
Comissió Consultiva 
de Drets Socials, 
Cultura, Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat 

Dimarts 29 de novembre de 2022 



Ordre del dia 

2 

1. Informar sobre els pressupostos i preus 
públics d’equipaments 2023. 

2. Proposta de Nomenclàtor. 
3. Caravana Europea de Pressupostos 

Participatius per a Ciutats més Verdes. 
4. Informacions del Pla Cuidem. 
5. Informacions d’obres.  
6. Pla Especial Integral de la Rotonda, av. 

Tibidabo, 2-4, pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó 
XIII,1-3. 
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Ordre del dia Continuació 

3 

7. Informacions de l’àrea de Salut i Cures. 
 

8. Informacions de l’àrea de Drets Socials i 
Persones amb Discapacitat. 
 

9. Informacions de l’àrea de Cultura. 
 

10. Informacions de l’àrea de Mobilitat. 
 

11.Torn obert de paraules 
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1 
Informar sobre els pressupostos i 
preus públics d’equipaments 2023 
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2020-2023  2020 2021 2022 2023 % 
Personal (Capítol I)   4.943.961,88 €        5.213.547,07 €   5.056.788,14 €          5.382.277,29 €  6,44% 

Compres i Serveis (Cap. II)  14.399.080,49 €      13.725.674,50 €  13.946.358,90 €         13.962.502,55 € 0,12% 

Transferències Corrents  
(Cap. IV) 4.882.835,77 €        4.902.418,49 €  5.016.458,72 €           5.059.035,07 €  0,85% 

  24.225.878,14 €      23.841.640,07 €  24.019.605,76 €         24.403.814,91 €  1,60% 

€ Distribució de la despesa corrent 
classificació econòmica 

Personal  
(Capítol I). 22% 

Compres i serveis  
(Cap. II). 58% 

Tranferències 
Corrents  

(Cap. IV). 20% 

Distribució de la despesa Cap I, Cap II i Cap IV Pressupost 
2023 
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€ 
2022 2023 Distribució % 

Via pública 8.589.127,90  8.575.071,04  35,14% 

Serveis a les Persones:  
Social, Educativa, Cultural i de la Salut 3.439.560,99 3.484.743,45  14,29% 

Participació ciutadana i associativa 
Promoció del Comerç i Turisme 419.429,75  372.257,29  1,53% 

Equipaments 3.739.009,22  3.803.507,91  15,59% 

Serveis generals i manteniment 
d’Edificis 2.775.689,76  2.783.957,93  11,41% 

Despeses en Recursos Humans  5.056.788,14  5.382.277,29  22,06% 

TOTAL PRESSUPOST 24.019.605,76   24.403.814,91  100,00% 

Distribució de la despesa per programes 
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2 
Proposta de Nomenclàtor 
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Proposta de Nomenclàtor 
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El passat dissabte, dia 12 de novembre, es celebrà l'acte de 
descoberta del plafó commemoratiu amb informació històrica del 
parc de Monterols, que celebrà el seu 75è aniversari recordant 
Manuela Gil Llopart que en va fer donació a la ciutat.  
 



3 
Caravana Europea de Pressupostos 
Participatius per a Ciutats més  
Verdes 
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Caravana Europea de Pressupostos Participatius 
per a Ciutats més Verdes 

Comissió Consultiva de Drets Socials, Cultura, Ecologia, Urbanisme i Mobilitat | 29 de novembre de 2022 

El Canòdrom de Barcelona va 
acollir el passat 17 de 
novembre una jornada amb 
persones expertes en 
participació ciutadana. 
 

Es van compartir experiències 
de municipis en el desplega-
ment dels pressupostos 
participatius. 
 

Va comptar amb la presència 
dels promotors dels projectes 
de transformació ecològica. 



