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Pere Torres Grau
Director general
Autoritat del Transport Metropolità
La mobilitat i la manera com ens movem i
desplacem esdevé un dels eixos claus que
tenim per donar resposta als reptes socials,
ambientals i econòmics als que ens enfrontem com a societat. Aquesta mirada transversal al sistema de mobilitat ha estat en la base
del procés de redacció del Pla Director de
Mobilitat 2020-2025 (pdM 2020–2025) aprovat pel Govern de Catalunya el juliol de 2020.
El pdM, impulsat per l’Autoritat del Transport
Metropolità de Barcelona, consta de 86 mesures consensuades entre els diferents organismes participants i que abasten per primer
cop l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat
Metropolitana de Barcelona (SIMMB), àmbit
que engloba les 12 comarques de la Demarcació de Barcelona, on resideix un 75% de la
població de Catalunya.

"El pdM aposta per una
mobilitat saludable, eficient
des del punt de vista
ambiental, innovadora i que
incorpori una perspectiva
social i de gènere"

El procés de redacció del Pla s’ha realitzat de
forma participativa i consensuada amb entitats i també persones particulars, cercant una
visió que, més enllà de la planificació dels sistemes de mobilitat, incorpori elements que
es consideren cabdals per una nova gestió
de la mobilitat com poden ser la perspectiva social, l’eficiència ambiental, la innovació
i digitalització, la perspectiva de gènere o
l’impacte sobre la salut.
Aquest pla que us presentem de forma
resumida en aquest document vols assentar
les bases per desenvolupar actuacions que
permetin el disseny d’una mobilitat saludable i sostenible, eficient i productiva, segura
i fiable, inclusiva i equitativa i intel·ligent i

digital. Una mobilitat que respongui a les
diferents necessitats de tota la població i que
actuï com a element dinamitzador del territori des del punt de vista social i econòmic. I
una mobilitat que ens permeti donar resposta als reptes ambientals i de salut als que ens
enfrontem a nivell local, com la necessitat de
reduir la contaminació a les nostres ciutats, i a
nivell global per tal de fer front a l’emergència climàtica que ja estem vivint.
El pdM s’alinea de forma directa amb les estratègies que s’estan impulsant a nivell català
(com poden ser l’Agenda Verda, l’Agenda
Urbana de Catalunya, l’Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic o el Pla d’Actuació per la
Millora de la Qualitat de l’Aire), així com amb
els reptes globals que cal assolir com son els
Objectius de Desenvolupament Sostenible,
el compliment amb els compromisos pel
clima, i, també, la lluita contra el COVID19,
doncs incorpora actuacions que ajuden a
fer front a l’emergència sanitària que estem
patint des de març de 2020.
Des d’aquesta perspectiva integral i de treball conjunt entre totes les administracions,
aquest pdM vol provocar una inflexió per tal
d’articular un nou paradigma de mobilitat,
centrat en la promoció de la mobilitat activa, la potenciació i millora de l’eficiència del
transport públic, la recuperació de l’espai públic per a la ciutadania, la renovació del parc
vehicular i la promoció d’una mobilitat (tant
de persones com de mercaderies) respectuosa amb la salut de tota la ciutadania.
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INTRODUCCIÓ
Que és el Pla
Director de Mobilitat
2020·2025
El Pla Director de Mobilitat 2020-2025 (en
endavant pdM) és l’instrument per planificar
la mobilitat del Sistema integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB)
tenint present tots els modes de transport
que en formen part, tant de persones com
de mercaderies. El Pla vol aconseguir que
els desplaçaments siguin el màxim de sostenibles, eficients i adaptats a les necessitats
de la ciutadania, d’acord amb els principis i
objectius que estableixen els articles 2 i 3 de
la llei 9/2003 de 13 de juny, de la Mobilitat,
Noves eines
tecnològiques

i desenvolupar al territori el que determinen
les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1
de la llei), i en coherència i subordinat a les
directrius del planejament territorial que li
afecta, així com als objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Aquest pdM vol donar resposta a un seguit
de reptes i motivacions que es produeixen
en un àmbit d’una rellevància i complexitat
com aquest.

Marc legal
Evolució del pdM
2013 - 2018

Impactes
de la mobilitat
sobre la salut
de la ciutadania

Alineament amb
els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible (ODS)

NOU pdM
2020·2025

Canvis en
els hàbits de
desplaçaments
de mobilitat

Nous Plans de
referència i nou
àmbit territorial

Implantació
de la T-Mobilitat
Irrupció
i consolidació del
comerç on-line
Fig. Motivacions per la redacció del pdM 2020-2025

Nova realitat
social i econòmica

Increment de
les desigualtats
socials
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L'Àmbit del pdM
2020·2025
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15,5 milions
desplaçaments en dia feiner
REPARTIMENT MODAL TOTAL
INTRAMUNICIPALS

5.542.863

Mapa. Densitat de població

població de l’àmbit

314
número de municipis

66,2%

L’àmbit del nou pdM 2020-2025 correspon al del Sistema integrat de Mobilitat
Metropolitana de Barcelona (SIMMB) en el
que actua l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), exceptuant la comarca del
Ripollès, i inclou, per tant, les 12 comarques de la Demarcació de Barcelona.
El Territori que abasta el nou Pla Director
de Mobilitat s’ha vist transformat respecte
al Pla anterior: no únicament per l’increment en l’extensió del seu àmbit geogràfic, sinó sobretot per les dinàmiques de
redistribució de població i activitats que
han provocat les oscil·lacions socioeconòmiques i les transformacions de la base
social i productiva. Així, l’ampliació respon
a la necessitat que el pdM s’ajusti a la
nova realitat econòmica, territorial, social i
ambiental del conjunt del SIMMB i a la voluntat que aquest tingui un pes rellevant
sobre la mobilitat del propi territori i, per
extensió, de la mobilitat i dinamització de
la resta de Catalunya.
El pdM 2020-25 planifica la mobilitat
per un àmbit que abasta el 25%
de la superfície de Catalunya però
que acull gairebé el 75% de la seva
població.

INTERMUNICIPALS
33,8%

POBLACIÓ DE CATALUNYA
Densitat (hab/km2)

74%

Més de 10.000

TRANSPORT PÚBLIC

POBLACIÓ EN ZONES AMB NIVELLS DE
CONTAMINACIÓ SUPERIORS ALS RECOMANATS
(NO2)

1.500 — 10.000
1.000 — 1.500
500 — 1.000

21%
29%

0 — 500

Fig. Evolució de la població del SIMMB, 2000 - 2016

VEHICLE PRIVAT

5.542.863

5.552.193
5.309.653

39%

4.737.003

PEU I BICICLETA
40%

1.056,4 milions
validacions de transport públic

667
Estudis d’Avaluació de la Mobilitat
Generada (EAMG) tramitats

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

658,36
Índex de motorització (Número
de vehicles cada 1000 habitants)
MATRICULACIONS ANUALS DE VEHICLES
AMB COMBUSTIBLES ALTERNATIUS
(HÍBRIDS / ELÈCTRICS / GAS)

PARC DE VEHICLES AMB COMBUSTIBLES
ALTERNATIUS

7,5%

1,8%

2016
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El model de mobilitat actual
allunya a les persones usuàries
dels beneficis directes de moure’s
en transport actiu. Entre aquests,
el més important és l’activitat
física moderada

La mobilitat,
molt més que
desplaçar-se
MOBILITAT ACTUAL

Com a resposta a aquestes motivacions,
el pdM 2020 – 2025 aposta per analitzar el
sistema de mobilitat tenint en compte aspectes habituals (transport públic, modes
actius, vehicle privat, mercaderies...) però
integrant un seguit d’aspectes de caire
transversal que cal tenir presents a l’hora
de planificar la mobilitat del futur, com són:
• LA SALUT DE LES PERSONES I EL REPTE
DE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
• LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN
LA MOBILITAT
• ELS ASPECTES SOCIALS
I D’ACCESSIBILITAT DE LA MOBILITAT

EFECTES
AMBIENTALS
DE LA MOBILITAT

IMPACTE DE
LA MOBILITAT
EN LA SALUT

GÈNERE EN
LA MOBILITAT

VESSANT SOCIAL
DE LA MOBILITAT

DIGITALITZACIÓ
I MOBILITAT 4.0
Fig. Nous elements transversals de la mobilitat

TEMES TRANSVERSALS

• LA DIGITALITZACIÓ I LA MOBILITAT 4.0
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Marc legal
MARC LEGAL I DE PLANIFICACIÓ
Marc legislatiu en que s’inscriu el pdM 2020 - 2025
Llei 9/2003, de 13 de juny,
de la Mobilitat

Contingut i determinacions concretades als articles
7.3 i 7.7

Directrius Nacionals de Mobilitat

Marc orientador per a l’aplicació dels objectius de
mobilitat que han de servir per a l’elaboració dels
diferents instruments de planificació de la mobilitat.

