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Bloc 4 . PROJECTES A LA CIUTAT DE BARCELONA 

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS  

DE SUBMINISTRAMENT PER A VEHICLES A MOTOR A LA CIUTAT DE BARCELONA 

(Instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles) 
 

Municipi/s: Barcelona 

Autor/s: Direcció de Serveis de Planejament i Direcció d’Actuació Urbanística – Gerència d’Urbanisme, Ajuntament de Barcelona 

   



OBJECTE DEL PLA 

• Regular la implantació d’instal·lacions de subministrament de combustibles i carburants i les instal·lacions 
destinades al subministrament elèctric de venda al públic per a vehicles motoritzats. 
 

• Millorar la qualitat ambiental a la ciutat i reduir els impactes i molèsties que aquestes generen en determinats 
entorns. 

 
 
 

  
 

 
 

a. Epígraf 12.20 Venda al detall de carburants per a motors de combustió interna (gasolinera). 
 

b.    Epígraf 12.20/2 Instal·lacions de subministrament de combustibles alternatius per a vehicles 
 
c.     Epígraf 12.20/3 Instal·lacions de subministrament elèctric per a vehicles 
 
d.    Epígraf 12.20/4 Instal·lacions mixtes de subministrament de combustibles i/o elèctric per a vehicles. 
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

• Planificació les instal·lacions de 
subministrament d’acord amb els canvis 
estructurals de mobilitat i model urbà a la 
ciutat 
 
o Declaració d’Emergència climàtica de 

Barcelona 
o Compromisos internacionals de reducció 

d’emissions 
o Objectius i estratègies de mobilitat establerts 

pel Pla de Mobilitat Urbana 
o Estratègia de la mobilitat elèctrica a la ciutat 

(2018-2024) 
o Restriccions de circulació a vehicles 

contaminants (Zones de Baixes Emissions)  
o Superilles i eixos verds 
 

• Facilitar i garantir la implantació de la  
infraestructura necessària per a fomentar la 
transició energètica cap a una mobilitat 
urbana que prioritzi l’ús del vehicle elèctric 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MOBILITAT 
URBANISME 
Planejament  
 Model Urbà 

PROTECCIÓ CIVIL 
I PREVENCIÓ INCENDIS 
 (SPEIS)  

+ + 



PROBLEMÀTICA ACTUAL 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, 
PROBLEMES D’ACCESSABILITAT 

ACTIVITATS EN ZONES VERDES 

PROXIMITAT A EQUIPAMENTS ESCOLARS 

DEFICIÈNCIES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

EN NUCLIS ANTICS D’HABITATGE I SUPERILLES 

DISTRIBUCIÓ HETEROGÈNIA 

CONCENTRACIÓ D’ACTIVITATS 
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o Estació  de recàrrega o d’intercanvi de bateries 
com a activitat complementària en aparcaments 
d’accés públic de rotació 

 

 

 

o Electrolinera 

         Instal·lació dedicada  al subministrament de 
 recàrrega  elèctrica de venda al públic per a  
 vehicles elèctrics o híbrids. 

 

 

o Punt d’intercanvi de bateries 

 Intercanvi de bateries extraïbles per a vehicles 
 elèctrics, principalment per a bicicletes, motos  i 
 quadricicles o similars. 

TIPOLOGIA D’INSTAL·LACIONS QUE ES REGULEN 
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PROPOSTA DE REGULACIÓ 
  

• Potencial actual:  491 unitats 
        Aparcaments de rotació i centres comercials 
  

COBERTURA  TOTAL R=400m 
 1  

Prioritzar l’ emplaçament de  les 
recàrregues elèctriques d’accés 
públic en els aparcaments de 
rotació  de la ciutat 
 
• Garantir una cobertura adequada de punts 

de recàrrega distribuïda a la ciutat. 
 

•  Optimitzar els aparcament existents com 
a espais de recàrrega, espais actualment ja 
destinats al vehicle a motor  
 

• Minimitzar l’impacte a l’espai públic, evitar 
crear nous accessos viaris exclusivament 
per a l’activitat de recàrrega elèctrica, i així 
interferir el mínim amb la mobilitat activa i  
de vianants. 
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• Total  51 benzineres transformables  

2  
Facilitar la transformació de les 
benzineres existents a electrolineres 
 
 
• Es podran transformar totalment a 

electrolineres  si: 
 

• xarxa bàsica de circulació 
•  fora d’àrees sensibles (nuclis antics,  

        teixits de conservació) 

• No s’admet en sòl d’equipament 
 

 

PROPOSTA DE REGULACIÓ 
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Cobertura de benzinera 
transformable a electrolinera 
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3 
Punts de recàrrega a la via pública de manera transitòria 
 
• Fomentar inicialment el desplegament de la infraestructura d’iniciativa 

pública 
• S’admeten punts de recàrrega en via pública durant 10 anys (+ termini 10 

anys) 
• No s’admeten en  vies a pacificar, eixos verds de prioritat de vianants, carrers 

de casc antic  veïnals i/o plataforma única, vies bàsiques que no disposin de 
cordó de serveis. 

PROPOSTA DE REGULACIÓ 
  

4 
Punts d’intercanvi de bateries 
 
• En tallers, concessionaris i altres centres de manteniment.  
• No s’admet en cascs antics, eixos verds de prioritat de vianants. 



5   

Implantació de noves electrolineres 
 
• S’admenten  en xarxa bàsica a: 

 
• Les  Rondes i vies d’accés d’accés de la 

Trinitat  (buffer de 250 m) 
 
• A les Àrees Industrials 
 
• A les  Àrees de tractament específic (ATE),  

respectant distància mínima relativa de 
800 m entre activitats 

 
• No s’admeten: Parcs, Collserola, cascs antics,  
        clau 15, 20a. 
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PROPOSTA DE REGULACIÓ 
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GRÀCIES 
  


