum de les mateixes. Aquest reglament també 
desenvoluparà la regulació vinculada als horaris, al personal, 
als vehicles, a la regulació de les entrades i sortides, i inclús es 

pot contemplar normes internes relacionades amb les obres 
i	les	instal•lacions.	

En matèria sancionadora, en el cas que la CDU sigui organisme 
públic local i no se li pugui aplicar cap ordenança vigent de 
l’àmbit competencial de l’Ajuntament de Barcelona, s’haurà 
de crear una nova on es reguli aquesta potestat i que estableixi 
que l’incompliment de les prescripcions contingudes en les 
ordenances, i/o en el reglament és sancionable.

En el cas que el CDU estigui gestionat per un organisme 
privat, en la seva mateixa normativa interna que desenvolupi 
hi podrà establir una regulació de les sancions.

C) Lligat amb tot el que s’ha exposat fins el moment s’ha de 
formalitzar un contracte entre la CDU i el comerciant on serà 
molt important regular les competències del  CDU: 
CONFIDENCIALITAT: s’entendrà per principi de 
confidencialitat l’obligació d’ambdues parts que intervinguin 
de no divulgar la informació. En particular, tindrà aquesta 
obligació el CDU que haurà de garantir aquest caràcter 
confidencial en els productes, en les ofertes vinculades a 
aquets productes. 
RECEPCIÓ DEL PRODUCTE I COMPROVACIÓ: garantir el 
personal i les infraestructures necessàries per una correcte 
recepció i comprovació del producte.
RESPONSABILITAT: el CDU s’ha de responsabilitzar del 
manteniment del producte, de la conservació i sobretot de la 
possible pèrdua de la mateixa

En la mateixa línea, s’haurà de contemplar la possibilitat i 
viabilitat que entre el comerciant que rebi producte del CDU 
i el propi CDU es fixin unes normes de responsabilitat.
 

Anàlisi econòmic

Costos de posada en funcionament i manteniment del CDU

Els costos de posada en servei del CDU, considerant 
l’ús de carretes contrapesades i utilitzant el sistema 
d’emmagatzematge de palets convencional, té en compte els 
següents elements:

1. Cost de les carretes
2. Cost del sistema de comunicació per radiofreqüència  
 de les carretes
3. Cost de les prestatgeries
4. Cost dels vehicles
5. Cost del sistema informàtic

A continuació es detalla el cost total de cadascun d’aquests 
elements per a cada escenari en funció del nombre d’unitats 
i del seu preu unitari.
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1. Cost de les carretes
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Superfície CDU (m2) 1.850 2.000 2.700 2.930
Palets setmanals 6.491 6.987 9.475 10.278
Palets diaris 1.298 1.397 1.895 2.056
Palets diaris / carreta 132 132 132 132
Nombre carretes 9.83 10.59 14.36 15.57
Nombre enter carretes 10 11 15 16
Cost unitari carreta (€) 24.000 24.000 24.000 24.000
Cost total carretes (€) 240.000 264.000 360.000 384.000

Taula 13: Costos de les carretes. Font: BCNecologia

2. Cost del sistema de comunicació per radiofreqüència
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Pre per carreta (€) 7.500 7.500 7.500 7.500
Nombre de carretes 10 11 15 16
Cost total 
radiofreqüència (€) 75.000 82.500 112.500 120.000

Taula 14: Costos del sistema de comunicació per radiofreqüència. Font: 
BCNecologia

3. Cost de les prestatgeries
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

m2 prestatgeries 622 670 910 986
Cost unitari m2 
prestatgeries

125 125 125 125

Cost total prestatgeries 
(€) 77.750 83.750 113.750 123.250

Taula 15: Costos de les prestatgeries. Fonts: BCNecologia

4. Cost dels vehicles
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Vehicles Porter Electric Power 4 5 7 6
Vehicles Fuso Canter E-Cell 5 5 7 8
Total vehicles 9 10 14 14
Cost unitari Porter Electric (€) 18.000 18.000 18.000 18.000
Cost unitari Fuso Canter E-Cell 
(€)

50.000 50.000 50.000 50.000

Cost total vehicles (€) 322.000 340.000 476.000 508.000

Taula 16: Costos dels vehicles. Font: BCNecologia

Per al càlcul del nombre de carretes s’han tingut en compte 
els següents rendiments:

Tipus de moviment Moviment de palets per hora

Descàrrega de vehicles 27
Emmagatzematge de productes 18
Reposició 27
Càrrega de vehicles 25

Taula 17: Rendiments per una carreta contrapesada. Fonts: La distribució urbana 
de mercaderies a Barcelona (BCNecologia)

Els costos de posada en servei del CDU, tenint en compte la 
instal·lació del sistema informàtic que s’estima en uns 30.000 
€, varia entre els 744.750 € de l’escenari 1 i els 1.165.250 € de 
l’escenari 2b.

Costos de posada en servei del CDU
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Cost total carretes (€) 240.000 264.000 360.000 384.000
Cost total 
radiofreqüència (€)

75.000 82.500 112.500 120.000

Cost total 
prestatgeries (€)

77.750 83.750 113.750 123.250

Cost total vehicles (€) 322.000 340.000 476.000 508.000
Cost sistema 
informàtic (€)

30.000 30.000 30.000 30.000

Cost total posada en 
servei (€) 744.750 800.250 1.092.250 1.165.250

Taula 18: Resum de costos de posada en servei del CDU. Fonts: La distribució 
urbana de mercaderies a Barcelona (BCNecologia)

En relació als costos de manteniment, es consideren les 
següents simplificacions com hipòtesis de partida:

•	 Cost	del	lloguer	del	local:	4.000	€/mes	per	cada	1.000	
m2 de local.

•	 Cost	 dels	 serveis	 addicionals	 (tasses,	 energia,	
assegurances, etc.): 45 €/m2 i any.

•	 Cost	del	manteniment	de	l’equip	mòbil	(carretes):	10	%	
del seu capital, per any.

•	 Cost	de	manteniment	de	l’equip	fix	(prestatgeries):	1%	
del seu capital, per any.

•	 Cost	de	personal	del	CDU.	S’ha	 tingut	en	compte	un	
operari per cada carreta elevadora, un repartidor per cada 
vehicle, un director, un supervisor, i dos administratius que 
desenvoluparan les següents funcions:

o Director: Gestió de la plataforma. Venta i promoció de  
 serveis
o Supervisor: Responsable de magatzem
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o Operaris: Recepció i classificació de mercaderies
o Repartidors: Preparació de la càrrega i repartiment
o Administratius: Gestió administrativa

Costos anuals de manteniment del CDU
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Cost del lloguer del local 
(€)

88.800 96.000 129.600 140.640

Cost dels serveis (tasses, 
energia, assegurances, ...) 
(€)

83.250 90.000 121.500 131.850

Cost del manteniment de 
carretes (€)

24.000 26.400 36.000 38.400

Cost del manteniment de 
prestatgeries (€)

778 838 1.138 1.233

Cost anual total de 
manteniment (€) 196.828 213.238 288.238 312.123

Taula 19: Costos anuals de manteniment del CDU. Fonts: BCNecologia

Costos anuals de personal del CDU
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Director 1 1 1 1
Supervisor 1 1 1 1
Operaris (1 per carreta) 10 11 15 16
Repartidors (1 per carreta) 9 10 14 14
Administratius 2 2 2 2
Cost anual unitari 
(director) (€)

