Gerència d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat

INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU DE l’INTERÈS MUNICIPAL EN RELACIÓ AL
DESPLEGAMENT URGENT DE LES LLICÈNCIES ATORGADES DE VEHICLES D'US
COMPARTIT (BICISHARING I MOTOSHARING) DINS DE LES ACTUACIONS
D’EMERGÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC PER GARANTIR LA SALUT PÚBLICA I ELS
DESPLAÇAMENTS DE LA CIUTADANIA EN LA IMPLANTACIÓ DE LA NOVA
NORMALITAT POST-COVID A LA CIUTAT DE BARCELONA
Aquest informe té per objectiu determinar l’interès públic del desplegament urgent de les
llicències de vehicles d'us compartit (bicisharing i motosharing) dins de les actuacions
d’emergència a l’espai públic per garantir la salut pública i els desplaçaments de la ciutadania a
partir de la fase de desescalada cap a la nova normalitat i posar de manifest la urgència dels
procediments necessaris per garantir la salut pública i els desplaçaments de la població d'acord
amb els objectius de la mesura de govern "Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic".

La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha comportat no només la declaració
per part de l’Organització Mundial de la Salut d’una situació d’emergència d’importància
internacional i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn, sinó també la declaració
de l’estat d’alarma per part del Govern central, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19; declaració que ha vingut a complementar les mesures urgents adoptades mitjançant
el Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, centrat en la resposta a l’impacte econòmic del
COVID-19.

La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat i l’impacte dels seus
efectes en el municipi de Barcelona incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat
municipal.

L’Ajuntament de Barcelona ha anat prenent les mesures necessàries per protegir la salut i la
seguretat de la seva ciutadania, les quals requeriran l’adaptació en la prestació dels serveis
municipals, en l’activitat pública i administrativa, de conformitat amb la legalitat.

Mesures que s’han d’adaptar responent a la necessitat de racionalitzar recursos i els mitjans
disponibles en l’àmbit de l’organització i dels processos administratius, amb respecte als principis
de proporcionalitat, necessitat, seguretat jurídica, eficiència i eficàcia. La situació
d’excepcionalitat i emergència exigeix una redistribució dels efectes materials i personals de
l’Ajuntament de Barcelona per dirigir més recursos a les accions que directament han d’incidir en
la protecció de la salut i la seguretat.
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Ara, davant l’evolució de la situació sanitària i les noves circumstàncies que han determinat
l’aprovació del Reial Decret 463/2020 esmentat, cal intensificar i aprofundir en la reacció
municipal als efectes de reforçar les directrius adoptades.

A) Sobre la declaració de la “Mobilitat” com a servei essencial per a la ciutat per la
Gerència de Mobilitat i infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona.
La Carta municipal de Barcelona, a través del seu article 140, empara l’actuació municipal en
potenciar la participació de tots els ciutadans en la reducció dels riscs que la mateixa societat
genera i en les tasques preventives d'emergències, per a augmentar la coresponsabilitat social.
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per l’art. 13.1.a), h) i l), relatives a la direcció del
govern i administració municipals, a la direcció superior de tot el personal municipal i a la
prefectura de la Guàrdia Urbana, així com a l’adopció, en cas de catàstrofe o infortuni o risc greu
d’aquests, de les mesures necessàries i adequades, va aprovar el DECRET D'ALCALDIA de 14
de març de 2020, pel qual s’estableixen les mesures preventives, de protecció i organitzatives
amb motiu del virus COVID-19 amb la finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de garantir
simultàniament l’adequada prestació dels serveis públics municipals que resultin imprescindibles
per a la ciutadania. Així també, s’estableixen mesures de racionalització sobre els serveis
municipals que es presten a la ciutat i que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania.
En l’apartat quart d’aquest Decret, es descriuen els serveis essencials en els termes següents:
“Als efectes de la present resolució, es consideren serveis essencials aquells definits en
els plans de contingència elaborats per les diferents gerències i en els quals les persones
que en són responsables han de preservar i garantir la continuïtat en la seva prestació.
Cada gerència municipal ha de determinar el contingut i l’abast dels serveis essencials
que s’han de prestar i el dimensionament dels efectius personals per poder ser prestats
amb garantia com també amb criteris de seguretat”
En el punt 6 de l’esmentat decret es diu de forma expressa que la Gerència d’Infraestructures i
Mobilitat és un servei essencial.