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental i Llei 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l’activitat administrativa
(que n’adapta la seva aplicació a Catalunya)

Determina les línies base per elaborar l’avaluació
ambiental dels plans, programes i projectes que poden
tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

Altres disposicions normatives amb incidència sobre el pdM 2020 - 2025
Decret 226/2006, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos
municipis (Posteriorment, per mitjà del Decret 152/2007, de 10 de juliol, s’aprovà el Pla d’actuació per
a la millora de la qualitat de l’aire, prorrogat pel Decret 203/2009, de 22 de desembre. L’àmbit del Pla
fou modificat per l’Acord de Govern GOV/82/2012, de 31 de juliol).
La llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat articula una sèrie de criteris per a garantir la igualtat en
els desplaçaments a peu, tenint en compte la diversitat funcional de cada persona.
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en la secció cinquena de Medi ambient,
urbanisme, habitatge i mobilitat.
Llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya 21/2015
La Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic.

Plans i programes relacionats amb el desenvolupament del pdM 2020 - 2025
Paquet legislatiu d’Energia i Clima 2020 (Consell d’Europa) / El llibre Blanc del Transport 2050
és el full de ruta adoptat per la Comissió Europea (2011)
Estratègia estatal per a una Economia Sostenible
Pla Director d’Infraestructures (pdI) 2011-2020 (i actualització en redacció 2021 – 2030)
Pla Territorial Metropolità de Barcelona i Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals
Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020 (EECCEL) i Estratègia
espanyola de mobilitat sostenible (EEMS)
Acord del Govern de declaració d’emergència climàtica (14/05/2019)
Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (en revisió)
Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030
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La redacció del pdM,
un procés compartit
El pdM 2020-2025 es desenvolupa d’acord
amb la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la
Mobilitat. El seu contingut “mínim” es regula
a l’article 7.3 i les seves determinacions han
de ser incorporades pels instruments i els
documents de rang inferior i, en general,
pels instruments de planejament urbanístic
o sectorial (art. 7.7). La seva redacció la coordina l’Autoritat del Transport Metropolità
de Barcelona (ATM), en coordinació amb les
administracions que formen el seu consorci
interadministratiu (Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà - AMTU) i
la resta d’administracions i agents amb competència en la planificació de la mobilitat. El
procés es va iniciar a mitjans de 2018 fins a
l’aprovació definitiva al juliol de 2020.

JULIOL

FEBRER

APROVACIÓ DEFINITIVA
INFORMES DE CONSELLS
CONSULTIUS I DECLARACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA
FAVORABLE

2020

NOVEMBRE
OCTUBRE
SETEMBRE

INCORPORACIÓ DELS
INFORMES I AL•LEGACIONS
REBUTS EN EL PERÍODE
D'EXPOSICIÓ PÚBLICA
PERÍODE D’EXPOSICIÓ
PÚBLICA
JORNADA DE PRESENTACIÓ
DE LA PROPOSTA DEL PDM
APROVAT INICIALMENT

JULIOL

ENTREGA DEL DOCUMENT
D’APROVACIÓ INICIAL DEL
PDM 2020 - 2025

MAIG

REDACCIÓ DELS ESTUDIS
SECTORIALS I SESSIONS
PARTICIPATIVES TERRITORIALS, SECTORIALS I TRANSVERSALS I PROCÉS DIGITAL

GENER
2019

OCTUBRE

JUNY

ENTREGA DOCUMENT
AVANÇ I INICIAL ESTRATÈGIC
DEL PROCEDIMENT
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL

JORNADA
DE PRESENTACIÓ
DE L’INICI DELS TREBALLS

TREBALLS PREVIS
(INICI)

Tenint en compte les 22 accions
participatives presencials (entre
jornades, sessions i estands a fires)
i les accions on-line, s’ha comptat
amb les aportacions de més 1.000
persones i entitats
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22 accions
participatives, entre jornades,
sessions i estands a fires,
amb prop de 1000 participants

Un pla participat
El procés participatiu del pdM ha consistit
en diferents accions participatives en
diferents formats, presencials i en línia,
per donar a conèixer el pdM i recollir
les inquietuds de la ciutadania en relació
a la mobilitat i els reptes de futur que
ha d’afrontar el pla.

La preocupació per la salut, potenciar
una mobilitat activa segura, millorar l’eficiència del transport públic i el sistema tarifari, regular l’ús excessiu del vehicle privat o
gestionar correctament la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) apareixen com a
elements destacats del procés participatiu.

posada en marxa del web
pdmobilitat.cat

302 respostes
rebudes a l’enquesta On-Line

7 preguntes
JORNADES
OBERTES

SESSIONS
TERRITORIALS

SESSIONS
SECTORIALS

ESTAND
A FIRES

375

142

229

180

participants

participants

participants

participants

exprés realitzades a través
de les xarxes socials amb
353 respostes rebudes

84 aportacions
rebudes al mapa participatiu i a la bústia
de correu

926

participants
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DIAGNOSI
Com ens movem?
Per tal de conèixer l’estat actual i poder
identificar els reptes i estratègies a desenvolupar en el pdM 2020 -2025 s’ha realitzat
una completa diagnosi de les tendències
actuals, fet que ha permès establir el marc
actual en relació al sistema de mobilitat. A
continuació es presenten de forma sintètica les principals dades de caracterització
del model de mobilitat actual. Les dades
corresponen en la seva majoria a l’any 2017
i provenen de càlculs o extrapolacions
efectuades a partir de l’EMEF del 2017.
Es constata una reducció continuada
del pes de la mobilitat ocupacional,
amb un descens més marcat a partir
de l’any 2008, amb l’inici de la crisi
econòmica, i una reversió d’aquesta
tendència a partir de l’any 2014.

4,6 milions
de persones residents a l’RMB l’any
2006 realitzen 101,2 milions de
desplaçaments setmanals

total de desplaçaments en dia feiner
en l’àmbit SIMMB
INTERMUNICIPALS

DIES FEINERS

33,8%

80%

REPARTIMENT MODAL DELS
DESPLAÇAMENTS SEGONS GÈNERE

INTRAMUNICIPALS

DISSABTES I FESTIUS

66,2%

20%
43,2%

DL

DV

3,41
desplaçaments per persona
en dies feiners

DS

Les dones a l’àmbit del SIMMB
sumen gairebé el 70% de la
mobilitat sostenible

15,5 milions

Les dones es caracteritzen per
una mobilitat més sostenible,
sent les que tenen els majors
percentatges en l’ús del transport
públic i dels modes actius,
incloent desplaçaments
a peu i bicicleta

DM

2,39
desplaçaments per persona
en dies festius

24,7%

32,1%

+ 60%
dels desplaçaments es fan en
transport públic o vehicle privat
en el conjunt de l’àmbit del SIMMB

MOBILITAT ACTIVA
39,8%

36,1%

17,6% 46,3%

MOBILITAT
ACTIVA

TRANSPORT
PÚBLIC

VEHICLE
PRIVAT

En general, la població es desplaça
en major mesura per motius
personals que per motius
ocupacionals
MOTIU DE DESPLAÇAMENT
SEGONS GÈNERE

VEHICLE PRIVAT
38,9%

L’ús de bicicleta s’ha duplicat en els
darrers 5 anys en els desplaçaments
intramunicipals

19,3%

37,1%

43,6%

TRANSPORT PÚBLIC
21,3%
24,1%

31,9%

MOBILITAT
OCUPACIONAL

44,1%
MOBILITAT
PERSONAL

TORNADA
A CASA
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1200
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16 0

6

1350
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Desplaçaments de 12 -24 h

Desplaçaments de 0 -12 h

Fig. Distribució horària dels desplaçaments (en milers) segons motiu de desplaçament.
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dels desplaçaments es realitzen
entre les 7h i les 21h

Les persones jubilades i actives en
atur es desplacen majoritàriament
en modes actius
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Les pautes de mobilitat són diferents pels
diferents perfils de població, element que
implica una necessària anàlisi d’aquestes
pautes, per tal de poder preveure mesures i actuacions que donin resposta a
totes les necessitats de mobilitat.

El vehicle privat és utilitzat en
en major grau per homes actius
i ocupats (62% del total de
desplaçaments d’aquest perfil)
i en persones amb estudis
secundaris o superiors i amb
nivells de renda mig o alt,
especialment en el cas
dels homes

1.

Com ens movem?

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS
DESPLAÇAMENTS (EN MILERS)
SEGONS GÈNERE
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9
300

2
1.18

225

1.36
3

4 84
150

Desplaçaments de 12-24 h

Desplaçaments de 0 -12 h

0
0-1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

Tornada motiu ocupacional
Total desplaçaments

6-7

7-8

8-9

9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24h

Tornada motiu personal

Mobilitat personal

Mobilitat ocupacional
Entre 0 -700 desplaçaments

Entre 700 - 1000 desplaçaments

Més de 1000 desplaçaments
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Com ens movem?
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Els desplaçaments en vehicle privat
i en transport públic tenen més pes
en el total de viatgers per km/dia ja
que engloben una distància major.
Els models amb un major creixement
són la bicicleta i el transport públic.