56.000

Cost anual unitari 
(supervisor) (€)

42.000

Cost anual unitari 
(operari) (€)

35.000

Cost anual unitari 
(repartidor) (€)

17.000

Cost anual unitari 
(administratiu) (€)

16.800

Cost anual total director (€) 56.000 56.000 56.000 56.000
Cost anual total supervisor 
(€)

42.000 42.000 42.000 42.000

Cost anual total operaris 
(€)

350.000 385.000 525.000 560.000

Cost anual total repartidors 
(€)

153.000 170.000 238.000 238.000

Cost anual total 
administratius (€)

33.600 33.600 33.600 33.600

Cost anual total 
personal (€) 634.600 686.600 894.600 929.600

Taula 20: Costos anuals de manteniment i de personal del CDU. Font: 

BCNecologia

A mode de resum es presenta la següent taula amb els costos 
totals de posada en servei i els costos anuals de manteniment 
del CDU:

Resum de costos del CDU
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Cost total posada en 
servei (€) 744.750 800.250 1.092.250 1.165.250

Cost anual total 
manteniment (€)

196.828 213.238 288.238 312.123

Cost anual total personal (€) 634.600 686.600 894.600 929.600
Subtotal cost anual (€) 831.428 899.838 1.182.838 1.241.723

Taula 21: Resum de costos de CDU. Font: BCNecologia

Balanç econòmic del CDU. Càlcul de tarifes

A continuació es realitza un balanç econòmic del CDU i es 
calculen quines haurien de ser les tarifes a aplicar per tal que 
els ingressos igualin els costos. En primer lloc es calcula el 
cost total anual, que té en compte l’amortització dels costos 
de posada en servei del CDU (que s’estima en 10 anys), els 
costos de manteniment i els costos de personal.

Balanç econòmic anual. Costos
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Amortització 
posada en 
servei (10 %) 
(€)

74.475 80.025 109.225 116.525

Manteniment 
(€)

196.828 213.238 288.238 312.123

Personal (€) 634.600 686.600 894.600 929.600
Total cost 
anual (€) 905.903 979.863 1.292.063 1.358.248

Taula 22: Balanç econòmic anual. Costos. Font: BCNecologia

Els ingressos que provinguin dels serveis que ofereix el CDU 
han d’igualar, doncs, aquests costos. El càlcul de la tarifa té en 
compte 2 factors (la seva suma) que es cobra a cada camió 
que arriba al CDU per dipositar la seva mercaderia:
•	 Nombre	d’operacions
•	 Volum	d’entrega	(palets)

En aquest càlcul es fa la hipòtesis que els ingressos per 
nombre d’operacions han de cobrir el 50% dels costos, i 
els ingressos per volum d’entrega l’altre 50%. Donat que 
coneixem el nombre d’operacions i volum (palets) setmanals 
i anuals, la tarifa a aplicar surt de forma immediata.
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Balanç econòmic anual. Ingressos (operacions+volum)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Ingressos per 
operacions (€) 
(50 %)

452.951 489.931 646.031 679.124

Ingressos per 
palets (€) (50 
%)

452.951 489.931 646.031 679.124

Total ingressos 
(€)

905.903 979.863 1.292.063 1.358.248

Operacions 
setmanals

32.758 35.264 47.297 51.307

Palets setma-
nals

6.491 6.987 9.475 10.278

Operacions 
anuals

1.703.416 1.833.728 2.459.444 2.667.964

Palets anuals 337.532 363.324 492.700 534.456
Tarifa per 
operació (€)

0,27 0,27 0,26 0,25

Tarifa per 
palet (€) 1,34 1,35 1,31 1,27

Taula 23: Balanç econòmic anual. Ingressos d’operacions i volum. Font: 
BCNecologia

La tarifa a aplicar se situaria en funció de 0,25€ i 0,27€ 
per operació i entre 1,27€ i 1,35€ per palet en funció de 
l’escenari considerat. Com a exemple (escenari 2), un camió 
que descarregui un total de 20 operacions, i cada operació 
tingui un volum de 0,1palets, haurà de pagar una quantitat de 
0,26€/operació x 20operacions = 5,2€ més 1,31€/palet x (20 
x 0,1palets) = 2,62€, en total 5,2€ + 2,62€ = 7,82€.

Sembla raonable que el CDU cobri en funció de les operacions 
a fer i del volum a gestionar. També podríem considerar 
l’escenari que el CDU només cobri en funció del nombre 
d’operacions. En aquest cas, la tarifa quedaria de la següent 
manera.

Balanç econòmic anual. Ingressos (només operacions)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Ingressos per 
operacions (€) 
(100 %)

905.903 979.863 1.292.063 1.358.248

Ingressos per 
palets (€) (0 %)

0 0 0 0

Total ingressos 
(€)

905.903 979.863 1.292.063 1.358.248

Operacions 
setmanals

32.758 35.264 47.297 51.307

Palets setma-
nals

6.491 6.987 9.475 10.278

Operacions 
anuals

1.703.416 1.833.728 2.459.444 2.667.964

Palets anuals 337.532 363.324 492.700 534.456
Tarifa per 
operació (€)

0,53 0,53 0,53 0,51

Tarifa per 
palet (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Taula 24: Balanç econòmic anual. Ingressos d’operacions. Font: BCNecologia

Aquests càlculs, fins ara, han tingut en compte que el 100% 
de les operacions DUM en les àrees estudiades es realitzaran 
en el CDU. A continuació es realitzen els càlculs en el supòsit 
que només un 10%, 20%, etc. de les operacions dins l’àmbit 
d’estudi es realitzen en el CDU. Es mostren les principals 
taules de resultats, que segueixen el mateix esquema explicat 
fins ara.

Carretes
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 1 2 2 2
20% 2 3 3 4
30% 3 4 5 5
40% 4 5 6 7
50% 5 6 8 8
60% 6 7 9 10
70% 7 8 11 11
80% 8 9 12 13
90% 9 10 13 15
100% 10 11 15 16

Taula 25: Nombre de carretes. Font: BCNecologia

1. Cost total carretes (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 24.000 48.000 48.000 48.000
20% 48.000 72.000 72.000 96.000
30% 72.000 96.000 120.000 120.000
40% 96.000 120.000 144.000 168.000
50% 120.000 144.000 192.000 192.000
60% 144.000 168.000 216.000 240.000
70% 168.000 192.000 264.000 264.000
80% 192.000 216.000 288.000 312.000
90% 216.000 240.000 312.000 360.000
100% 240.000 264.000 360.000 384.000

Taula 26: Cost total de carretes. Font: BCNecologia
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2. Cost total radiofreqüència (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 7.500 15.000 15.000 15.000
20% 15.000 22.500 22.500 30.000
30% 22.500 30.000 37.500 37.500
40% 30.000 37.500 45.000 52.500
50% 37.500 45.000 60.000 60.000
60% 45.000 52.500 67.500 75.000
70% 52.500 60.000 82.500 82.500
80% 60.000 67.500 90.000 97.500
90% 67.500 75.000 97.500 112.500
100% 75.000 82.500 112.500 120.000