B) Sobre la Mesura de Govern relativa a “Una nova mobilitat sostenible en un nou
espai públic” sotmesa a debat en el Plenari del Consell Municipal en sessió de 29
d’abril de 2020.
La Mesura de Govern relativa a “Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic” que conté
un pla d’acció amb mesures urgents i immediates per garantir que la ciutadania pugui moure’s
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amb les millors condicions de seguretat possibles, impulsant alhora els modes col·lectius,
sostenibles i no contaminants.
En la mateixa s’analitza, de forma detallada, com la pandèmia de la COVID-19 i les mesures de
confinament i distància social que ha calgut desplegar per evitar-ne la propagació, han capgirat
els hàbits de mobilitat i d’ús de l’espai públic a la pràctica totalitat de les grans conurbacions
urbanes del món, entre elles, Barcelona i la seva àrea metropolitana.
En l’apartat 1 relatiu a l’”Escenari de la mobilitat amb el Covid-19” s’expliquen els canvis rellevants
en la Mobilitat amb la crisi de la COVID_19. La restricció de la mobilitat durant el confinament ha
suposat reduccions del trànsit de més del 80% i caigudes de la demanda de transport públic
superiors al 90%, amb una inversió provisional del repartiment modal dels desplaçaments a favor
del vehicle privat.
Alhora, el confinament ha impactat directament en els hàbits d’ús dels espais públics de la ciutat.
S’han dibuixat nous escenaris, insòlits i imprevisibles per a Barcelona i per a totes les grans
ciutats del món, que estan obligant a totes les administracions, les locals en primera instància, a
impulsar mesures excepcionals mentre duri la crisi sanitària i alhora coherents amb el model urbà
i de mobilitat desitjable en la post-crisi i l’arribada a una nova normalitat.
L’objectiu d’aquesta Mesura de Govern és objectivar quin és l’abast dels canvis en la mobilitat i
l’ús de l’espai públic que ha comportat la COVID-19, quins son els reptes i les oportunitats que
implica el procés de desconfinament i la tornada a la plena activitat de la població pel què fa als
seus desplaçaments i usos dels espais comuns.
També és objectiu de la mesura descriure quines mesures, abans i durant la desescalada cap a
la normalitat, el Govern municipal posarà en marxa per garantir el retorn a l’ús i gaudi de l’espai
públic i a una mobilitat segura i saludable pels usuaris i, alhora, sostenible i eficient, amb
desplaçaments basats en l’ús del transport públic i de sistemes de mobilitat activa individual, com
ho son caminar i anar amb bicicleta o amb sistemes compartits de mobilitat personal.
És voluntat d’aquesta Mesura garantir un retorn progressiu a la mobilitat i al gaudi dels espais
públics de Barcelona i la seva àrea metropolitana en plena seguretat per a tots els ciutadans i
ciutadanes i, al mateix temps, incentivant la recuperació econòmica i refermant el model d’espai
públic i de mobilitat urbana i metropolitana sostenible, segur i accessible i eficient que el Govern
municipal ja estava desplegant abans de la pandèmia.
La capacitat de la població de retornar a les seves activitats anteriors de manera eficaç i segura
és un repte en la mobilitat atès que la pandèmia canvia determinades condicions i molt
especialment la necessitat de garantir una distància de seguretat mínima d’1,5m entre persones.
Aquesta distància impacta directament en la manera de moure’ns que hem tingut fins ara i genera
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uns riscos de gran abast, impossibles de predir amb anterioritat, que provoquen una situació
d’emergència a l’espai públic.
Atès l’imminent inici de la recuperació de l’activitat ciutadana, la ciutat s’ha d’adaptar a l’increment
de la mobilitat, en un context on es preveu un previsible augment de la mobilitat individual.
L’objectiu és que la ciutat reactivi el seu dia a dia d‘una manera segura per impedir nous contagis.
La garantia d’una determinada distància social entre persones obliga al transport públic a
disminuir el seu aforament i per tant la seva capacitat, que s’estima en una reducció d’uns 800
mil desplaçaments.
Si aquests desplaçaments van al vehicle privat d’ús individual, considerant el nivell de congestió
que ja tenia la ciutat prèviament a la pandèmia, la mobilitat a la ciutat superaria clarament el límit
de la seva capacitat màxima.
Així, es tracta d’evitar que, per motius de seguretat sanitària, es consolidi aquest traspàs de
desplaçaments que es feien amb transport públic cap al vehicle privat i facilitar que la mobilitat a
peu i els mitjans de mobilitat individual sostenibles siguin modes fonamentals de desplaçament
urbà perquè, conjuntament amb el transport públic, puguin conformar l’alternativa al vehicle privat
d’ús individual.