ANÀLISI COMARCAL
A nivell territorial, les relacions de més
magnitud es registren entre el Barcelonès
i el Baix Llobregat (691 milers de desplaçaments), el Vallès Occidental (459 milers de desplaçaments), i el Maresme (209
milers de desplaçaments). Destaquen
també les relacions entre els dos vallesos i
entre el Vallès i el Baix Llobregat.
Del total de desplaçaments fets per les
persones residents al SIMMB en dia feiner,
el 82,4% té l’origen i la destinació a la mateixa comarca de residència. Les comarques que presenten un grau més elevat
de mobilitat interna són el Barcelonès
(90,1%), el Bages (90,1%) i Osona (88,0%);
la comarca amb menys grau de mobilitat
interna és el Moianès (61,5%).

11.647.646
viatgers per km/dia

897.759
viatgers per km/dia

29.138.768
viatgers per km/dia

53.298.035
viatgers per km/dia

Mapa. Anàlisi comarcal de la demarcació de Barcelona 2017: principals desplaçaments
intercomarcals en dia feiner (en milers de viatges)
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EVOLUCIÓ DE LES VIES PACIFICADES
A LA RMB

La xarxa de
mobilitat activa

LONGITUD DE VIES EXCLUSIVES
PER A VIANANTS (KM)

Durant els darrers anys hi ha hagut un
creixement constant d’uns 30 km/any de
vies urbanes amb grau de pacificació.
La bicicleta és un dels medis de mobilitat
activa amb un major creixement en el seu
ús a l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).
La longitud de carrils-bici segregats en
zona urbana és de 616 km. A nivell interurbà s’identifiquen més de 2.532 km de vies
ciclables amb major o menor qualitat.
D’ençà que va aprovar-se el darrer pdM
2013-2018, es comptabilitza una demanda molt creixent pel que fa a la mobilitat
ciclista al conjunt de l’àmbit del SIMMB
que ha portat al conjunt d’administracions
a projectar carrils bici interurbans arreu
del territori.
L’existència encara de pocs itineraris
de vianants/bici en zona interurbana explica el baix nombre de desplaçaments quotidians realitzats
diàriament en modes actius per raó
de feina i/o estudi.
A la xarxa de mobilitat activa ha
aparegut un nou element, els
vehicles de mobilitat personal
(VMP).

527
2012

+9,2%

616
2016

LONGITUD DE VIES DE PRIORITAT
INVERTIDA (KM)
ND
2012

+19,3%

LONGITUD DE VIES EN ZONA 30
(KM)
1.845
+14,2%
2012

223
2016

Mapa. Potencial en Bici

Molt Alt
(*) Molt alt:
Desplaçaments en
VP > 10.000 i distància
inferior a 5 km

2.532
2016

LONGITUD TOTAL DE VIES PACIFICADES
(KM)
527
2012

Alt
Alt:
Desplaçaments en
VP > 10.000 i distància
entre 5 i 8 km o Desplaçaments en VP entre 4.000
i distància inferior a 5 km

616
+9,2%

2016

Les comarques amb més mobilitat
a peu són el Barcelonès, el Garraf,
el Baix Llobregat, el Maresme i amb
menys, el Moianès i Osona.

Mitjà
Mitjà:
Desplaçaments en
VP > 2000 i distància
inferior a 8 km
Fig. Desplaçaments en dia feiner a la RMB (2014-2017)

+531.000

10.000.000
9.000.000

persones utilitzen la bicicleta
diàriament, el 8,7% de la població

8.000.000

5,27 km

6.000.000

és la distància mitjana dels
desplaçaments en bici a la feina

8,3
és la valoració de la bici com mitjà
de transport, sent el més ben valorat
per les seves persones usuàries

8.502.737

8.746.299

8.489.454

8.457.168

8.208.313
7.308.733

7.000.000
5.790.285
5.161.563

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2014
Mobilitat a peu

Altres mitjans de transport

2015

2016

2017
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DIAGNOSI
Xarxa de transport
públic per carretera
El sistema de transport públic per carretera
està format per 731 línies amb una extensió
de xarxa de 14.728,2 km.
L’any 2017, el sistema ha ofert 142,4 milions
de vehicles-km, un 2,6% més que l’any
anterior.
Des de l’any 2014, tant l’oferta com
la demanda han anat en paral•lel,
amb un increment global del 20%
per al primer i un 16% per al segon.

XARXA DE BUSOS INTERURBANS
A partir de 2014 es va produir un nou
repunt del transport públic per carretera,
impulsat en bona part per la nova xarxa
de expres.cat que any a any ha anat
augmentant oferint millors possibilitats
per a desplaçar-se en autobús.
En conjunt, la xarxa expres.cat
va moure gairebé 9,5 milions
de persones el 2017.
L’augment de la demanda en
transport públic viari interurbà
implica una major pressió sobre
les terminals de Barcelona i la
necessitat de preveure nous
carrils bus a l’entrada de
la ciutat.

369,8 milions
demanda total de transport en autobús
urbà i interurbà. Un 3,7% més que
l’any anterior

11.341,3 km
longitud de xarxa de transport
interurbà

2.203,8 km
longitud de xarxa d’autobusos
gestionats per l’AMB

1.183,1 km
longitud de xarxa de busos urbans

35,8 milions
de viatgers en sistemes de transport
públic viari interurbà. Un 27% són
de la xarxa expres.cat
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DIAGNOSI
La mobilitat en
transport públic
ferroviari

DEMANDA (MILIONS VIATGES)

METRO
390,4

389
2011

0,40%

FGC
80,6

Analitzant la distribució de la població
servida per les línies i estacions del sistema ferroviari amb una àrea d’influència
de 3.000 m, es pot afirmar que la xarxa
ferroviària presenta un potencial en termes
de població resident de més de 5 milions
d’habitants (2,8 metropolitans + 2,2 a l’àmbit central).
Aquest últim any, a excepció de Renfe, tots
els operadors han augmentat la seva oferta
de vehicles-km.
L’evolució de la demanda del conjunt de
tots els operadors és positiva comparant
amb l’any 2011, amb un augment de gairebé el 3%.
Les xarxes de FGC i Tram estan 100%
adaptades, Metro al 94%, i Renfe al 70%. El
fet de que no es garanteixi el 100% d’accessibilitat és un dels motius pels quals les
persones amb discapacitat presenten una
mobilitat inferior a la mitjana.
El sistema que més ha crescut en percentatge és el tramvia, amb un 15,7%, consolidant-se com un mitjà de transport atractiu
per als usuaris del transport públic.
Al SIMMB es localitzen 101 intercanviadors
i punts de correspondència que inclouen
almenys un mode ferroviari.

2017

2011

84,3
4,60%

2017

RODALIES
106,2
2011

125,09
6,90%

2017

15,70%

28
2017

TRAMVIA
24,2
2011

99%
dels fluxos es realitzen dins
de la primera corona tarifària
TRENS EN HORA PUNTA
234
2011

238
2017

ACCESSIBILITAT A LES XARXES

FGC I TRAM
100%
METRO
94%
RENFE
70%

El 90% de la població
del SIMMB té almenys
una parada a menys
de 3 km
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DIAGNOSI
Xarxa viària
Moltes de les autopistes de peatge
acaben les seves concessions a 2021,
dins del termini de l’actual pdM.
La xarxa viària és la que dona suport al
transport públic per carretera i al vehicle
privat. La xarxa d’autopistes i vies d’alta
capacitat canalitza els trànsits de llarg recorregut i de pas per Catalunya i bona part
de les relacions interurbanes.
El model tarifari vigent genera una sèrie de
desequilibris i ineficiències sobre el conjunt
del sistema de mobilitat català. Els desequilibris en bona part són fruit de la coexistència de territoris amb vies d’alta capacitat
gratuïtes amb d’altres que són de peatge.