Taula 27: Cost total radiofreqüència. Font: BCNecologia

3. Cost total prestatgeries (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 7.775 8.375 11.375 12.325
20% 15.550 16.750 22.750 24.650
30% 23.325 25.125 34.125 36.975
40% 31.100 33.500 45.500 49.300
50% 38.875 41.875 56.875 61.625
60% 46.650 50.250 68.250 73.950
70% 54.425 58.625 79.625 86.275
80% 62.200 67.000 91.000 98.600
90% 69.975 75.375 102.375 110.925
100% 77.750 83.750 113.750 123.250

Taula 28: Cost total prestatgeries. Font: BCNecologia

Vehicles Porter Electric
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 3 3 4 4
20% 1 2 3 0
30% 0 0 3 4
40% 2 3 2 3
50% 0 1 2 3
60% 3 4 5 3
70% 1 2 5 3
80% 4 5 4 6
90% 2 3 4 6
100% 4 5 7 6

Taula 29: Vehicles Porter Electric. Font: BCNecologia

Vehicles Fuso Canter
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 0 0 0 0
20% 1 1 1 2
30% 2 2 2 2
40% 2 2 3 3
50% 3 3 4 4
60% 3 3 4 5
70% 4 4 5 6
80% 4 4 6 6
90% 5 5 7 7
100% 5 5 7 8

Taula 30: Vehicles Fuso Canter E-Cell. Font: BCNecologia

Total vehicles
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 3 3 4 4
20% 2 3 4 2
30% 2 2 5 6
40% 4 5 5 6
50% 3 4 6 7
60% 6 7 9 8
70% 5 6 10 9
80% 8 9 10 12
90% 7 8 11 13
100% 9 10 14 14

Taula 31: Total de vehicles. Font: BCNecologia

4. Cost total vehicles (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 54.000 54.000 72.000 72.000
20% 68.000 86.000 104.000 100.000
30% 100.000 100.000 154.000 172.000
40% 136.000 154.000 186.000 204.000
50% 150.000 168.000 236.000 254.000
60% 204.000 222.000 290.000 304.000
70% 218.000 236.000 340.000 354.000
80% 272.000 290.000 372.000 408.000
90% 286.000 304.000 422.000 458.000
100% 322.000 340.000 476.000 508.000

Taula 32: Cost total de vehicles. Font: BCNecologia
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5. Cost total sistema informàtic (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 30.000 30.000 30.000 30.000
20% 30.000 30.000 30.000 30.000
30% 30.000 30.000 30.000 30.000
40% 30.000 30.000 30.000 30.000
50% 30.000 30.000 30.000 30.000
60% 30.000 30.000 30.000 30.000
70% 30.000 30.000 30.000 30.000
80% 30.000 30.000 30.000 30.000
90% 30.000 30.000 30.000 30.000
100% 30.000 30.000 30.000 30.000

Taula 33: Cost total del sistema informàtic. Font: BCNecologia

Cost total posada en servei del CDU (€) (1+2+3+4+5)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 123.275 155.375 176.375 177.325
20% 176.550 227.250 251.250 280.650
30% 247.825 281.125 375.625 396.475
40% 323.100 375.000 450.500 503.800
50% 376.375 428.875 574.875 597.625
60% 469.650 522.750 671.750 722.950
70% 522.925 576.625 796.125 816.775
80% 616.200 670.500 871.000 946.100
90% 669.475 724.375 963.875 1.071.425
100% 744.750 800.250 1.092.250 1.165.250

Taula 34: Cost total posada en servei de la CDU. Font: BCNecologia

Amortització anual posada en servei  (€) (10 anys)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 12.328 15.538 17.638 17.733
20% 17.655 22.725 25.125 28.065
30% 24.783 28.113 37.563 39.648
40% 32.310 37.500 45.050 50.380
50% 37.638 42.888 57.488 59.763
60% 46.965 52.275 67.175 72.295
70% 52.293 57.663 79.613 81.678
80% 61.620 67.050 87.100 94.610
90% 66.948 72.438 96.388 107.143
100% 74.475 80.025 109.225 116.525

Taula 35: Amortització anual de la posada en servei. Font: BCNecologia

Superfície local
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 185 200 270 293
20% 370 400 540 586
30% 555 600 810 879
40% 740 800 1.080 1.172
50% 925 1.000 1.350 1.465
60% 1.110 1.200 1.620 1.758
70% 1.295 1.400 1.890 2.051
80% 1.480 1.600 2.160 2.344
90% 1.665 1.800 2.430 2.637
100% 1.850 2.000 2.700 2.930

Taula 36: Superfície del local. Font: BCNecologia

Cost anual lloguer local (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 8.880 9.600 12.960 14.064
20% 17.760 19.200 25.920 28.128
30% 26.640 28.800 38.880 42.192
40% 35.520 38.400 51.840 56.256
50% 44.400 48.000 64.800 70.320
60% 53.280 57.600 77.760 84.384
70% 62.160 67.200 90.720 98.448
80% 71.040 76.800 103.680 112.512
90% 79.920 86.400 116.640 126.576
100% 88.800 96.000 129.600 140.640

Taula 37: Cost anual del lloguer del local. Font: BCNecologia

Cost anual serveis, manteniment de carretes i prestatgeries (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 10.803 11.724 15.864 17.148
20% 21.606 23.448 31.728 34.297
30% 32.408 35.171 47.591 51.445
40% 43.211 46.895 63.455 68.593
50% 54.014 58.619 79.319 85.741
60% 64.817 70.343 95.183 102.890
70% 75.619 82.066 111.046 120.038
80% 86.422 93.790 126.910 137.186
90% 97.225 105.514 142.774 154.334
100% 108.028 117.238 158.638 171.483

Taula 38: Cost anual de serveis i manteniment. Font: BCNecologia
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Cost anual total manteniment (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 19.683 21.324 28.824 31.212
20% 39.366 42.648 57.648 62.425
30% 59.048 63.971 86.471 93.637
40% 78.731 85.295 115.295 124.849
50% 98.414 106.619 144.119 156.061
60% 118.097 127.943 172.943 187.274
70% 137.779 149.266 201.766 218.486
80% 157.462 170.590 230.590 249.698
90% 177.145 191.914 259.414 280.910
100% 196.828 213.238 288.238 312.123

Taula 39: Cost anual total manteniment. Font: BCNecologia

Cost anual director  (€) 
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 56.000 56.000 56.000 56.000
20% 56.000 56.000 56.000 56.000
30% 56.000 56.000 56.000 56.000
40% 56.000 56.000 56.000 56.000
50% 56.000 56.000 56.000 56.000
60% 56.000 56.000 56.000 56.000
70% 56.000 56.000 56.000 56.000
80% 56.000 56.000 56.000 56.000
90% 56.000 56.000 56.000 56.000
100% 56.000 56.000 56.000 56.000