En l’apartat 2 de la Mesura relatiu al “Reptes i oportunitats per a una nova mobilitat” s’estableix
que l’objectiu primer ha de ser garantir la seguretat sanitària de la ciutadania i evitar el risc de
contagi en els desplaçaments a partir del procés de desescalada del confinament, alhora que
mantenir i refermar l’actual model de mobilitat de Barcelona que aposta per una mobilitat
sostenible, segura, saludable i eficient. Es tracta d’un model que posa al seu centre les
necessitats de desplaçaments del ciutadà/usuari que es mou principalment en transport públic
(xarxes metropolitanes de Metro i autobús i ferrocarril) i les formes actives i saludables de
mobilitat, això és, bàsicament, caminar i anar amb bicicleta i altres modes nets de mobilitat
personal.
En l’apartat 3 de la Mesura s’estableix el “Pla d’Acció” amb l’objectiu d’ordenar el procés de
desconfinament i d’increment gradual de l’activitat i recuperar no només el repartiment modal
previ a la pandèmia sinó, aprofitant les lliçons i oportunitats que la crisi sanitària ens està
mostrant, recuperar els objectius del Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona per canalitzar el
progressiu increment de la mobilitat cap a un model de mobilitat i d’usos de l’espai públic
sostenible i basat, per tant, en l’ús del transport públic i de la mobilitat activa, principalment
caminar i anar en bicicleta i altres formes saludables i netes de moure’s.
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Per aconseguir aquests objectius, es proposa un Pla d’acció, diferenciant entre les mesures
prèvies al desconfinament i les mesures per a l’inici del procés de desconfinament, amb els eixos
següents:

- Foment dels desplaçament a peu.
- Mesures de millora i espai segur al transport públic.
- Foment dels desplaçaments en bicicleta.
- Evitar una mobilitat centrada en els vehicles contaminants.
El punt 2on d’aquest apartat (3.2), relatiu a les “Mesures prèvies al desconfinament” es recullen
un seguit d’actuacions a dur a termes des de diferents àmbits en els termes següents:
En l’Espai públic ordenades en tres tipus d’espais: més espais per a vianants, millores per a
l’autobús públic i nous corredors bici i, en la Gestió, es recullen també un seguit d’actuacions
moltes d’elles d’establiment d’accions cooperatives entre la Generalitat de Catalunya i altres
Direccions.