4 
Informacions del Pla Cuidem 
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Informacions del Pla Cuidem 
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Creació d’incentius 
 

 Nova contracte enfocada a augmentar la taxa de reciclatge (+40%) 
 

 Rebaixes fiscals  
 

 Campanyes de difusió 
 

 Informació Punts Verds 
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Informacions del Pla Cuidem 
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Campanya de sancions  
 

 L'Ajuntament sanciona 500 comerços per no tirar bé les 
escombraries i embrutar el carrer 
 

 Més de 40.000 inspeccions 
 

 Entre el 1 i el 2% dels comerços inspeccionats 
 

 Al Nadal comença una nova campanya de visites informatives  
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Informacions d’obres 
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Informacions d’obres 
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Reurbanització del Passatge Marimón 



6 
Pla Especial Integral de la Rotonda, 
av. Tibidabo, 2-4, pg. Sant Gervasi 51-
53, c. Lleó XIII,1-3 
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Iniciativa: Privada 
 
Planejament vigent: Pla General Metropolità + PE protecció 
     patrimoni arquitectònic 2000+MPGM  
     Patrimoni 2015 
 
Àmbit de regulació: Terme municipal de Barcelona 
 
Superfície de l’àmbit: 2.327,75 m2 
 

Superfície edificabilitat: 11.075,64 
 
Qualificació urbanística: Zona de densificació urbana:  
                                           Subzona I, Intensiva (clau 13a) 
 

PEI de la Rotonda, av. Tibidabo, 2-4,  
pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó XIII,1-3 
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Ordenació: Alineació de vial. Pg. Sant Gervasi i av.  
          Tibidabo, c. Lleó XIII 
 
Altura reguladora ARM i nombre de plantes:  
22,40m(PB+5) pg. Sant Gervasi i av. Tibidabo 12,35m 
(PB+2), c. Lleó XIII 
 
 

Objectiu: 
El pla té per objecte ordenar volumètricament la 
redistribució del sostre vigent de la parcel·la, tot garantint 
la protecció de l’element catalogat (edifici de la Rotonda), i 
determinar l’alçada reguladora i les profunditats edificables 
màximes. 
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QUADRE DE PARAMETRES URBANÍSTICS

Planejament vigent Paràmetres PEI

Ordenació Alineació de vial Alineació de vial
A l'avgda del Tibidabo 
s'ajusta a la posició 
d'element catalogat

Superfície de parcel·la 2.327,75m2 2.327,75m2
Altura reguladora (ARM) i 
nombre de plantes Passeig Sant Gervasi, Avgda 

Tibidabo 22,40m (PB+5)                           
C/ de Lleó XIII 12,35 (PB+2)

Passeig Sant Gervasi 23,14 m 
(PB+5) Avgda Tibidabo 
23,14m (PB+6) C/Lleó XIII 
15,70 (PB+3)

Fondària edificable 20m 30m (màxima)
Espai lliure interior illa Edificable en planta baixa. 

Alçada màxima 4,50m. 
coberta terrat

Edificable en planta baixa. 
Alçada màxima 4,50m. 
coberta terrat 

Mitgeres Adaptades a edificacions 
veïnes. Mitgeres al 
descobert hauran d'estar 
acabades com façanes

El PEI determine les mitgeres. 
Mitgeres al descobert hauran 
d'estar acabades com 
façanes

Edificabilitat 11.075,64 m2 10.904,20m2
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Àmbit: Delimitat per la finca situada a l’av. Tibidabo 2-4, 
pg. Sant Gervasi 51-53 i al c. Lleó XIII, 1-3, amb una 
superfície de 2.327,75 m2. Incorpora l’edifici originari de la 
Rotonda, construcció del segle XX, catalogada amb un 
nivell B. 
 
Motivació, oportunitat i conveniència del Pla: El Pla es  
redacta davant l’actual inexistència de planejament 
urbanístic específic per a la parcel·la de la Rotonda. 
Aquest planejament és preceptiu per legitimar qualsevol 
intervenció sobre els edificis protegits a la ciutat de 
Barcelona i en el marc de cobertura normativa que atorga 
la “Modificació del Pla General Metropolità per a la 
protecció del patrimoni històric artístic” per al municipi de 
Barcelona per l’acord de la Subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona, de 21 de gener de 2015. 
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ANTECEDENTS: La sentència núm. 1057, d’11 de desembre de 2018, de la 
Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, va declarar la nul·litat del Pla de 
Millora Urbana (PMU) de la finca esmentada i coneguda com La Rotonda,  
aprovat pel plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en 
sessió de data 30 de maig de 2008, així com la llicència d’obres major, atorgada 
d’acord amb el planejament. 
 