Taula 40: Cost anual director. Font: BCNecologia

Cost anual supervisor (€) 
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 42.000 42.000 42.000 42.000
20% 42.000 42.000 42.000 42.000
30% 42.000 42.000 42.000 42.000
40% 42.000 42.000 42.000 42.000
50% 42.000 42.000 42.000 42.000
60% 42.000 42.000 42.000 42.000
70% 42.000 42.000 42.000 42.000
80% 42.000 42.000 42.000 42.000
90% 42.000 42.000 42.000 42.000
100% 42.000 42.000 42.000 42.000

Taula 41: Cost anual supervisor. Font: BCNecologia

Cost anual operaris (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 35.000 70.000 70.000 70.000
20% 70.000 105.000 105.000 140.000
30% 105.000 140.000 175.000 175.000
40% 140.000 175.000 210.000 245.000
50% 175.000 210.000 280.000 280.000
60% 210.000 245.000 315.000 350.000
70% 245.000 280.000 385.000 385.000
80% 280.000 315.000 420.000 455.000
90% 315.000 350.000 455.000 525.000
100% 350.000 385.000 525.000 560.000

Taula 42: Cost anual operaris. Font: BCNecologia

Cost anual repartidors (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 51.000 51.000 68.000 68.000
20% 34.000 51.000 68.000 34.000
30% 34.000 34.000 85.000 102.000
40% 68.000 85.000 85.000 102.000
50% 51.000 68.000 102.000 119.000
60% 102.000 119.000 153.000 136.000
70% 85.000 102.000 170.000 153.000
80% 136.000 153.000 170.000 204.000
90% 119.000 136.000 187.000 221.000
100% 153.000 170.000 238.000 238.000

Taula 43: Cost anual repartidors. Font: BCNecologia

Cost anual administratius (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 33.600 33.600 33.600 33.600
20% 33.600 33.600 33.600 33.600
30% 33.600 33.600 33.600 33.600
40% 33.600 33.600 33.600 33.600
50% 33.600 33.600 33.600 33.600
60% 33.600 33.600 33.600 33.600
70% 33.600 33.600 33.600 33.600
80% 33.600 33.600 33.600 33.600
90% 33.600 33.600 33.600 33.600
100% 33.600 33.600 33.600 33.600

Taula 44: Cost anual administratius. Font: BCNecologia
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Cost anual personal (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 217.600 252.600 269.600 269.600
20% 235.600 287.600 304.600 305.600
30% 270.600 305.600 391.600 408.600
40% 339.600 391.600 426.600 478.600
50% 357.600 409.600 513.600 530.600
60% 443.600 495.600 599.600 617.600
70% 461.600 513.600 686.600 669.600
80% 547.600 599.600 721.600 790.600
90% 565.600 617.600 773.600 877.600
100% 634.600 686.600 894.600 929.600

Taula 45: Cost anual personal. Font: BCNecologia

Balanç econòmic anual. Costos amortització, manteniment i personal (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 249.610 289.461 316.061 318.545
20% 292.621 352.973 387.373 396.090
30% 354.431 397.684 515.634 541.884
40% 450.641 514.395 586.945 653.829
50% 493.651 559.106 715.206 746.424
60% 608.662 675.818 839.718 877.169
70% 651.672 720.529 967.979 969.763
80% 766.682 837.240 1.039.290 1.134.908
90% 809.692 881.951 1.129.401 1.265.653
100% 905.903 979.863 1.292.063 1.358.248

Taula 46: Balanç econòmic anual. Costos amortització, manteniment i personal. 
Font: BCNecologia

Ingressos per operacions (€) (50 %)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 124.805 144.731 158.031 159.272
20% 146.310 176.486 193.686 198.045
30% 177.215 198.842 257.817 270.942
40% 225.321 257.198 293.473 326.915
50% 246.826 279.553 357.603 373.212
60% 304.331 337.909 419.859 438.584
70% 325.836 360.264 483.989 484.882
80% 383.341 418.620 519.645 567.454
90% 404.846 440.976 564.701 632.826
100% 452.951 489.931 646.031 679.124

Taula 47: Ingressos per operacions. Font: BCNecologia

Ingressos per palets (€) (50 %)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 124.805 144.731 158.031 159.272
20% 146.310 176.486 193.686 198.045
30% 177.215 198.842 257.817 270.942
40% 225.321 257.198 293.473 326.915
50% 246.826 279.553 357.603 373.212
60% 304.331 337.909 419.859 438.584
70% 325.836 360.264 483.989 484.882
80% 383.341 418.620 519.645 567.454
90% 404.846 440.976 564.701 632.826
100% 452.951 489.931 646.031 679.124

Taula 48: Ingressos per palets. Font: BCNecologia

Operacions anuals
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 170.342 183.373 245.944 266.796
20% 340.683 366.746 491.889 533.593
30% 511.025 550.118 737.833 800.389
40% 681.366 733.491 983.778 1.067.186
50% 851.708 916.864 1.229.722 1.333.982
60% 1.022.050 1.100.237 1.475.666 1.600.778
70% 1.192.391 1.283.610 1.721.611 1.867.575
80% 1.362.733 1.466.982 1.967.555 2.134.371
90% 1.533.074 1.650.355 2.213.500 2.401.168
100% 1.703.416 1.833.728 2.459.444 2.667.964

Taula 49: Operacions anuals. Font: BCNecologia

Palets anuals
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 33.753 36.332 49.270 53.446
20% 67.506 72.665 98.540 106.891
30% 101.260 108.997 147.810 160.337
40% 135.013 145.330 197.080 213.782
50% 168.766 181.662 246.350 267.228
60% 202.519 217.994 295.620 320.674
70% 236.272 254.327 344.890 374.119
80% 270.026 290.659 394.160 427.565
90% 303.779 326.992 443.430 481.010
100% 337.532 363.324 492.700 534.456

Taula 50: Palets anuals. Font: BCNecologia
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Tarifa per operació
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 0,73 0,79 0,64 0,60
20% 0,43 0,48 0,39 0,37
30% 0,35 0,36 0,35 0,34
40% 0,33 0,35 0,30 0,31
50% 0,29 0,30 0,29 0,28
60% 0,30 0,31 0,28 0,27
70% 0,27 0,28 0,28 0,26
80% 0,28 0,29 0,26 0,27
90% 0,26 0,27 0,26 0,26
100% 0,27 0,27 0,26 0,25

Taula 51: Tarifa per operació Font: BCNecologia

Tarifa per palet
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 3,70 3,98 3,21 2,98
20% 2,17 2,43 1,97 1,85
30% 1,75 1,82 1,74 1,69
40% 1,67 1,77 1,49 1,53
50% 1,46 1,54 1,45 1,40
60% 1,50 1,55 1,42 1,37
70% 1,38 1,42 1,40 1,30
80% 1,42 1,44 1,32 1,33
90% 1,33 1,35 1,27 1,32
100% 1,34 1,35 1,31 1,27

Taula 52: Tarifa per palet. Font: BCNecologia

Amb els següents gràfics s’observa que, com menys 
operacions capti el CDU en l’àmbit d’estudi, més cara haurà 
de ser la tarifa per tal d’obtenir un balanç econòmic equilibrat.
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Figura 22. Evolució de les tarifes per operació segons el % de comerços usuaris. 
Font BCNecologia

Figura 23. Evolució de les tarifes per palet segons el % de comerços usuaris. 
Font BCNecologia
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Escenari de lloguer subvencionat

Fins ara s’ha fet la hipòtesis que es pagava un lloguer pel 
local on s’ubicaria el CDU (a raó de 4.000€ mensuals per cada 
1.000m2 de local). A continuació es mostren els principals 
resultats suposant que el preu del lloguer estigui totalment 
subvencionat.

