
 
 
 
 
 
 
 
 

"Les capacitats del tramvia com a resposta a les 
demandes socials i ambientals"  
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Extret de la presentació: La qualitat de l’aire a Barcelona: On som? Querol i Amato, Març 2015. 









Si a l’AMB es complís els nivells recomanats per l’OMS, s’evitarien a l’any: 

3.500 morts prematures 

–Enfermetats 

• 5.100 casos de bronquitis crònica adults 

• 31.100 casos de bronquitis aguda en infants 

• 54.000 casos d’asma 

–1.800 ingressos hospitalaris 

 Despesa pública 

• 6.400 milions d’euros anuals en sanitat pública 

• 1.600 euros per càpita en sanitat pública 

 

*Els beneficis per a la salut pública de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona, CREAL, 2007  
http://www.creal.cat/media/upload/arxius/assessorament/Informe_contaminacio_cat.pdf 

 

. 

Efectes en la salut 

http://www.creal.cat/media/upload/arxius/assessorament/Informe_contaminacio_cat.pdf
http://www.creal.cat/media/upload/arxius/assessorament/Informe_contaminacio_cat.pdf






Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles/km² 
(6.000 cotxes/km²) 

 
Madrid (2.200) -  València (2.000)  

Londres  (1.650) - París (1.500) - Berlin (1.300) - Amsterdam (1.000)  







Barcelona, 2 de maig de 2010. Diagonal (entre Pg.de Sant Joan i carrer València) 

Fotos cortesia de la Plataforma Diagonal per  a Tothom i del fotògref Toni Martínez 

175 cotxes 200 persones 
 a peu o en bici 

1tramvia senzill 2 autobusos 
articulats 

Maneres de transportar 200 persones  



“People Near Rapid Transit::  
Improving Accessibility and Rapid Transit  
Coverage in Large Cities¨ 
 
Transportation and Development Policy (ITDP) 
https://www.itdp.org/people-near-rapid-transit-metric/ 

A Barcelona cal reduir trànsit 30% per 
complir legalitat  

 
Bon transport públic i dificultar al cotxe  

 



Zones de Baixa Emissió (ZBE) Accés de vehicles limitat per les 

seves emissions. Més de 220 ciutats europees 

 

 
Mesures estructurals restricció trànsit 

 

Peatge de congestió (Congestion Charge)  Tarifa diària Londres, 11.50 £ , Milà 5 euros, 

Estocolm 3 euros. Diners recaptats al transport públic. 15 ciutats de 5 països europeus. 

 

Berlin:  1 milió de d'habitants  
(BCN 1,6 milions) 





Tramvia: revolució del transport públic 
 

Metro en superfície 



Tramvia: transformació urbana 









SMART city        Ciutat inteligent  



Copenhague 



Parkings?  



 

1. Renovació del parc vehicles   

      

PIVE-8: 225 milions d'euros (ajuts 750 a 1500 

euros gasolina o dièsel). FRAU dièsel 

 

 

 

 

 

2. Vehicle elèctric  

 

Estratègia Impuls del Vehicle Elèctric 2010 

(IVECAT). Objectiu 76.000 unitats l'any 2015. 

Subvencions  Movele 2.700€; 3.700€; 5500).  

Resultat 2015: 3.000 unitats 

Falses i costoses solucions  



Plataforma per la 

Qualitat de l’Aire 

Gràcies 
 

http://www.qualitatdelaire.org/ 
 

@Qualitat_Aire 
https://www.facebook.com/qualitat.aire 

http://www.qualitatdelaire.org/
http://www.qualitatdelaire.org/