PLANEJAMENT VIGENT:  
 
- PGM clau 13a: fondària edificable 20m; ARM 22,40m (PB+5) i 12,35m (PB+2) 
al c. Lleó XIII, interior illa edificable en PB fins una alçada màx. de 4,50m. 
- PE  de protecció de patrimoni arquitectònic DT5. La fitxa de catàleg preveu:  
 
1. Manteniment del volum original de l’edifici. Qualsevol intervenció tendirà a la 

reducció de cossos afegits a la planta superior. 
2. Conservació i restauració de les façanes principals de l’edifici, amb la 

composició arquitectònica i els materials acabats. 
3. Restauració-consolidació de la cúpula i elements de coronament, modificació 

de l’escala d’emergència per tal d’adaptar-la a les característiques de 
l’edifici.  
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ORDENACIÓ PROPOSADA: 
 
Alineacions:  
es mantenen les vigents al Passeig Sant Gervasi i al c/ Lleó XIII, i es 
modifica a l’Av. Tibidabo d’acord amb la reculada de 4,1m respecte el 
front de vial de l’alineació de l’edifici catalogat. A més, l’edifici se separa 
respecte a la mitgera. 
Profunditat edificable: es modifica la profunditat edificable fins a 30m 
respecte els fronts de l’Av. Tibidabo i c/ Lleó XIII. 
Alçada reguladora màxima: 15,70m per a la PB+3 i 23,14m per a la 
PB+5/PB+6. 
Número de plantes: se supera el PB+5 fins a PB+6 en una franja de 
20m, i al c/ Lleó XIII es determina a PB+3 
Edificabilitat: 10.904,20m2 sobre rasant 
 
PRESCRIPCIONS: quan al sostre edificable vigent i proposat, 
l’ocupació de l’espai lliure interior d’illa i la profunditat edificable. 
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Emplaçament 
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PEI de la Rotonda, av. Tibidabo, 2-4,  
pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó XIII,1-3 



Àmbit de planejament  
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PEI de la Rotonda, av. Tibidabo, 2-4,  
pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó XIII,1-3 



Àmbit de planejament  
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PEI de la Rotonda, av. Tibidabo, 2-4,  
pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó XIII,1-3 



ORTOFOTO 
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PEI de la Rotonda, av. Tibidabo, 2-4,  
pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó XIII,1-3 



Passeig Sant Gervasi 
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PEI de la Rotonda, av. Tibidabo, 2-4,  
pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó XIII,1-3 



Passeig Sant Gervasi-Lleó XIII 

Visió del conjunt de Plaça Kennedy 
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PEI de la Rotonda, av. Tibidabo, 2-4,  
pg. Sant Gervasi 51-53, c. Lleó XIII,1-3 



7 
Informacions de l’àrea de Salut i 
Cures 
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Xat de suport emocional per a joves 
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• Adreçat especialment a 
joves d’entre 14 i 25 
anys, la franja d’edat 
que es considera més 
adient per a aquesta 
eina i que pot tenir més 
resistència a una atenció 
telefònica o presencial. 

• El servei posa el focus en la prevenció i l’acompanyament i per 
això orienta a la persona atesa cap al servei més adient de la 
xarxa de recursos adreçats a joves que ja ofereix la ciutat, com 
poden ser el Konsulta’m, el programa “Aquí t’escoltem” (Espai 
Jove Casa Sagnier) – CC de juny 22 - o la xarxa de salut mental 
que gestiona la Generalitat de Catalunya. 

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/konsultam
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Xat de suport emocional per a joves 
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• El nou servei s’ha posat en 
marxa en conveni amb la 
Fundació Ajuda i Esperança, 
com el Telèfon del Suïcidi, i 
s’emmarca en el Pla de salut 
mental de Barcelona 2016-2022. 

Aquest servei ve a reforçar el servei 
Konsulta’m, presencial, que es va 
començar a desplegar durant l’any 
2018 fruit de la focalització 
d’esforços de prevenció en la 
infància i la joventut i del qual ja es 
va informar a la CC de març 22. 

https://www.telefonoesperanza.com/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/sanitat-i-salut/900-925-555-el-telefon-datencio-gratuit-per-prevenir-el-suicidi_978258.html
https://www.aspb.cat/documents/pla-salut-mental-barcelona-2016-2022-salut-mental-determinants-barcelona/
https://www.aspb.cat/documents/pla-salut-mental-barcelona-2016-2022-salut-mental-determinants-barcelona/
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Targeta Cuidadora 
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• Dissenyada de forma conjunta 
i col·laborativa amb entitats, 
professionals i familiars  