Costos anuals de manteniment del CDU
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Cost del lloguer del local 
(€)

0 0 0 0

Cost dels serveis (tasses, 
energia, assegurances, ...) 
(€)

83.250 90.000 121.500 131.850

Cost del manteniment de 
carretes (€)

24.000 26.400 36.000 38.400

Cost del manteniment de 
prestatgeries (€)

778 838 1.138 1.233

Cost anual total de 
manteniment (€) 108.028 117.238 158.638 171.483

Taula 53: Costos anuals de manteniment de CDU sense lloguer. Font: 
BCNecologia

Resum de costos del CDU
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Cost total posada en servei 
(€)

744.750 800.250 1.092.250 1.165.250

Cost anual total de mante-
niment(€)

108.028 117.238 158.638 171.483

Cost anual total personal 
(€)

634.600 686.600 894.600 929.600

Subtotal cost anual (€) 742.628 803.838 1.053.238 1.101.083

Taula 54: Resum de costos de CDU sense lloguer. Font: BCNecologia

Balanç econòmic anual. Costos
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Amortització posada en 
servei (€) (10 %)

74.475 80.025 109.225 116.525

Manteniment €) 108.028 117.238 158.638 171.483
Personal (€) 634.600 686.600 894.600 929.600
Total cost anual (€) 817.103 883.863 1.162.463 1.217.608

Taula 55: Balanç econòmic anual. Costos Font: BCNecologia

Balanç econòmic anual. Ingressos (operacions + volum)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Ingressos per operacions 
(€) (50 %) 

408.551 441.931 581.231 608.804

Ingressos per palets (€) 
(50 %)

408.551 441.931 581.231 608.804

Total ingressos (€) 817.103 883.863 1.162.463 1.217.608
Operacions setmanals 32.758 35.264 47.297 51.307
Palets setmanals 6.491 6.987 9.475 10.278
Operacions anuals 1.703.416 1.833.728 2.459.444 2.667.964
Palets anuals 337.532 363.324 492.700 534.456
Tarifa per operació (€) 0,24 0,24 0,24 0,23
Tarifa per palet (€) 1,21 1,22 1,18 1,14

Taula 56: Balanç econòmic anual. Ingressos d’operacions i volum. Font: 
BCNecologia

Balanç econòmic anual. Ingressos (només operacions)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

Ingressos per operacions 
(€) (50 %) 

817.103 883.863 1.162.463 1.217.608

Ingressos per palets (€) 
(50 %)

0 0 0 0

Total ingressos (€) 817.103 883.863 1.162.463 1.217.608
Operacions setmanals 32.758 35.264 47.297 51.307
Palets setmanals 6.491 6.987 9.475 10.278
Operacions anuals 1.703.416 1.833.728 2.459.444 2.667.964
Palets anuals 337.532 363.324 492.700 534.456
Tarifa per operació (€) 0,48 0,48 0,47 0,46
Tarifa per palet (€) 0,00 0,00 0,00 0,00

Taula 57: Balanç econòmic anual. Ingressos només d’operacions. Font: 
BCNecologia

Cost anual total manteniment (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 10.803 11.724 15.864 17.148
20% 21.606 23.448 31.728 34.297
30% 32.408 35.171 47.591 51.445
40% 43.211 46.895 63.455 68.593
50% 54.014 58.619 79.319 85.741
60% 64.817 70.343 95.183 102.890
70% 75.619 82.066 111.046 120.038
80% 86.422 93.790 126.910 137.186
90% 97.225 105.514 142.774 154.334
100% 108.028 117.238 158.638 171.483

Taula 58: Cost anual total de manteniment. Font: BCNecologia
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Balanç econòmic anual. Costos amortització, manteniment i personal (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 240.730 279.861 303.101 304.481
20% 274.861 333.773 361.453 367.962
30% 327.791 368.884 476.754 499.692
40% 415.121 475.995 535.105 597.573
50% 449.251 511.106 650.406 676.104
60% 555.382 618.218 761.958 792.785
70% 589.512 653.329 877.259 871.315
80% 695.642 760.440 935.610 1.022.396
90% 729.772 795.551 1.012.761 1.139.077
100% 817.103 883.863 1.162.463 1.217.608

Taula 59: Balanç econòmic anual. Costos amortització, manteniment i personal. 
Font: BCNecologia

Tarifa per operació (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 0,71 0,76 0,62 0,57
20% 0,40 0,46 0,37 0,34
30% 0,32 0,34 0,32 0,31
40% 0,30 0,32 0,27 0,28
50% 0,26 0,28 0,26 0,25
60% 0,27 0,28 0,26 0,25
70% 0,25 0,25 0,25 0,23
80% 0,26 0,26 0,24 0,24
90% 0,24 0,24 0,23 0,24
100% 0,24 0,24 0,24 0,23

Taula 60: Tarifa per operació. Font: BCNecologia

Tarifa per palet (€)
Escenari 1 Escenari 1b Escenari 2 Escenari 2b

10% 3,57 3,85 3,08 2,85
20% 2,04 2,30 1,83 1,72
30% 1,62 1,69 1,61 1,56
40% 1,54 1,64 1,36 1,40
50% 1,33 1,41 1,32 1,27
60% 1,37 1,42 1,29 1,24
70% 1,25 1,28 1,27 1,16
80% 1,29 1,31 1,19 1,20
90% 1,20 1,22 1,14 1,18
100% 1,21 1,22 1,18 1,14

Taula 61: Tarifa per palet. Font: BCNecologia

En aquest cas els costos són una mica més baixos i les tarifes 
a aplicar podrien ser més baixes.

Mètode de finançament alternatiu

Per altra banda, un sistema de finançament interessant a 
tenir en compte, tot i que requereix arribar a un acord amb 
Barcelona Serveis Municipals (BSM), és aprofitar part o la 
totalitat de la recaptació de l’àrea blava en l’àmbit considerat. 

En l’àmbit de l’escenari 1, el model de Superilla es tradueix 
en places d’àrea blava a la xarxa bàsica i vies interiors sense 
aparcament (si el dèficit ho permet). Però tampoc totes les 
places de la xarxa bàsica es mantindran, perquè allà on es 
té previst que passi el carril bus o el carril bici, aquests tenen 
prioritat, i l’aparcament només es manté si hi ha espai suficient 
per a ell. A partir d’aquestes premises, es veu que existiran 83 
places d ‘àrea blava en aquest escenari.
Per a l’escenari 2 s’han calculat de manera anàloga les places 
blaves, i serien 421.

Per calcular els ingressos anuals d’aquestes places, s’ha 
considerat una tarifa de 2,25 €/hora amb un horari de dilluns 
a divendres de 09h a 14h i de 16h a 20h, i assumint un 
percentatge d’ocupació de les places del 89 %, xifra obtinguda 
mitjançant treball de camp en el districte de Sant Martí.