ELS APARCAMENTS D’INTERCANVI

1685 Kms
de xarxa viària dels quals
un 41,6% son autopistes

18% més
de trànsit viari al global
de la xarxa entre 2010 i 2017

En total, tots els aparcaments d’intercanvi
del SIMMB sumen 13.076 places. El 50% de
les places es concentren a la segona corona
tarifària del SIMMB (6.778 places).
Les vies amb nivells més elevats de
congestió són les rondes de BCN, la
C-58, la C-16, el túnel de Vallvidrera,
l’A2, la B-23, l’AP7 (Vallès) i la C-17.
Mapa. Localitzacio d’estacions i aparcaments
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El Papiol

La intensitat de trànsit a les
principals vies del SIMMB ha crescut
des de 2013 entre un 5% i un 15%,
fins un 4% només l’últim any.
La situació de congestió en
determinats punts de la xarxa viària
suggereix actuacions per alliberar
carrils, al menys en hora punta, per
a la circulació del servei de transport
públic per viari.
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32

33

DIAGNOSI

Berguedà

ACCIDENTS DE TRÀNSIT
PRINCIPALS VEHICLES IMPLICATS

Bages
Vallès
Occidental

Seguretat viària

ZONA URBANA

La seguretat en relació a totes les formes
de mobilitat esdevé un element prioritari pel nou pdM. Tot i la millora en alguns
indicadors, cal seguir apostant per mesures
que ens apropin al risc 0.

46,9%

Barcelonès

29,5%

8,2%

Baix Llobregat
Alt Penedès

ZONA INTERURBANA
69,2%

En el període 2010-2017 el nombre
d’accidents amb morts o ferits greus
ha disminuït en un 11,1%, amb un
descens del 25% de mortalitat.

El Berguedà, el Bages i l’Alt
Penedès són les comarques amb
més risc d’accident greu (Índex
de perillositat relatiu més alt).

El nombre d’accidents amb víctimes
totals ha augmentat en un 16,5%,
degut a l’increment d’accidents amb
víctimes lleus.

El Barcelonès concentra el 70% dels
accidents en zona urbana, i a nivell
interurbà, el Vallès Occidental i el
Baix Llobregat el 40%.

62%

1.250

25.000

1.200

20.000

1.150
15.000
1.100
10.000
1.050

5.000

!0

1.000

950
2010

Accidents lleus

2011

Accidents
greus i mortals

2012

Accidents
amb victimes

2013

2014

2015

2016

2017

13,4% 6,9%

dels accidents greus són en zona
urbana i el 38% en zona interurbana

38%
del accidents (58% dels greus)
en xarxa interurbana són en carreteres
convencionals d’una calçada

30%
d’accidents mortals tenen lloc en
la C-55, C-58, C-31, C-16 i C-25.
Les rondes de Barcelona són les vies
amb major concentració d’accidents

33%
d’accidents amb víctimes
són atropellaments. En xarxa
interurbana un 60% dels accidents
són col·lisions
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DIAGNOSI
Transport
de mercaderies
La quantitat de mercaderies transportades
a Catalunya ha crescut un 23,7% en el període 2013-2017, passant de 207.010 tones
l’any 2013 a 256.038 tones l’any 2017.
L’increment de la quantitat de mercaderies
transportades per carretera a Catalunya
(+ 23,7% en el període 2013-2017) s’ha
traduït en un increment de la intensitat de
vehicles pesants a la xarxa viària.
La quota ferroviària en el transport terrestre
de mercaderies ha augmentat en el període 2007-2017, passant del 5,9% al 6,7%
(en tones-quilòmetre).
S’estima que a Catalunya es realitzen 59
milions de compres online l’any. El 73% de
les compres es lliuren a domicili i el 12%
a l’oficina. Només el 15% es recullen en
alguna modalitat de Click & Collect. Les
compres online generen 39 milions de
desplaçaments / etapes l’any.
Si l’e-commerce segueix creixent
a ritmes superiors al 20% anual
es generaran més de 8 milions
de lliuraments a domicili nous
cada any.

MERCADERIES TRANSPORTADES
(TONES)
207.010
2013

23,7%

256.038
2017

CAMIONS
(ANTIGUITAT MITJANA)
2017

2013
18%
FURGONETES
(ANTIGUITAT MITJANA)

2017

2013
19,5%

59 milions
de compres online es realitzen a l’any
a Catalunya i generen 39 milions
de desplaçaments/etapes

9 milions
de desplaçaments a l’any (el 23%
dels lliurements de compres on-line)
es generen per les segones visites
de missatgeria o el retorn de
mercaderies
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DIAGNOSI
Els efectes
ambientals
i sobre la salut
de la mobilitat
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EMISSIONS DE CO2

Mapa. Anàlisi de població exposada a contaminació atmosfèrica
!

Fig. Evolució de les emissions de CO2 2008-2016
(tones de CO2/any)
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El pdM integra el compromís de contribuir decididament a la millora ambiental
derivada del sistema de mobilitat, tant a
nivell d’impacte local, com a nivell global.
En tant que el pdM no preveu directament infraestructures sobre el territori,
els impactes analitzats es centren en els
efectes que deriven directament de la mobilitat. A continuació es marca l’evolució
d’aquests elements analitzats per l’avaluació ambiental del present pdM.
Els darrers anys (entre 2015 i 2017)
s’ha observat un increment de
les emissions de GEH associades
a la mobilitat i una atenuació de
la millora pel que fa a PM10 i NO2.

2008

2010

2012

2014

2015

!

2016

EMISSIONS DE CONTAMINANTS
LOCALS
Fig. Evolució de les emissions de NO₂ (tNO₂/any)

5.397

5.225
5.182

5.172

5.194

5.213

5.225
!

!
!

!

!

!

!

2008

2010

2012

2014

2015

2016

!

!

2017
!

!

!

!

!

!

!

!

Fig. Evolució de les emissions de PM10 (tPM10/any)
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SIMMB
Límit comarcal
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DIAGNOSI

QUALITAT ACÚSTICA

Els efectes ambientals
i sobre la salut de
la mobilitat

A nivell d’impacte acústic s’ha procedit
a analitzar la població exposada a nivells
de soroll superiors a 65 dB(A) de dia
i a 55 dB(A) de nit en funció de la informació disponible.

Els municipis que tenen un
percentatge més elevat de població
exposada són Mollet del Vallès,
Sant Adrià del Besós, Badia
del Vallès (amb un 100% de la
població); seguits de Parets del
Vallès, Montgat, Barberà del Vallès,
Barcelona i Badalona.

En el cas de l’NO2, un 28,93% de
la població total de l’àmbit d’estudi
es troba exposada a nivells superior
als legislats.

En la imatge següent es mostra el mapa
resultant en què es vinculen els trams amb
població afectada amb les àrees urbanes
per tal d’identificar les àrees amb major
exposició de decibels i major concentració
de població.

Mapa. Índex de soroll de les carreteres

Fig. Proporció de població exposada a nivells superiors als recomenats de NO2 per municipis
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OBJECTIUS
DEL pdM
Objectius adaptats
a la nova mobilitat
El procés participat de diagnosi realitzat
ha posat de manifest la necessitat d’un
pdM que aposti per un model de mobilitat estructurat en els següents objectius:

Mobilitat
saludable i
sostenible

Mapa. Resum eixos i objectius del Pla

EA00.

EA05.

GOVERNANÇA
PLANIFICACIÓ
I DIGITALITZACIÓ
DE LA MOBILITAT
Aspectes reguladors
(planiﬁcació, gestió de dades
i digitalització de la mobilitat)

NOVA GESTIÓ DE LA DUM
I LA LOGÍSTICA
Ús de modes sostenibles,
eﬁciència en els sistemes
existents i noves tecnologies

Transvasament modal cap als modes més sostenibles i una minimització de la distància dels desplaçaments

EA06.

Menys consum energètic i menys impacte de la mobilitat sobre el canvi climàtic

ACCÉS SOSTENIBLE
A LES ZONES D’ACTIVITAT
ECONÒMICA I POLS
DE MOBILITAT
Transvasament modal
a modes sostenibles

Millora de la salut de les persones i la minimització dels costos socials
Afavoriment de l’activitat física de la població

EA01.
Increment de l’eficiència del model de transport afavorint l’optimització socioeconòmica del sistema
Nous llocs de treball amb especial èmfasi en els sectors de les noves tecnologies
Mobilitat
eficient i
productiva

Foment de nous models de negoci que aprofitin les oportunitats que sorgeixen de l’economia circular i innovadora

Reducció de l’accidentalitat i millora de la percepció de seguretat

EINES PER
A UNA MOBILITAT
SALUDABLE
Reduir emissions de GEH
i contaminants

EA02.

SEGURA
I FIABLE

Sistema de transport públic fiable i responsable amb la població usuària
Mobilitat
segura i
fiable

Promoció d’espais segurs i de qualitat per als modes actius

Un sistema de mobilitat que doni resposta a les diferents necessitats de tota la ciutadania
Incorporació de la perspectiva de gènere i d’edat en tot el sistema de mobilitat

Acostar les noves tecnologies de la mobilitat a la ciutadania i a les empreses
Impuls d’una mobilitat digital al servei de les necessitats de mobilitat ciutadanes
Mobilitat
intel·ligent
i digital

LA MOBILITAT
AL SIMMB SERÀ…

EA07.

EFICIENT
I PRODUCTIVA

TRANSICIÓ ENERGÈTICA
I ECONOMIA CIRCULAR
Introducció de tecnologia
a vehicles i infraestructures

EA03.