• Pensada per acompanyar a qui 
cuida als altres a Barcelona 

• Recursos i serveis per facilitar 
i reconèixer  

355.000 persones a Barcelona tenen 
cura d’altres, de les quals 170.000 ho 
fan de manera intensiva  o amb 
sobrecàrrega (més de 20 h/setmana) 

Iniciativa pionera de la Regidoria 
de Salut Envelliment i cures 

Desplegament des del 29 de setembre. 
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Arriba la Targeta Cuidadora 
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• Qui te cura de persones malaltes, depenents, amb 
discapacitat o persones grans a Barcelona.  

• Entorn proper o familiars, i treballadores de la llar. 

• barcelona.cat/ciutatcuidadora 
• Telèfon 934 132 121(dubtes) 
• Presencialment: 

• Vil.la Veïna (Vil.la Florida) 
• Espai Barcelona Cuida 

http://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora


Arriba la Targeta Cuidadora 

Notícies àmbit de les cures, informació i agenda 
activitats físiques, culturals i de lleure  

Per resoldre dubtes i preocupacions del dia a dia en el 
procés de cura, a través de l’Espai Barcelona Cuida. 

Informació sobre grups, espais de trobada i 
activitats de l’interès 

24 h 936 420 124 Supervisat per un/a psicòloga 

900 505 805, tots els dies de 6.00 
a 00.00 hores, atès per 
professionals de la psicologia 



Arriba la Targeta Cuidadora 

                    
                      

                   
                       

                   
                    

   
                

                
                  

                   

Durant tot el procés de formalització d’un contracte laboral de treball a la llar. 
Aquesta mesura pretén lluitar contra la precarització laboral, la segmentació i la 
feminització de les pobreses, entre d’altres fenòmens. 

Orientació, suport i escolta a la persona cuidadora, per tal 
d’acompanyar-la sobretot en les primeres etapes de la cura. 

Serveis d’entitats especialitzades perquè les persones 
cuidadores disposin de moments de respir, oci i descans. 

L’H. de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona facilita l’activació de 
serveis per tal de millorar el suport i l’experiència de les persones 
cuidadores. La intenció és estendre la experiència progressivament. 

Ofereix a persones grans cuidadores, sobrecarregades i en situació de 
vulnerabilitat un sistema personalitzat de dosificació (SPD), revisió de la 
seva farmaciola i xerrades vinculades al Programa d’educació sanitària 
per al bon ús dels medicaments (PESBUM). S’inicia a La Marina i a 
Trinitat Vella. 



Arriba la Targeta Cuidadora 

Informació sobre el fons específic existent  vinculat a la 
cura. Atenció personalitzada a p.cuidadores 
sobrecarregades com pot ser l’accés gratuït al servei de 
préstec de llibres a domicili. Inici desplegament  a Bib. Vila 
de Gràcia i Vilapicina i La Torre Llobeta.  

Línia d’activitats “Cuida’t als Parcs” dins del programa "Activa't 
als parcs", un espai d’exercici físic i de salut a l’aire lliure on 
poder practicar Tai txí, Txi kung, exercicis de motricitat i 
memòria, i marxa nòrdica.  Algunes d’aquestes activitats les 
poden fer de manera conjunta les persones cuidadores amb les 
persones de qui tenen cura.  

Per p. cuidadores en situació de sobrecàrrega i que cuiden persones amb fragilitat i 
alta vulnerabilitat  la possibilitat de fer una aturada transitòria de màxim 10 minuts 
per acompanyar les persones que cuiden, pujar-les i assistir-les als seus domicilis o 
bé als serveis especialitzats com poden ser els centres sanitaris o de dia. Estarà a 
disposició a partir de final d’any. 



8 
Informacions de l’àrea de Drets 
Socials i Persones amb Discapacitat 
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Jornades “No hi ha vida plena sense mort 
digna” 

Amb l’objectiu de difondre la nova llei 
de eutanàsia – LORE 3/2021 – i 
donar a conèixer a la ciutadania els 
drets sanitaris disponibles per poder 
decidir fins al final de les nostres vides 
i com assegurar que es respecten els 
nostres desitjos amb el Document de 
Voluntats Anticipades (DVA) 
 
Organitzades per l’Associació pel 
Dret a Morir Dignament  (DMD) amb 
el suport del districte de Sarrià -Sant 
Gervasi i la Regidoria de Salut, 
Envelliment i Cures. 
 