Places
Recaptació 
teòrica (€)

% ocupació
Recaptació 
anual (€)

Escenari 1 83 436.995 89 % 388.925
Escenari 2 421 2.216.565 89 % 1.972.742

Taula 62: Ingressos econòmics de l’àrea blava amb Superilla. Font: BCNecologia

L’adopació d’aquest sistema de finançament requereix, com 
ja s’ha esmentat, que BSM accepti cedir els ingressos, o part 
d’ells, cobrats  en aquests àmbits.

Operacions en el CDU

Les activitats en el centre s’organitzen en cadena de la següent 
manera:

· Recepció, registre i classificació de la mercaderia

· Emmagatzematge

· Organització de lliuraments (horaris, rutes, etc.)

· Consolidació i càrrega de vehicles

· Distribució als punts de destinació

Un punt important a tenir en compte és la gran diversitat de 
sistemes de codificació que usen les mercaderies entrants. 
La majoria de paquets arribaran amb codi de barres i una 
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informació semblant, però cada transportista o fabricant 
utilitza variants amb les seves pròpies referències i catalogació. 

És necessari, doncs, uniformitzar la informació, la solució 
pot passar per la creació d’un programa d’homologació que 
pugui llegir els diversos codis i unificar-los en un model únic.

Els diferents usuaris dels serveis del CDU (fabricants i 
proveïdors, transportistes i comerciants receptors) necessiten 
un mitjà de comunicació amb aquest. Això es pot dur a terme 
gràcies a un portal d’internet, on es pot gestionar qualsevol 
operació i/o consulta. 

Mesures per afavorir l’ús de la CDU

Es proposa la redacció d’un Pla d’Usos de la Superilla com 
a eina urbanística per regular els usos de l’espai públic en 
l’àmbit de la Superilla. 

Així doncs aquest Pla d’usos es centrarà en primer terme, a 
excepció de determinades operacions especials a definir, en 
la regulació de les zones reservades a la càrrega i descàrrega: 

- Limitacions de càrrega i descàrrega en aquells espais 
reservats a la via pública, única i exclusivament a vehicles 
elèctrics 
- Limitacions en determinades franges horàries de les 
zones reservades.

El Pla ha de garantir un canvi en l’habitabilitat de l’espai públic, 
reduir l’espai ocupat pel trànsit privat, assolir una mobilitat més 
sostenible, promoure la implicació ciutadana i, en definitiva, 
omplir de vida els carrers. Aquests objectius adquireixen un 
gran relleu en el Districte de Gràcia, que es caracteritza per 
tenir una traçat urbà molt específic, propi dels nuclis històrics 
(Vila de Gràcia), en el que conflueixen altres models urbans, 
amb gran densitat de població i un alt grau d’activitat lúdica 
i comercial.

La restricció de pas dels vehicles no propulsats per motors 
elèctrics a l’interior de la Superilla (a excepció del trajecte 
d’accés al CDU) és una mesura per a promocionar el 
repartiment DUM amb mitjans de baix impacte i instigar, així, 
l’ús del CDU.

Un dels objectius de l’Ajuntament de Barcelona és convertir 
el vehicle elèctric en un referent de transport individual, 
col•lectiu,	 públic	 i/o	 privat	 de	 la	 ciutat.	 La	 implantació	 el	
vehicle elèctric aporta beneficis en la millora de la qualitat 
atmosfèrica, disminució del soroll, disminució de la 
dependència energètica, etc.)

Per altra banda, la implementació de franges temporals 
– en horaris nocturns o en horaris escolars- pretén evitar la 
coincidència, en l’espai i en el temps, de les persones que 

van a peu (en la màxima afluència) i dels vehicles que duen a 
terme la distribució urbana de mercaderies.

Tenint en compte que els Plans d’usos es fonamenten en uns 
eixos d’interès general: seguretat ciutadana, dret dels veïns 
al descans i protecció de l’entorn urbà i per tant convivència 
ciutadana, amb la redacció d’aquest es justificaria.

- Impacte sobre la salut. 
o El 52,2% de les persones que viuen a les 8 Superilles 
de l’àmbit d’estudi estan exposades a una qualitat de l’aire 
no admissible segons la normativa vigent que marca la Unió 
Europea (més de 40 ug/m3 de NO2; BCNecologia, 2016).
o El 44% de les persones que resideixen a l’àmbit 
d’influència del CDU estan exposades a nivells de 
contaminació acústica no permesos per l’Ordenança del 
Medi Ambient (OMA) de l’Ajuntament de Barcelona (>65 
dB(A); BCNecologia, 2016). 
o El nombre de persones lesionades per accident de 
trànsit i any és de 4,6 i 9,4 per km lineal en els barris de 
la Vila de Gràcia i d’en Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 
respectivament (Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de 
Barcelona, 2014).

- Impacte sobre l’ocupació de l’espai públic. 
o El 34,6 % de l’espai públic –en el barri de la Vila de 
Gràcia- i el 60,8 % de l’espai públic – al barri d’en Camp del 
Grassot i Gràcia Nova- està ocupat pel transport motoritzat, 
és a dir, l’espai està destinat de forma prioritària a la mobilitat 
del vehicle en detriment de la mobilitat dels vianants. Aquest 
fet limita els usos compartits a l’espai públic i, per tant, 
l’habitabilitat i convivència a l’interior de les Superilles.
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Planta Baixa. Font: Estudis previs de remodelació del MERCAT MUNICIPAL ABACERIA (Mercats de Barcelona)
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Planta -1. Font: Estudis previs de remodelació del MERCAT MUNICIPAL ABACERIA (Mercats de Barcelona)
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Planta -2. Font: Estudis previs de remodelació del MERCAT MUNICIPAL ABACERIA (Mercats de Barcelona)
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Planta -3. Font: Estudis previs de remodelació del MERCAT MUNICIPAL ABACERIA (Mercats de Barcelona)

ESCENARI 1

Espai cobert pel CDU estimat: 53 % sobre el total de superfície
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ESCENARI 2

Planta -3. Font: Estudis previs de remodelació del MERCAT MUNICIPAL ABACERIA (Mercats de Barcelona)

Espai cobert pel CDU estimat: 77 % sobre el total de superfície



Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 20166362Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. 2016

PROPOSTA DE CDu EN EL mERCAT muNICIPAL DE L’AbACERIA (GRÀCIA)

Seccions C i F. Font: Estudis previs de remodelació del MERCAT MUNICIPAL ABACERIA (Mercats de Barcelona)
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Les Superilles a Gràcia

L’escenari 1 abraça l’extensió d’una gran Superilla de 122,3 
hectàrees que és la conformada per l’àmbit de Travessera 
de Dalt, Via Augusta, Príncep d’Astúries, Torrent de les Flors, 
Bailén, Còrsega i Diagonal. L’escenari 2 dóna servei a un total 
8 Superilles (192,2 hectàrees). 

Les Superilles són unes cèŀlules urbanes que fonamenten un 
nou model funcional per a la ciutat de Barcelona. 

El traçat de cada Superilla ve definit per la integració de 
totes les xarxes de mobilitat en superfície (vehicle privat, 
transport públic, bicicleta, a peu) i xarxa verda, de tal manera 
que s’allibera el màxim d’espai per al gaudi de tots els drets 
ciutadans i es redueixen els impactes produïts pel soroll, la 
contaminació atmosfèrica i els accidents, sense comprometre 
la funcionalitat del sistema urbà.

