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Descripció de la iniciativa

La distribució de mercaderies amb vehi-
cles convencionals de càrrega a les àrees 
de nuclis antics topa amb les caracterís-
tiques pròpies d’aquest espai urbà: ca-
rrers estrets, ús preferent de la via per 
als vianants, existència de restriccions 
horàries per a l’entrada i la sortida de ve-
hicles, etcètera . Aquestes condicions fan 
que els proveïdors tinguin la necessitat 
de disposar de mitjans de repartiment 
adaptats a aquest entorn: petits, àgils i 

Implantar mesures específiques per a la distribució urbana de mercaderies, tant de 
petites flotes de repartiment com de grans distribuidores, regular-ne horaris i apar-
caments, optimitzar rutes i potenciar les microplataformes de distribució amb so-
lucions d’última milla més eficients (bicicleta, vehicle elèctric) són reptes en què la 
ciutat de Barcelona està treballant. Aquesta iniciativa n’és un bon exemple. 

sostenibles . Per donar resposta a aques-
tes necessitats, l’Ajuntament ha posat en 
funcionament una microplataforma pilot 
de distribució de mercaderies en trici-
cles elèctrics a Ciutat Vella . Amb el nom 
de “última milla”, la iniciativa forma part 
del projecte europeu SMILE . Situada al 
passeig de Lluís Companys, la platafor-
ma funciona com un minimoll de càrre-
ga i descàrrega que rep les mercaderies 
dels proveïdors en camions i furgonetes . 
A partir d’aquest punt, les mercaderies 
són distribuïdes en l’últim tram fins als 

“L’última milla” a Ciutat Vella
Microplataforma de distribució de 
mercaderies en tricicles elèctrics
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establiments (l’última milla) en tricicles 
elèctrics . Aquests vehicles són capaços 
de transportar fins a 180 kg de càrrega, 
garanteixen la seguretat i l’accessibilitat 
en el transport, i a més ofereixen eficièn-
cia, estalvi de temps i generen un impacte 
mínim en l’entorn . 

Durada: Prova pilot efectuada durant sis 
mesos l’any 2013 i prorrogada tres mesos 
més . Es preveu que el projecte tindrà 
continuïtat .

Valors destacables de la bona pràctica: 
Repercussió, innovadora, reproduïble, 
eficient amb els recursos, amb àmplia 

Estalvi de 5.840 km de  
desplaçaments de vehicles 
a motor i 1.752 litres de 
combustible. Reducció d’1,7 t 
d’emissions de CO2.

Distància promig recorregu-
da per tricicle al dia: 16,5 km; 
entregant un promig de 44 
paquets.

L’èxit de les entregues 
ha estat del 90,97% i el 
temps aproximat en fer les 
entregues 5,24 hores.

Indicadors associats

cobertura de beneficiaris, transformadora en el 
context actual .

Impulsors: La Direcció de Mobilitat, el Districte 
de Ciutat Vella, la Direcció de Comerç i l’Institut 
de Paisatge Urbà . 

Contacte: Departament de Planificació, Di-
recció de Serveis de Mobilitat, Ajuntament de 
Barcelona . Adreça electrònica: mescalae@bcn .
cat | Plaça de Carles Pi i Sunyer, 8-10, planta 4a 
08002 Barcelona | Tel . 934 023 380 .

Col·laboradors: Vanapeldal, Saba i el programa 
europeu SMILE, Smart Green Innovative Urban Lo-
gistics for Energy Efficient Mediterranean Cities .
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