Complet programa d’activitats als 
centres cívics i biblioteques de Sarrià i 
Sant Gervasi. 
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Jornades “No hi ha vida plena sense mort 
digna” 

Les jornades van tenir una 
acte de presentació 
institucional consistent en 
una Taula d’Experts 
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Jornades “No hi ha vida plena sense mort digna” 
El programa d’activitats va incloure: 
 
• Teatre fòrum a càrrec del Dr. Hourmann 
• Concert coral per convidar a la reflexió 
• Xerrades informatives i de reflexió 
• Tallers sobre el DVA 
• Presentació del llibre ‘Tres desitjos 

abans de morir’ d’Espartac Peran 

Totes les activitats 
van tenir un 
seguiment proper al 
80% de l’aforament. 
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Dia Internacional de Persones amb Discapacitat 
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Dia Internacional de Persones amb Discapacitat 
Activitats per grans i petits per 
visibilitzar i participar d’una 
jornada festiva i inclusiva i 
integrar-la en la quotidianitat 
de la vida del barri i del veïnat. 

Amb l’objectiu últim de la integració total, es va 
programar un ampli ventall d’activitats: flashmobs 
amb escoles i instituts i entitats, tallers, rutes per 
Sarrià, exposicions i activitats adreçades a fer 
entendre als uns les dificultats d’uns altres. 
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Nous ajuts per a millores d’accessibilitat en 
edificis 
• Fins al 31 de desembre de 2022 
• Import total 3,5 Milions d’euros 
• Obres no iniciades 
• Edificis destinats a residència habitual 
• Sol·licitud telemàtica a l’Oficina Virtual de Tràmits 
• Possibilitat de sol·licitar ajut complementari fins al 100% segons 

requisits de la convocatòria 

Instal·lació d’ascensors en edificis 
plurifamiliars 
• Edifici de planta baixa més dues 

plantes com a mínim 
• Quantia a subvencionar: 35% del 

pressupost protegible 
• Màxims: 

• 30.000€ en ascensors interiors 
• 50.000€ en ascensors exteriors 

Supressió de barreres 
arquitectòniques i millores 
d’accessibilitat, ampliació de parades 
en edificis que ja disposen d’ascensor i 
millores de l’accessibilitat comunicativa 
per a persones sordes 
• Quantia subvencionable: 25% del 

pressupost protegible 
• Màxim: 30.000€ 
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Concurs d’Àrees de joc accessibles 

El Pla del joc a l’espai 
públic amb l’horitzó 2030 
pretén passar d’una ciutat 
amb àrees de joc a una ciutat 
jugable 
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Concurs d’Àrees de joc accessible 

• Mesura de govern presentada 
el 23/2/2018 al Ple Municipal  

• Es marca 6 línies d’actuació 
entre elles la creació d’un Pla 
del joc a l’espai públic de 
Barcelona 

Punt de partida: Estratègia Barcelona dona molt de joc 

• L’Agenda 2030 dels ODS de l’ONU:  
• Objectiu 11: Les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles: 
• Fita 11.7: accés universal a zones verdes i espais públics segurs, 

inclusius i accessibles 
• Les convencions de l’ONU:  

• sobre els Drets de l’Infant de l’ONU  
• sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat  

• La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 
• La Llei catalana dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència 

Normatives de referència: 
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Concurs d’Àrees de joc accessible 
El concurs per crear 10 àrees de joc totalment accessibles convocat per l’àrea 
d’Ecologia Urbana al maig 22 
• Diagnosi i definició dels requisits conjuntament, l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat (IMPD), l’Institut Municipal de Parcs i 
Jardins (IMPJ) i la Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI) 

 Suposa triplicar les àrees de joc accessibles a Barcelona: passar de 21 
(de les 906 àrees totals) a 55 
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Concurs d’Àrees de joc accessible     
    

     
 

   
    

   
    

   
   

    
     

    
    

   
      

     
    
     

   
   

    
    

   
  
 