La Superilla ve definida per un perímetre de vies bàsiques 
d’uns 400 per 400 metres. En el seu interior no es permet 
o s’introdueixen mesures (canvis de sentits) per tal que el 
vehicle de pas no hi circuli - no travessi la Superilla-.

La implementació de Superilles integra actuacions de caràcter 
transversal, transformacions físiques flexibles, destinades 
a millorar l’habitabilitat de l’espai públic, assegurant la 
sostenibilitat del model de mobilitat, equilibrant la seguretat 
amb els múltiples usos socials que els espais han d’estimular.

Les Superilles proposades als barris de la Vila de Gràcia i en 
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova representen un escenari 
esponjat  respecte el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 
2013-2018. Travessera de Gràcia deixa de ser via bàsica i els 
carrers Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla passen a ser vies 
locals d’ús compartit amb autobús i/o bicicleta. L’afectació 
sobre el nivell de servei de la ciutat és mínima (reducció d’un 
1 % del trànsit global de la ciutat).

Una Superilla s’adapta a qualsevol tipus de teixit urbà.  A 
partir d’aquesta mida s’estructuren les xarxes de mobilitat 
segregades segons la velocitat i els requeriments d’espai. El 
perímetre de la Superilla la conformen les vies bàsiques per 
on circularà el vehicle de pas, el transport públic i, si s’escau, 
els carrils de bicicleta segregats. La unió de Superilles dóna 
lloc a una xarxa de vies bàsiques que uneixen, en règim de 
continuïtat, el conjunt de teixits urbans.

A l’interior de les Superilles la prioritat és per als ciutadans i 
es restringeix la velocitat a 20 km/h (fase 1d’implementació) 
o 10 km/h (fase 2 d’implementació). Amb aquesta condició és 
possible invertir la jerarquia que actualment predomina a la 

major part dels carrers de la ciutat, a la vegada que es redueix 
el risc d’accidentalitat.

Actualment, gran part dels carrers de la Superilla de la Vila 
de Gràcia són en plataforma única i amb un únic carril de 
circulació pel transport motoritzat. Aquesta condició afavoreix 
la organització del viari en Superilles. 

Fases d’implementació de les Superilles

Les Superilles tenen dues fases d’implantació, segons el grau 
de desenvolupament funcional i urbanístic.

Fase 1. Superilla funcional

Les Superilles funcionals inicien el procés de transformació 
de la mobilitat i l’espai públic, integrant el conjunt de xarxes 
de transport i també la xarxa verda. 

Les Superilles funcionals venen definides pel perímetre de 
vies bàsiques i impedeixen la circulació a través (en el seu 
interior) amb, en principi, un sistema de bucles circulatoris 
que obliguen al vehicle de pas a circular per via bàsica. La 
circulació s’estructura en vies bàsiques de pas i àrees de 
mobilitat local.

Als carrers interiors, la velocitat màxima és de 20 km/h i no 
hi ha restriccions de pas. Són espais pacificats estructurats en 
Superilles. La bicicleta pot circular en contrasentit.

En determinats encreuaments (en especial, els de trama 
Eixample) es poden alliberar espais per a exercir tots els drets 
ciutadans a 10 km/h. Les bicicletes i altres vehicles assimilables 
seran els únics  amb permís de pas a la velocitat de 10 km/h.

La fase 1 d’implementació es realitza, principalment, amb 
canvi de senyals.

Fase 2. Superilla urbanística

Les Superilles es transformen, ampliant els espais ciutadans 
(on es poden exercir tots els drets) a la pràctica totalitat de les 
intervies.

La seva implementació es pot dur a terme mitjançant pilones, 
plataforma única i/o senyalització especial. 

Per a una consolidació total, es recomana transformar 
urbanísticament l’espai interior, passant a ésser de plataforma 
única. Normalment, s’implanta un sistema de control d’accés 
centralitzat que permet el pas del resident, de la distribució 
urbana, dels serveis i de les emergències. La resta de cotxes 
tenen el pas restringit i s’habilita un sistema flexible i ràpid 

Gestió de la mobilitat interna 
en un escenari de Superilles

Xarxa bàsica (50 km/h)

Xarxa bus
Xarxa bicicleta (carril segregat)
Xarxa bicicleta (coexistència amb altres modes)
Xarxa verda
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per a que puguin accedir a l’interior sota demanda.

La velocitat màxima admesa és de 10 km/h. Aquesta velocitat 
és compatible amb l’exercici dels drets ciutadans.

Les dimensions de les Superilles permeten implantar el 
nou “urbanisme ecosistèmic” que aborda els reptes de la 
sostenibilitat en l’era de la informació.

Jerarquia viària

El trànsit de pas pot circular per les vies bàsiques (amb una 
velocitat màxima de 50 km/h) o per les vies de pas (carrers 
amb un carril de circulació i amb una velocitat màxima de 30 
km/h).

En una primera fase d’implementació (Superilla funcional), es 
limita la velocitat de les intervies (carrers interiors de Superilla) 
a 20 km/h, alhora que es creen els bucles de circulació 
interna, per tal d’evitar-ne l’ús dels vehicles de pas. A aquesta 
velocitat la bicicleta pot circular en ambdós sentits de la 
marxa. S’instaŀla  senyalètica especial i específica que indiqui 
les particularitats de circulació i els nous usos a desenvolupar 
a l’àmbit delimitat.

En una segona fase d’implementació (Superilla urbanística) 
el límit de la velocitat màxima permesa es rebaixa fins als 10 
km/h, per tal d’adaptar-la al ritme de pas dels viatgers més 
vulnerables, els vianants.

Aquesta limitació a 10 km/h permet també la multiplicitat 
d’usos de l’espai públic, arrabassant-li l’exclusivitat al dret de 
pas, ja que a aquesta velocitat es fa possible també el dret 
d’estança, d’interrelació personal, de comerç, de joc, etc.

En un teixit urbà de tipus Eixample els bucles de les Superilles 
queden configurats per les illes que confronten amb les vies 
bàsiques al voltant de les quals es produeix la circulació 
dels vehicles que hi entren. Els sentits de circulació que es 
configuren al voltant d’aquestes illes no permeten que un 
vehicle pugui travessar una Superilla d’un extrem un altre.

En teixits de tipus nucli antic, com és el cas de la Superilla 
de la Vila de Gràcia, les Superilles solen estar configurades 
per un nombre major d’illes de cases, ja que aquestes solen 
tenir dimensions més petites i l’entramat de carrers és major. 
Aquests àmbits han d’abastar tota l’extensió de la Superilla per 
garantir que els vehicles autoritzats poden arribar a qualsevol 
punt de la mateixa.

Des de les vies bàsiques i a l’interior d’aquests àmbits els 
vehicles només podran circular en el sentit del bucle. Així, 
aquests poden arribar a tots els trams de l’àmbit interior però 

els propis sentits de circulació l’acaben expulsant cap a la via 
bàsica, dificultant que aquest es mogui per l’interior de la 
Superilla.

En aquests teixits, donat que no hi ha cruïlles que interrompin 
el pas continu del vehicle, és més necessari que mai que els 
sentits de circulació entre àmbits diferents siguin oposats.