Accessibilitat total al sistema de mobilitat
Mobilitat
inclusiva i
equitativa

SALUDABLE
I SOSTENIBLE

XARXES DE MOBILITAT
ACCESSIBLES I SEGURES
Intercanviadors entre modes
de transport, i presència de
modes elèctrics i sostenibles

Preparació del sistema de mobilitat pels reptes que suposen l’automatització de la mobilitat

SERVEI DE TRANSPORT
PÚBLIC INCLUSIU
DE QUALITAT
Incrementar l’ús del transport
públic i reduir efectes
del canvi climàtic

EA04.
ALTRES FORMES DE
MOBILITAT RESPONSABLES
I EFICIENTS
Taxis, VTC, VMP, Serveis
discrecionals...

EA08.
INCLUSIVA
I EQUITATIVA

INTEL·LIGENT
I DIGITAL

EINES PER LA MILLORA
CONTÍNUA DE LA MOBILITAT
Corresponsabilitat de la
població, el coneixement,
l’educació i la comunicació

EA09.
INNOVACIÓ DE LA
MOBILITAT
Noves energies, nous models
de mobilitat i nous vehicles
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OBJECTIUS
DEL pdM
El pdM, alineat
amb els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible
Amb l’aprovació de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides, amb els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (en endavant ODS) i les seves 169 fites que s’apliquen a tots els països del món, així com a
tots els nivells de govern i agents socials i
econòmics, es disposa d’un marc global,
universalment compartit, per orientar les
polítiques públiques.
Tenint en compte que els ODS constitueixen el marc de referència que la Generalitat de Catalunya i altres administracions
integrants de l’ATM s’han fet seu i estan
traslladant a les seves polítiques, plans i
programes, es fa necessari vincular la visió
de futur del pdM 2020-2025 amb
els ODS.
En termes generals, el pdM 2020-2015
contribueix d’aquesta manera a la consecució dels següents Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Promocionant l’accés a sistemes de transport segurs,
assequibles i accessibles per a totes les persones.
Adaptant el sistema tarifari per tal de facilitar
la mobilitat als col•lectius més vulnerables.

La visió de futur del pdM
2020-2025 s’emmarca amb l’Agenda
2030 i contribueix a la consecució
dels Objectius de Desenvolupament
sostenible.

Afrontant els reptes del model logístic, de distribució
de mercaderies i en l’accés al grans centres generadors
de mobilitat des d’una perspectiva innovadora.
Tenint en compte mesures que permetin una anàlisi
i ràpida integració de les innovacions que sorgiran
els propers anys i a les quals el sistema de mobilitat
haurà de donar resposta.
Incentivant l’ús dels mitjans de transport actius
i nets per articular de forma prioritària el canvi cap
a un model de mobilitat saludable. Treballant per reduir
els accidents de trànsit i al convivència entre els diferents
sistemes de mobilitat.

Dissenyant un model de mobilitat i unes
infraestructures eficients, dinàmiques i accessibles,
en el marc d’un canvi cap a la construcció de ciutats
i entorns més sostenibles.

Incidint en l’educació i la comunicació com a vectors
clau en la sensibilització ciutadana per aconseguir
un canvi en el sistema de mobilitat.

Treballant per donar resposta als canvis de tendència
en els fluxos de mobilitat de tipus laboral i dels
nous models de consum.

Incorporant la perspectiva de gènere de manera
interseccional per tal de posar la vida quotidiana
de les persones i la sostenibilitat al centre
de les decisions.

Potenciant la governança i la planificació per articular
un ecosistema on agents públics i privats impulsin
els canvis necessaris en el sistema de mobilitat.

Apostant per un procés de transició energètica
i descarbonització del sistema de transport, en el marc
de les problemàtiques associades a la qualitat de l’aire
i a la situació d’emergència climàtica. Minimitzant els costos
i externalitats negatives sobre el medi ambient, disfuncions
socials i impactes sobre la salut de les persones.
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EIX 00
Governança,
planificació
i digitalització
de la mobilitat
Aquest eix apunta elements base pel correcte desenvolupament de la resta d’eixos.
Així, identifica les mesures a realitzar en el
marc d’una governança coordinada que
permeti aprofitar les sinergies per l’assoliment d’objectius comuns; es descriuen
elements transversals com la perspectiva
de gènere, la salut o l’accessibilitat; es
marquen a nivell de planificació aquelles
actuacions que han de permetre millorar
els instruments de planificació de la mobilitat a totes les escales de treball i s’analitza
el repte de la digitalització innovadora i
compartida com a aspecte clau a incorporar a tots el eixos.

PRINCIPALS MESURES
0.1

Governança i marc regulador
eficient i coordinat.

0.2

La mobilitat com a element
clau en el planejament
urbanístic i territorial.

0.3

Perspectiva de gènere: una visió
inclusiva en el nou model de
mobilitat.

0.4

La salut: una nova variable
a considerar en la planificació
de la mobilitat.

0.5

Cap a la digitalització del
sistema de mobilitat.

0.6

MaaS: un nou actor en
la manera de moure’ns.

0.7

T-Mobilitat: la nova eina de
pagaments dins un nou sistema
tarifari.

0.8

Observatori de la mobilitat:
la plataforma global de dades
i coneixement.

0.9

PMUS: La mobilitat urbana
sinèrgica i eficient.

0.10

Planificant l’accessibilitat del
SIMMB.

PRINCIPALS APOSTES
• Promoure que les diferents administracions públiques (Ajuntaments, Àrea
Metropolitana, Diputació, ATM, Generalitat...) amb competències en mobilitat
actuïn de forma coordinada.
• Debatre i redactar una proposta normativa de regulació de la mobilitat dels
grans centres generadors de mobilitat
i de la mobilitat laboral.
• Creació d’una taula o grup de treball
d’avaluació contínua dels escenaris
futurs de mobilitat.
• Impulsar l’aprovació i implantació
de l’actualització del Decret 344/2006,
de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat
generada.
• Aconseguir la transversalització
de la perspectiva de gènere en
la mobilitat del SIMMB.
• Minimitzar al màxim la població
exposada a efectes sobre la salut
derivats del sistema de mobilitat.
• Desplegament del full de ruta de la
digitalització del sistema de mobilitat
del SIMMB.
• Acabar el desplegament del projecte
T-Mobilitat i consolidar el nou sistema
tarifari del transport públic.

INDICADORS DESTACATS
Passar de 0 a 10 proveïdors privats
de serveis de mobilitat integrats
77% dels municipis obligats
a disposar de PMU amb pla aprovat

• Elaboració d’un pla sectorial específic
sobre l’accessibilitat al transport
a Catalunya.
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EIX 01
Eines per una
mobilitat saludable
En aquest eix s’inclouen les mesures i actuacions necessàries per assolir un sistema de mobilitat saludable i que redueixi
els impactes sobre la salut que deriven
del model actual. Així, es preveuen mesures de forment de la mobilitat activa,
mesures de regulació i gestió efectiva de
la mobilitat en vehicle privat a través de la
proposta de zones de baixes emissions,
la pacificació de l’espai públic, la regulació de l’aparcament o l’anàlisi de l’ús de
peatges des d’una perspectiva ambiental.
Aquest eix exemplifica la importància i
rellevància que en el present pdM es vol
donar al benestar de la ciutadania, apostant per la reducció efectiva d’elements
com la contaminació atmosfèrica, el soroll
o la sensació d’inseguretat que repercuteixen directament en la salut.

PRINCIPALS MESURES
1.1

La mobilitat activa: la base
de la mobilitat al SIMMB.

1.2

Zones de baixes emissions
supramunicipals.

1.3

Pacificació i ambientalització de
l’espai públic: àrees per
a la ciutadania.

1.4

Cap a un model metropolità
d’aparcament.

1.5

El peatge: eina de
coresponsabilitat ciutadana.

1.6

Augment de la percepció
de seguretat al sistema de
mobilitat.

1.7

Una xarxa de mobilitat resilient
i adaptada als canvis.

1.8

L’estratègia metropolitana
envers el soroll.

PRINCIPALS APOSTES
• Potenciar la mobilitat activa (a peu i
en bicicleta) com a mode principal de
mobilitat en recorreguts de curta i mitja
distància en desplaçaments fins a 10 km.
• Implantar i fer el seguiment de la
ZBE-Rondes’20 (restricció a vehicles
sense etiqueta) i preveure la ZBE-Rondes’24 (restricció a vehicles amb
Etiqueta B).
• Àrees per la ciutadania: zones de baixes
emissions urbanes en els 40 municipis
de la Zona Protecció especial així com
als municipis de més de 50.000 habitants del SIMMB.
• Cap a un model metropolità de l’aparcament: gestió coordinada entre tots el
municipis per una major eficiència de la
mobilitat en vehicle privat.
• Unes xarxes de mobilitat on totes
les persones usuàries es sentit segures
al llarg de tot el desplaçament.
• Fer resilients les xarxes de mobilitat
als efectes del canvi climàtic.
• Una estratègia metropolitana envers el
soroll: supressió de trams d’alta concentració de població exposada a alts
nivells de soroll associats a la mobilitat.