En aquest sentit, cal dir que els treballs objecte d’aquesta proposta són necessaris per tal
d'assegurar i garantir, en el procés de des-confinament, la seguretat i la salut pública de la
ciutadania en els seus desplaçaments a l’espai públic i estan vinculats a la lluita contra el covid19.
El punt 3er d’aquest apartat (3.3) 3.3. “Mesures per l’inici del desconfinament” es recullen un
seguit d’actuacions en la Gestió, entre les quals destaquem la finalització i repartiment de les
llicències definitives per operadors de bicisharing i motosharing. En aquest sentit, s’explica
que actualment i degut a l’Estat d’Alarma estan suspesos tots els terminis per a la tramitació dels
procediments de les entitats del sector públic. Per tant, l’adjudicació definitiva de llicències de
bicicletes i motocicletes d’ús compartit, que s’havia adjudicat provisionalment abans de la
pandèmia, també s’ha vist suspesa. La previsió és continuar amb l’adjudicació de les llicències
definitives a partir del moment en que es reprengui l’activitat administrativa normal amb la
finalització de l’estat d’alarma.
Finalment cal dir que aquesta Mesura s’adequa a les determinacions establertes en l’informe de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (en endavant, ASPB) de data 27 d’abril de 2020 relatiu
a “l’Emergència COVID-19 i mesures de mobilitat activa” i on descriu la importància per la salut
pública de disposar d’un disseny urbanístic que fomenti el transport actiu de la ciutadania i
garanteixi una ciutat amb una bona qualitat de l’aire. També proposa les mesures vinculades a
la mobilitat urbana que es consideren importants a prendre en el context actual de l’epidèmia per
Covid-19 i en vistes a preparar una etapa de desconfinament de la població.
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Tal i com indica l’informe de l’ASPB, des del punt de vista de salut pública és necessari:
a) Augmentar l’espai per al vianant que pugui garantir el distanciament necessari per evitar
la transmissió del Covid-19 però que també pugui fomentar un major ús del transport
actiu, ja sigui caminant o en bicicleta. Aquestes actuacions a la vegada comportaran un
increment de la salut de la ciutadania per la realització d’activitat física.
b) Realitzar les intervencions urbanístiques oportunes i de control de la mobilitat per reduir
el número de vehicles motoritzats d’una manera permanent a la ciutat de manera que es
pugui millorar la qualitat de l’aire que respirem i disminuir a futur la prevalença de
malalties respiratòries que poden ser agreujants pel Covid-19 i millorar la
salut general de la ciutadania.

Cal dir però que l’Agència de Salut Pública de Barcelona, ha emès un nou informe en data 13 de
maig de 2020, on conclou i recomana que des del punt de vista de salut pública és necessari:
-

Augmentar l’espai per al vianant que pugui garantir el distanciament necessari per evitar
la transmissió del Covid-19 però que també pugui fomentar un major ús del transport
actiu, ja sigui caminant o en bicicleta.

-

Aquestes actuacions a la vegada comportaran un increment de la salut de la ciutadania
per la realització d’activitat física.

-

Garantir les mesures sanitàries per la seguretat de les persones usuàries i
ciutadania en tots els mitjans de transport.

-

Realitzar les intervencions urbanístiques oportunes i de control de la mobilitat per reduir
el número de vehicles motoritzats d’una manera permanent a la ciutat de manera que es
pugui millorar la qualitat de l’aire que respirem i disminuir a futur la prevalença de malalties
respiratòries que poden ser agreujants pel Covid-19 i millorar la salut general de la
ciutadania.

-

Tenint en compte que el Covid-19 afecta de forma diferent certs grups de població, com
barris amb menor renda, o persones grans, les mesures adoptades per facilitar els
desplaçaments no han d’incrementar les desigualtats.