La Superilla de la Vila de Gràcia, a més, té unes grans 
dimensions. Això obliga a considerar com a vies d’accés per 
als vehicles autoritzats, no només les vies bàsiques, sinó també 
les vies per on circularan les línies d’autobús; Gran de Gràcia 
i Torrent de l’Olla. D’aquesta manera els bucles es poden 
configurar en àmbits de menors dimensions incrementant els 
carrers al llarg dels quals els sentits són oposats, dificultant la 
circulació fora d’aquests bucles i empenyent als vehicles altre 
cop cap a la via bàsica.

Per al correcte funcionament d’aquest nou model de circulació 
és important delimitar i comunicar bé quins són els àmbits 
que queden definits per cada bucle i quines són les vies 
d’entrada i sortida als mateixos (veure mapa Proposta. Sentits 
de ciruclació en un escenari de Superilles).

Transport públic

Actualment, el bus urbà (convencional, xarxa ortogonal i de 
proximitat) circula tant per vies bàsiques com per intervies. En  
un escenari futur es proposa que la xarxa ortogonal s’adeqüi a 
la configuració de vies bàsiques que marquen les Superilles. 

Es proposa que els carrers Gran de Gràcia i Torrent de l’Olla 
siguin vies locals, és a dir, carrers pacificats amb una velocitat 
màxima de 30 km/h per on circularia el bus urbà. 

El bus de barri o de proximitat pot circular pels carrers veïnals 
(intervies) adaptant-se als nous girs interns.

Bicicleta

En una primera fase d’implementació, a l’interior de les 
Superilles (xarxa local) la bicicleta circula en ambdós sentits, 
compartint calçada amb la resta de vehicles. D’aquesta 
manera es redueixen friccions amb el vianant per carrers de 
sentit únic, evitant la presència de ciclistes en voreres per al 
contrasentit. 

El caràcter pacificat d’aquests carrers (màxim 20 km/h de ve-
locitat) permet la convivència bicicleta - vehicle en pràctica-
ment tots els casos, tal i com mostren les experiències d’èxit 
que s’han portat a terme en diferents països europeus. 

Als vials exteriors (xarxa bàsica), la bicicleta circula per carril 
bici, que configura la xarxa principal de bicicletes. Es tracta 

Xarxa bàsica: 50 km/h
Xarxa local: 20 km/h
La bicicleta circula per la xarxa local en doble sentit

Xarxa bàsica: 50 km/h
Xarxa veïnal (espai ciutadà): 10 km/h; bicicleta en 
doble sentit. Implantació amb pilones, plataforma 
única i/o senyalització especial

Jerarquia viària. Fase 1

Jerarquia viària. Fase 2
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principalment de carrils bidireccionals.

En una segona fase, a l’interior de les Superilles (xarxa veïnal), 
la bicicleta circula en ambdós sentits pel mateix carrer i 
s’adapta als usos de l’espai en cada moment (si és necessari, 
baixa de la bicicleta).

Són carrers de prioritat per als vianants (velocitat limitada a 10 
km/h), i la bicicleta s’ha d’adaptar als usos que es produeixen 
en l’espai en cada moment, doncs no compta amb la prioritat. 
Es conceben doncs com a espais d’aproximació a destí, o bé 
com a espais de velocitat reduïda que permeten per exemple 
usos mixtos com ara camins escolars, passejades, etc. En 
aquells carrers on existeixi diferenciació per als vehicles 
de residents i serveis (vial de serveis), la bicicleta haurà de 
circular sobre aquest.

A l’exterior (xarxa bàsica), la bicicleta circula pel carril bici que 
forma la xarxa principal de bicicletes, a major velocitat i amb 
ús exclusiu, permetent desplaçaments eficients. És la xarxa 
concebuda per a la mobilitat ciclista habitual. 

Vianants

En una primera fase (Superilla funcional) es pacifiquen tots 
els carrers interiors a 20 km/h - independentment de si són 
en plataforma única o no-. La configuració de les seccions 
de carrers en les vies interiors es manté tal i com està en la 
situació de partida. Les actuacions en els trams interiors es 
limiten a canvis en la senyalització vertical i horitzontal pel 
que fa a canvis de sentits, velocitats màximes i /o habilitació 
d’itineraris per la bicicleta. 

En l’àmbit de teixit urbà tipus Eixample s’alliberen del trànsit 
les cruïlles de l’interior de la Superilla, que es destinaran al 
ciutadà. En elles es proposa l’eliminació de les places d’apar-
cament en calçada i, a través de senyalització i elements de 
mobiliari urbà, es delimita la zona destinada a usos ciutadans.

A la fase 2 de Superilles, els vianants/ciutadans ocupen la totalitat de 
l’espai interior de Superilla. La resta de mòbils s’acomoden a la velocitat 
del que va a peu. A les vies bàsiques, el vianant circula per les voravies. 
La velocitat màxima permesa és de 10 km/h. El vehicle de pas té l’accés 
restringit.

Gestió de la càrrega i descàrrega 

El mercat de l’Abaceria està ubicat en un interior de Superilla 
i no té accés directe des de la via bàsica. En aquest sentit es 
proposa que l’entrada de camions al CDU es dugui a terme pel 
node de servei conformat pels carrers Travessera de Gràcia i 
Bailén i, la sortida del CDU, per Travessera de Gràcia amb el 
carrer Mare de Déu dels Desamparats, per poder baixar per 

Torrent de l’Olla.

Aquesta actuació requereix un canvi del sentit de circulació 
de Travessera de Gràcia, entre els carrers Torrijos i Joan 
Blanques.

La distribució interna dels productes, del CDU als diferents 
locals comercials i de serveis, es produeix mitjançant vehicles 
elèctrics, seguint el sentit de circulació dels nous bucles 
proposats. La distribució urbana es realitza en finestres 
temporals (en determinades franges horàries).

Les places de C/D que es conservin a l’interior de Superilla 
hauran de garantir un espai de tres metres d’amplada per tal 
de permetre una descàrrega eficient i evitar friccions amb la 
resta d’usuaris de la voravia. Es mantindran prioritàriament 
aquelles places que abasteixin comerços amb producte 
especial o refrigerat. 

A tall d’exemple, s’han grafiat els trajectes que hauràn de 
realitzar els vehicles motoritzats que faràn la distribució de 
mercaderies des del CDU als diferents àmbits que queden 
definits pels bucles de circulació a la Superilla de la Vila de 
Gràcia. Tots els trajectes tenen com a orígen el CDU del 
Mercat de l’Abaceria i com a destí el punt d’entrada a cada 
àmbit (veure mapes Trajectes dels vehicles de distribució des 
del CDU a cada àmbit destí).

Àmbits de distribució interna definits per un esquema de 
circulació en bucle

Mercat de l’Abaceria
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Sentits de circulació en un escenari de Superilles

Mercat de l’Abaceria

Xarxa bàsica o de pas
Xarxa local o veïnal

Xarxa de bus

PROPOSTA

Trams amb canvi de sentit

Bucle de circulació

Trams on es manté el sentit de circulació actual
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Trajectes dels vehicles de distribució des del CDU a cada àmbit destí
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