INDICADORS DESTACATS
Parc circulant de vehicles
sense etiqueta SIMMB
(20% › 0% al 2025)
43 Municipis amb àrees
pacificades / ambientalitzades
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EIX 02
Xarxes de mobilitat
accessibles
i segures
Les xarxes de mobilitat són la base que
articula i defineix el nostre sistema de
mobilitat. El pdM 2020 – 2025 aposta per
unes xarxes de mobilitat que prioritzin els
desplaçaments actius, preveient mesures
i actuacions per definir unes xarxes de
vianants i bicicletes ben articulades, eficients i segures. A nivell de transport públic
s’inclouen mesures específiques i criteris
per a les xarxes ferroviàries i de transport
viari i els nodes que les relacionen (intercanviadors, aparcaments d’intercanvi
modal..). Pel que fa a la xarxa viària s’inclouen actuacions que permetin un disseny
i gestió d’aquesta xarxa que prioritzi la
mobilitat dels serveis de transport col·lectiu i que permeti la reducció dels nivells
d’accidentalitat.

PRINCIPALS MESURES

• Assegurar a les persones usuàries una
accessibilitat total a les xarxes de mobilitat i als seus serveis d’informació.

2.1

Assegurant l’accessibilitat a les
xarxes de mobilitat.

2.2

Visió zero:
els desplaçaments segurs.

2.3

Una xarxa per a vianants segura
i connectada.

2.4

Desenvolupant una xarxa
pedalable, segura i equipada.

2.5

Les noves infraestructures
ferroviàries: la xarxa estructurant
de transport públic.

2.6

Els intercanviadors com
a garants de la connectivitat
intermodal.

• La bicicleta, un mitjà de transport bàsic
i segur entre municipis situats a curta
i mitja distància o per l’accés a espais
situats als entorns de les ciutats, com
polígons industrials.

2.7

Els aparcaments d’intercanvi
modal: les portes d’accés
metropolitanes a la xarxa
de transport públic.

• Uns punts d’intercanvi modal que esdevinguin veritables nodes metropolitans,
equipats i amb serveis pel foment d’una
mobilitat sostenible.

2.8

Una infraestructura pel bus
eficient i segura.

2.9

Planificant la infraestructura
viària del futur.

• Els aparcaments d’intercanvi modal, les
portes d’accés metropolitanes a la xarxa
de transport públic.

2.10

Una gestió eficient de
la xarxa viària.

• Visió zero d’accidentalitat: Impulsar les
accions de seguretat viària necessàries
a totes les xarxes de mobilitat i en tots
els mitjans de transport.
• Una xarxa de vianants segura i connectada i totalment accessible que permeti
desplaçaments entre municipis propers.

• Disseny de les xarxes viàries que permetin un augment de la velocitat comercial
i de la regularitat dels autobusos.
• Una xarxa viària planificada i gestionada
per impulsar uns desplaçaments més
eficients, saludables i sostenibles i que
s’adapti als nous models de vehicle i
formes de mobilitat.

INDICADORS DESTACATS
Reduir un 50% el nombre de víctimes
mortals en accidents de trànsit a l’àmbit
SIMMB

49,6 km nous de xarxa ferroviària
i 38 noves estacions previstes
al pdI 2021 – 2030

30 km d’itineraris de vianants interurbans
nous o adaptats

Passar de 18 a 54 km de carrils bus
interurbans

Arribar als 1220 km de xarxa bàsica
pedalable

PRINCIPALS APOSTES
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EIX 03
Servei de transport
públic inclusiu
i de qualitat
L’eficiència i fiabilitat dels sistemes de
transport públic esdevé un objectiu prioritari pel pdM, en tant que és un element
clau en l’aposta per un model de mobilitat
sostenible i saludable. Així, en el present
eix, s’incorporen mesures relacionades
amb els diferents serveis ferroviaris (Rodalies, FGC, Metro i Tram) i amb els serveis de transport viari, que esdevenen un
sistema clau en aquells àmbits no coberts
per la xarxa ferroviària i complementari en
aquells àmbits servits per serveis ferroviaris. A banda, s’inclouen elements transversals com la informació a la ciutadania, la
percepció de seguretat, la transició energètica o la digitalització.

INDICADORS DESTACATS
Increment de passatgers en les xarxes
ferroviàries:
Rodalies: de 101M a 150M
FGC: de 84M a 107M
Metro: de 390M a 525M
Tram: de 28M a 65 M

PRINCIPALS MESURES
3.1

Un transport públic eficient i per
a tota la ciutadania.

3.2

El repte d’augmentar la
capacitat a la xarxa de rodalies.

3.3

Cap a un servei de FGC més
robust i ambiental.

3.4

L’optimització del servei
de metro.

3.5

El Tram, un servei en millora
contínua.

3.6

Gestió i serveis dels
intercanviadors.

3.7

Les noves tecnologies en la
gestió del transport públic.

3.8

Informació i qualitat de servei a
la xarxa de transport públic.

3.9

La millora contínua del
programa Exprés.cat

3.10

 l nou sistema de vies
E
específiques: BRCAT.

3.11

Cap a l’excel•lència al transport
públic per carretera.

3.12

El transport a la demanda: l’eina
per equilibrar l’oferta a tot el
territori.

3.13

Una xarxa de bus nocturna
accessiblei segura.

PRINCIPALS APOSTES
• Impulsar mesures de tarifes socials per
garantir que tots els perfils de ciutadania
puguin accedir al transport públic.
• Dotar-nos de les eines per adaptar la
planificació i l’operació a situacions de
crisi que es poden donar, com la de la
COVID19.
• Incrementar la freqüència de les xarxes
ferroviàries en els trams i períodes més
saturats.
• Nova web i APP, totalment accessible,
amb informació integrada del transport
públic i de tots els modes de mobilitat.
• Optimitzar les línies existents de la
xarxa de bus exprés.cat i anàlisi de la
necessitat de noves línies.
• Promocionar el transport públic a la demanda que adapti recorreguts i horaris
a les necessitats de la ciutadania en
zones de feble demanda.
• Una xarxa de bus nocturn accessible
i segura que s’adapti a les necessitats
de la ciutadania i en garanteixi la seva
seguretat.
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EIX 04
Altres formes
de mobilitat
responsables
i eficients
Aquest eix analitza l’impacte d’altres modes de mobilitat, per preveure les actuacions necessàries per a garantir una correcta
articulació amb la resta de modes i amb els
entorns urbans i territorials i preveure, ja
des de l’inici, els elements reguladors que
siguin necessaris.
S’analitzen, per tant, elements com els nous
vehicles de mobilitat personal, els serveis
de taxi, els VTC, la moto del futur o les noves formes de mobilitat col·laborativa que
sovint es vinculen a aquests nous modes
de mobilitat. S’inclou també en aquest eix
la necessària reflexió sobre la mobilitat
turística i de cap de setmana, en tant que
presenta unes dinàmiques diferenciades
de la mobilitat quotidiana i que, per tant,
demanda d’actuacions específiques.

PRINCIPALS MESURES
4.1

Un nou ecosistema de mobilitat:
els passos per la integració.

4.2

El taxi: El servei porta a porta.

4.3

El VTC: El servei amb reserva
prèvia.

4.4

Els vehicles de mobilitat
personal: El darrer mitjà
disruptiu.

4.5

Sistemes de mobilitat
col•laborativa.

4.6

Mobilitat turística i de cap
de setmana.

4.7

Els serveis discrecionals.

4.8

La Moto: un mitjà principalment
urbà que cal planificar.

PRINCIPALS APOSTES
• Un nou ecosistema de mobilitat: passos
i estratègies per a una integració i coordinació dels nous mitjans de transport.
• Impulsar les mesures al sector del taxi
per a que es potenciï el seu paper com
un element més de la xarxa de transport públic.
• Consolidar una normativa per aconseguir el correcte de funcionament dels
vehicles VTC de forma coordinada amb
els altres mitjans de transport.
• Els nous vehicles de mobilitat personal,
el darrer mitjà disruptiu que cal integrar de forma coordinada a les nostres
ciutats.
• La mobilitat compartida, un sistema
a l’alça que cal integrar i regular.
• Planificar la mobilitat dels turistes, especialment en aquells llocs on hi ha més
conflictivitat.
• Impulsar l’ambientalització i digitalització de les flotes d’autocars de serveis
discrecionals.
• Accions i estratègia per assegurar la seguretat i la integració de la motocicleta
en el sistema de mobilitat.