Així, es determina que en el marc de l’emergència de l’actual epidèmia i en vistes a preparar una
etapa de desconfinament de la població es fa necessari prendre mesures vinculades a la
mobilitat urbana per: a)garantir el distanciament social en la via pública, b) proporcionar les
condicions adequades per un transport actiu de la població, c) millorar la qualitat de l’aire de la
ciutat per fer-la menys vulnerable, més resilient, d) adequar el transport públic i e) afavorir la
transició energètica i compartida de la mobilitat privada.
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Donada la necessitat de garantir les actuals recomanacions sanitàries de manteniment de la
distància social, els mitjans d'ús compartit individuals i sostenibles, com la bicicleta o la moto
elèctrica, segons les necessitats específiques, poden oferir una solució complementaria als
sistemes de transport públic. Aquests vehicles individuals sostenibles d’ús compartit
constitueixen un complement idoni de mobilitat sempre i quan compleixin amb les mesures
higienico-sanitàries que garanteixin la seguretat tant dels usuaris com de la resta de la ciutadania.

c) Sobre altres normatives aprovades recentment que venen a avalar les mesures de
l’Ajuntament de Barcelona
Tanmateix i, com a motius que ajuden a justificar la concurrència dels requisits de protecció de
l’interès general per motius de salut pública i mobilitat cal fer esment a aquelles actuacions que
s’estan duent a terme des del punt de vista de protecció del medi ambient. En aquest sentit, cal
fer esment a que recentment s'ha aprovat la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2020 i que, d'acord amb el seu preàmbul, els pressupostos per
al 2020 es fonamenten en quatre eixos principals que serveixen de guia de l'orientació estratègica
de les polítiques públiques i l'acció del Govern per a millorar el benestar individual i col·lectiu: la
qualitat de les institucions i dels serveis públics, per a recuperar els nivells de despesa dels
serveis públics fonamentals i reforçar l'estructura de les institucions, la transparència i l'avaluació;
la reducció de les desigualtats socials, de gènere i territorials, per a vetllar perquè ningú no quedi
enrere i vertebrar el territori; el coneixement, la innovació i la dinamització econòmica, per a
dinamitzar l'economia productiva i del coneixement per a un creixement sostingut i compartit; i
un horitzó de zero emissions i residus, per a impulsar polítiques ambicioses per a fer front a
l'emergència climàtica.

Així doncs, també avala les accions que a nivell de reducció dels índex de contaminació
atmosfèrica recull la Mesura d’acord amb el Pla de Mobilitat de Barcelona i amb les mesures de
caràcter medi ambiental que l’Ajuntament de Barcelona ha anat adoptant.

Finalment, des del punt de vista de la Mobilitat, el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual
es prorroga l'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE ordinari
núm. 129 i l’extraordinari núm. 130 de 9 de maig de 2020) recull com a indicadors del procés de
desescalada s’estableixen una sèrie de capacitats relacionades amb la salut pública (que alhora
seran un dels indicadors per a la desescalada) que són: a) la capacitat assistencial; b) l'alerta i
vigilància epidemiològica; c) la identificació i contenció de les fonts de contagi i d) les mesures
de protecció col·lectiva en els termes següents: la salut pública, la mobilitat, per prevenir riscos
de contagi; la dimensió social; tenir present l'impacte de la malaltia i finalment l'activitat
econòmica.
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Per tot el que ha estat exposat aquesta GERENCIA considera que concorren de manera
justificada els requisits de necessitat de protecció de l’interès general establerts a l’apartat 4 de
la Disposició Addicional 3era del Reial Decret 463/20 del 14 de març de declaració de l’estat
d’alarma (en la redacció donada pel Reial Decret 465/20 de 17 de març (BOE núm. 73
18/03/2020) per motius de sanitat pública i de mobilitat per tal de donar compliment a les
determinacions que consten en l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona de 13 de
maig de 2020 i en conseqüència resulta procedent la continuació del procediment i terminis
administratiu d’adjudicació de les llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a
l’estacionament de bicicletes, ciclomotors i motocicles d’ús compartit en règim d’explotació
econòmica al terme municipal de Barcelona.

Barcelona, 16 de maig de 2020

Manuel Valdés López
Gerent de Mobilitat i Infraestructures
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