Jardins de Vil.la 
Amèlia 

Jardins del Dr. Roig i 
Raventós 

Pl. Ventura Gassol 

Pl. Emili Mira 

El 2024 el 90% de la població tingui una 
àrea amb totes les activitats lúdiques 
accessibles entre 10 i 15 minuts de 
distància. 

https://beteve.cat/politica/barcelona-tindra-10-noves-arees-joc-infantil-accessibles/
https://beteve.cat/politica/barcelona-tindra-10-noves-arees-joc-infantil-accessibles/
https://beteve.cat/politica/barcelona-tindra-10-noves-arees-joc-infantil-accessibles/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
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Concurs d’Àrees de joc accessible 

Jardins de Vil.la Amèlia – Sarrià  
Jardins del Dr. Roig i Raventós – Les Tres Torres 

Àrees dins de parcs i jardins sense trànsit 
Cuc sensorial que farà de guia per orientar-s’hi. 
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Concurs d’Àrees de joc accessible 

Noves àrees de joc en espais urbans sense trànsit. 
 
Pòrtic octogonal de grans dimensions des d’on 
penjaran jocs per enfilar-s’hi i gronxadors. Espais 
d’ombra gràcies a les enfiladisses que cobriran el 
pòrtic. 

Pl. Ventura Gassol – el Putxet i el Farró 
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Concurs d’Àrees de joc accessible 
Pl. Emili Mira – SG La Bonanova 
Places i jardins amb trànsit perimetral 
• Es separa el carrer de l’espai de joc amb zona d’arbres 

d’ ombra.  
• Tirolina accessible o un gronxador pentagonal. 
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Concurs d’Àrees de joc accessible 
• Objectiu 2030 un espai de joc totalment accessible a cada 

barri 
• Pressupost total destinat al concurs, redacció i execució de les 

obres al voltant de 4,4 Milions € 
• Inici de les obres 2024 
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Informacions de l’àrea de Cultura 
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Primer Festival Liternatura de Barcelona 

• Liternatura: literatura de la natura 
• Promogut per Biblioteques de Barcelona 
• A la Biblioteca de Collserola Josep Miracle 

especialitzada en literatura de la natura i 
sostenibilitat. 

• Presència d’autors locals, nacionals i 
internacionals per tal de donar una 
visió global del que està passant en 
l’àmbit literari sobre temàtica de 
natura 

• Taules rodones, projecció d’un 
documental, tallers i concerts 
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12a Edició Barcelona Districte Cultural 

• Organitzat per l’Institut de Cultura de 
Barcelona 

• Cicle de cultura de proximitat  amb 
l’objectiu d’enfortir el vincle amb la 
ciutadania, crear nous públics i talent 
local. 

• Ofereix una programació  de teatre, 
música, dansa, circ i cinema, 

• Repartides entre 32 equipaments dels 
deu districtes de la ciutat. 

• A Sarrià Sant Gervasi a: 
• Centre Cívic de Sarrià 
• Vil.la Urania – Farró 

Del 6 d’octubre al 28 de desembre 
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Barcelona Districte Cultural a Sarrià St. Gervasi 
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Informacions de l’àrea de Mobilitat 
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Entrada en funcionament del Bus a demanda 
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Presentació veïnat: 21–25 nov. 
En servei: 28 nov. 
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Entrada en funcionament del Bus a demanda El Farró Galvany 
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Prova pilot per programar els vehicles elèctrics 
als aparcaments municipals 
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• Amb l’objectiu de facilitar 
la recàrrega en els 
frangés d’hora vall com 
a mesura d’estalvi 
energètic i econòmic. 
 

• Es dissenya aquesta 
solució per tal de 
programar l’hora de la 
recàrrega. 
 

• La prova pilot es farà a 
l’aparcacament BSM 
Porta de Sarrià 
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Prova pilot per programar els vehicles elèctrics 
als aparcaments municipals 
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• S’haurà d’aparcar el vehicle davant 
d’un punt d’Endolla Barcelona. 
 

• Amb l’app municipal de mobilitat 
SMOU indicar en quin moment vol 
carregar i fins a quin nivell. 
 

• A Barcelona hi ha més de 
650 punts de recàrrega.  

• La xarxa pública més gran 
d’Espanya. 

• El 75% ubicats a l’interior 
dels aparcaments 
municipals BSM. 
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Torn obert de paraules 
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