INDICADORS DESTACATS
Arribar a un 80% de taxis amb
combustibles alternatius
Arribar a un parc de motos
i ciclomotors amb un 22% de vehicles
amb combustibles alternatius
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PRINCIPALS MESURES
5.1

Model de governança de
la logística.

5.2

Un sistema logístic net.

EIX 05
Nova gestió de
la DUM i la logística

5.3

Un sistema logístic sostenible.

5.4

Un sistema logístic segur.

5.5

Infraestructures per la logística.

5.6

Mesures per a la distribució
urbana de mercaderies (DUM).

Els canvis en els models productius i de
consum impliquen la necessitat de que el
sistema logístic i de repartiment de béns
i productes s’adapti a les noves necessitats de mobilitat sostenible i saludable. En
aquest eix es preveuen mesures i actuacions per a garantir que el sistema s’adapti
als nous temps integrant conceptes com
l’eficiència, la sostenibilitat o la seguretat.
S’incideix a més, de forma concreta, en la
necessitat d’abordar i regular conjuntament
el repte de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) tenint en compte l’impacte
que l’E-commerce té sobre aquest sector.

5.7

Noves tendències a la logística.

5.8

La digitalització del transport
de mercaderies.

PRINCIPALS APOSTES
• Plans de Logística Urbana a nivell municipal i supramunicipal que permetin
ordenar la mobilitat de les mercaderies
a les ciutats.
• Cap a uns vehicles de distribució de
mercaderies més eficients des del punt
de vista ambiental.
• Pla per a la reducció de l’accidentalitat
amb vehicles de transport de mercaderies involucrats.
• Potenciar infraestructures per a que el
transport de mercaderies es faci amb
modes més nets, com pot ser el ferrocarril.
• Aplicació del Llibre Blanc de la Distribució Urbana de Mercaderies per un sistema innovador i que minimitzi els impactes del creixement de l’e-commerce.
• Optimitzar la informació de la mobilitat de mercaderies per millorar la seva
planificació i gestió.

INDICADORS DESTACATS
Redactar un Pla de Logística Urbana en
totes les capitals de comarca del SIMMB
i en els municipis de més de 50.000
habitants
Reduir del 41% al 28% el número
d’operacions en buit en desplaçaments
intramunicipals
Multiplicar per 3 la superfície coberta
per centres de consolidació urbana de
la DUM, arribant als 30km2
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EIX 06
Accés sostenible
a les zones d’activitat
econòmica i als pols
de mobilitat
Resoldre i articular correctament la mobilitat associada als centres de treball i
als grans centres generadors esdevé un
element clau per a la millora global del
sistema ja que tenen, especialment en dies
laborables, un pes clau en el volum de
desplaçaments. Aquest eix preveu mesures
de tipus més estructural o estratègic, com
el foment a la planificació de la mobilitat
laboral i d’accés als CGM o mesures específiques relacionades amb àmbits més concrets i que necessiten una anàlisi específica
(hospitals, universitats, Port, Aeroport...).
S’incorpora també la necessitat d’incidir en
la reflexió i regulació de la mobilitat relacionada amb els grans esdeveniments.

PRINCIPALS MESURES

6.1

Noves eines per facilitar la
planificació de la mobilitat en
els CGM.

6.2

Plans específics de mobilitat als
centres generadors de mobilitat.

6.3

Plans de mobilitat als centres de
treball: planificant la mobilitat
des de les empreses.

6.4

Un accés sostenible i eficient als
hospitals i universitats.

6.5

La tecnologia smart al servei de
la mobilitat quotidiana.

6.6

Garantint l’accessibilitat en
mitjans sostenibles als polígons
mitjans i petits.

6.7

Els grans pols de mobilitat
del SIMMB: el port i l’aeroport.

6.8

Mobilitat responsable als grans
esdeveniments.

6.9

Cap a un nou model d’horaris
laborals.

INDICADORS DESTACATS
Arribar a 160 Plans de Desplaçaments
d’Empresa aprovats i a 30 Plans de
Mobilitat Específics en grans Centres
Generadors de Mobilitat
Arribar a 10 PME en centres hospitalaris
i universitaris alternatius
Assolir una quota modal en transport
públic del 33% a l’Aeroport de Barcelona
Arribar a 10 grans esdeveniments amb
Pla de Mobilitat

PRINCIPALS APOSTES
• Decret que reguli la mobilitat en grans
centres generadors de mobilitat o grans
esdeveniments i que impulsi una mobilitat laboral eficient, sostenible i segura.
• Impuls i implantació de plans de mobilitat específics en els grans centres generadors de mobilitat.
• Impulsar la redacció dels Plans de Desplaçament d’Empresa i desenvolupament de mesures de suport.
• Redactar i implantar plans de mobilitat
per als campus universitaris i els grans
hospitals per afavorir l’accessibilitat per
a persones treballadores i persones
usuàries.
• Desenvolupament de plans i accions
per potenciar la mobilitat sostenible
al Port i l’Aeroport i a les empreses que
s’hi localitzen.
• Impuls d’una mobilitat responsable
en grans esdeveniments (culturals,
esportius...)
• Cap a un nou model d’horaris laborals
i impuls del teletreball com a estratègia
activa en la millora de l’eficiència del
sistema de mobilitat.
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EIX 07
Transició energètica
i economia circular
La resposta a la situació actual d’emergència climàtica demanda un nou model de
mobilitat. Aquest nou model passa per un
canvi modal cap als modes més sostenibles (element que es tracta de forma àmplia en els eixos anteriors), però també per
la previsió de mesures específiques d’augment de l’eficiència energètica i incorporació de l’economia circular en el transport i
la mobilitat.

PRINCIPALS MESURES

PRINCIPALS APOSTES

7.1

Fomentar els vehicles eficients
i poc contaminants entre la
ciutadania.

• Potenciar ajudes per a la compra de
vehicles de baixes emissions (elèctric,
híbrid..)

7.2

Ambientalització de les
flotes d’empreses i altres
col•lectius.

• Afavorir amb ajudes i bonificacions a
les empreses que apostin per la compra
o lloguer de vehicles sostenibles.

7.3

Desenvolupament
d’infraestructures vinculades
al vehicle elèctric i combustibles
alternatius.

• Facilitar les infraestructures necessàries
per a la consolidació de la mobilitat
elèctrica en els desplaçaments en
vehicle privat.

7.4

Electrificació i ús de
combustibles alternatius
a les xarxes de bus.

• Impulsar la renovació dels autobusos
cap a vehicles elèctrics i altres combustibles alternatius.

7.5

Millora de l’eficiència de la xarxa
de ferrocarril.

7.6

L’impacte dels vehicles al medi i
els nous combustibles.

• Fer actuacions per a que les xarxes ferroviàries siguin cada cop més eficients des
del punt de vista energètic.

7.7

L’economia circular del sistema
de la mobilitat.

Cal, per tant, apostar per una ambientalització del parc vehicular, tant particular
com de flotes i assegurar les infraestructures necessàries pel desenvolupament
dels vehicles més eficients des del punt de
vista energètic i ambiental, especialment el
vehicle elèctric.

• Preveure nous criteris en incentius i taxes
a vehicles segons aspectes ambientals
i energètics.
• Integrar les estratègies d’economia
circular dins de l’àmbit de la mobilitat.

INDICADORS DESTACATS
Passar de l’1,8% actual de parc de
turismes amb distintiu ECO o 0 emissions
a un parc del 12%
Arribar a 100 flotes de vehicles amb
distintiu ambiental
Arribar a les 300 estacions de recàrrega
ràpida
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EIX 08
Eines per la millora
contínua de
la mobilitat
De forma paral·lela al desenvolupament
de mesures i actuacions per un nou sistema de mobilitat cal treballar en el foment
i consolidació d’una nova cultura de la
mobilitat.
En aquest marc hi juguen un paper clau
dos elements com l’educació i la comunicació sobre els quals es proposa una
actuació transversal i integral que contribueixi al necessari canvi de paradigma. Cal,
a més a més, millorar en els sistemes de
coneixement sobre les pautes de mobilitat,
element en que hi juga també un paper
important la corresponsabilitat de la ciutadania. Per això, cal incrementar els mecanismes de participació i afavorir el seu
paper actiu en la generació d’informació
necessària per un millor coneixement de
les pautes i necessitats de mobilitat.

PRINCIPALS MESURES
8.1

Una mobilitat diversa i
integradora.

8.2

Educació i cultura de
la mobilitat.

8.3

Reforçar comunicativament
el concepte de mobilitat
sostenible.

8.4

Aprofundint en el coneixement
de les pautes de mobilitat.

8.5

Formació i participació en
debats sobre mobilitat i
projectes internacionals.

8.6

Coresponsabilitat de la
ciutadania.

PRINCIPALS APOSTES
• Impulsar la coordinació amb el món
social per identificar les necessitats dels
col•lectius més desafavorits en relació a
l’accés al transport públic.
• La importància de l’educació per una
nova cultura de la mobilitat: estratègies
per a que es treballi a totes les etapes
educatives.
• Una estratègia coordinada i transversal
de comunicació del concepte de mobilitat sostenible.
• Aconseguir que les noves tecnologies
permetin una millor informació de la
manera en com ens movem i així millorar la planificació.
• Fer corresponsable a la ciutadania
en la millora contínua dels sistemes
de mobilitat.
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ELS EIXOS
D’ACTUACIÓ I LES
MESURES DEL PLA
EIX 09
Innovació
de la mobilitat
La mobilitat, com la societat, està vivint un
ràpid procés de canvi i evolució cap a un
sistema molt més dinàmic i on la digitalització hi juga un paper clau. En aquest sentit,
cal establir els mecanismes per poder
integrar tot aquest procés d’innovació en la
planificació de la mobilitat.
La voluntat del present pdM és preveure
les mesures necessàries per a que l’àmbit
del SIMMB s’integrin de forma adequada tots aquests processos innovadors, a
l’hora que es crea el marc per impulsar un
territori innovador en matèria de mobilitat,
on aquest sector esdevingui un agent dinamitzador econòmic i social del territori.

PRINCIPALS MESURES

PRINCIPALS APOSTES
• La mobilitat sostenible com a motor
econòmic: impulsar la innovació i la
col•laboració público-privada per un
nou ecosistema laboral i productiu.

9.1

La mobilitat com a dinamitzador
econòmic del territori.

9.2

Preparant l’arribada del vehicle
autònom.

9.3

La internacionalització
i la recerca: dos elements
claus per la mobilitat.

9.4

Blockchain i mobilitat:
una nova manera
de gestió.

9.5

El proper mitjà de transport:
Els drons.

9.6

Noves eines al servei de
la mobilitat: la robòtica,
la sensorització i la realitat virtual.

• Integrar de la robòtica i la sensorització
com a elements actius en un nou model
de gestió de la mobilitat.

9.7

Innovació al territori:
desenvolupant la ciutat del futur.

• Promoure “laboratoris urbans” on poder
testar projectes innovadors que tinguin a
veure amb la mobilitat.

• Preveure i adaptar les xarxes a l’arribada
de nous sistemes de mobilitat com els
vehicles autònoms.
• Incorporar el blockchain com a eina de
millora de la planificació i gestió de la
mobilitat.
• Dissenyar el full de ruta per l’arribada
dels drons com a nou mitjà de mobilitat.
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ELS RESULTATS
DEL PLA
Objectiu 1
Mobilitat saludable
i sostenible
Tot i considerar un increment del 6,3%
del total de desplaçaments es preveu una
reducció del 2,3% en el nombre de desplaçaments en vehicle privat (i una pèrdua
de 3 punts en la quota modal). Es produeix
un augment considerable de la mobilitat
activa, element que té un impacte directe
positiu sobre la salut de les persones.
Es proposa contenir tant el percentatge de
desplaçaments intermunicipals respecte
al total com la distància mitjana dels desplaçaments interurbans en vehicle privat.
Respecte a les mercaderies, l’aplicació del
pdM i dels plans sectorials han de permetre un augment de la quota modal del
transport per ferrocarril.

MOBILITAT DE LES PERSONES
MOBILITAT DE LES PERSONES
EN DIA FEINER

MOBILITAT ACTIVA
46,4%
2017

46,9%
+7,4%

2025

TRANSPORT PÚBLIC
17,6%
2017

+20,9%

20,0%
2025

VEHICLE PRIVAT
MOTORITZAT
36,1%
2017

33,1%
-2,3%

2025

MOBILITAT DE LES MERCADERIES
MOBILITAT I QUOTA PER MODES DE
LA MOBILITAT DE LES MERCADERIES

FERROCARRIL
6,7%
2017

8%
2025

VIARI
93,3%
2017

92%
2025
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ELS RESULTATS
DEL PLA
Objectiu 1
Mobilitat saludable
i sostenible
La reducció de la mobilitat en vehicle privat, la renovació del parc mòbil, i la incorporació de vehicles de baixes emissions
suposarà un progressiu procés de descarbonització de la mobilitat, amb els consegüents beneficis sobre el medi ambient i
la salut de les persones.
L’objectiu del pdM aposta per reduir de
forma acusada les emissions de contaminants locals (partícules i òxids de nitrogen), amb disminucions superiors al 15%
en tots els casos. A nivell de CO2 es preveu una reducció entorn al 6,6%, fet que
va en la línia de donar resposta al repartiment d’esforços europeus per la reducció
d’aquestes emissions.
Els desplaçaments a peu s’incrementen
un 4,8%. La bicicleta i els vehicles de mobilitat personals (VMP) registraran creixements molt importants (del 70% en la
bicicleta i del 135,6% en els VMP).

EMISSIONS DE CO2
I DE CONTAMINANTS LOCALS
DE LA MOBILITAT
EMISSIONS DE CO2 EQ
(M TONES/ANY)
7.006,8
2017

-6,6%

6.545,2
2025

EMISSIONS DE PM10
(TONES/ANY)
1.836,6
2017

1.485,9
-19,1%

2025

EMISSIONS DE PM2,5
(TONES/ANY)
1.390,6
2017

-24%

1.056
2025

EMISSIONS DE NOX
(TONES/ANY)
24.250,1
2017

16.620,3
-31,5%

2025

EMISSIONS DE NO2
(TONES/ANY)
4.364,6

5.808,6
2017

-24,8%

2025

INDICADORS DE MOBILITAT ACTIVA

44,2%

44,8%
2017

+4,8%

1,3%
2017

2,1%
+70%

2025

0,6%

0,3%
2017

2025

+0,4%

2025

68

ELS RESULTATS
DEL PLA
Objectiu 2
Mobilitat eficient
i productiva
La implementació de les mesures del pdM
suposarà un increment en l’eficiència del
model de transport afavorint l’optimització
socioeconòmica del sistema, fomentant
l’augment de l’ocupació del vehicle privat
i del transport públic i també minvant ineficiències en el transport de mercaderies.
L’impuls de les noves tecnologies també es
concretarà en la creació de nous llocs de
treball tant en l’àmbit de la mobilitat com
en els sectors de les noves tecnologies.
L’aposta per fomentar nous models de
negoci que aprofitin les oportunitats que
sorgeixen de l’economia circular i innovadora, es traduirà en un increment important del nombre d’empreses.

INDICADORS D'EFICIÈNCIA DEL
SISTEMA DE TRANSPORT

OCUPACIÓ MITJANA
DEL VEHICLE PRIVAT (EMEF)
1,14
2017

1,20
+5,3%

2025

PERSONES VIATGERES DEL TRANSPORT
PÚBLIC AUTOBÚS/ COTXES•KM
2,597
2017

+2,5%

2,662
2025

PERSONES VIATGERES DEL TRANSPORT
PÚBLIC FERROVIARI/ COTXES•KM
2,792

2,724
2017

+2,5%

2025

% D’OPERACIONS DE TRANSPORT PER
CARRETERA EN BUIT
35

39,4
2017

-11,2%

2025

OCUPACIÓ I TIC
INDICADORS D’ECONOMIA
CIRCULAR EN L’ÀMBIT DE
LA MOBILITAT
NOMBRE D’EMPRESES DE SHARING /
ECONOMIA CIRCULAR RELACIONADES
AMB LA MOBILITAT AMB SIMMB
14
2017

+42,9%

20
2025

LLOCS DE TREBALL VINCULATS AL SECTOR
DE LA MOBILITAT (MILERS DE PERSONES)
197,3
2017

211,1
+7,0%

2025

POBLACIÓ OCUPADA EN EL SECTOR TIC*
(MILERS DE PERSONES)
127,2

115,6
2017

+7,0%

2025

*Valors del conjunt de Catalunya per a l’any 2017
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ELS RESULTATS
DEL PLA
Objectiu 3
Mobilitat segura
i fiable

ACCIDENTALITAT I QUALITAT
PERCEBUDA
NRE. VÍCTIMES MORTALS EN ACCIDENTS
DE TRÀNSIT A L’ÀMBIT SIMMB
57

116
2017

- 50,9%

ACCIDENTS EN ZONA INTERURBANA/
MILIÓ DE VEHICLES·KM
0,291
2017

El pdM es proposa d’una banda donar
compliment als objectius de reducció dels
plans estratègics de seguretat viària de
referència i per l’altra minora la percepció
d’inseguretat de les persones usuàries
segons cada mitjà de transport.
El desenvolupament del pla també promourà la consecució d’un sistema de
transport públic fiable i responsable amb
la població usuària, en el qual es millorin
els índexs de qualitat percebuda pels i les
usuàries.

0,175
- 40%

2025

INDICADORS DE QUALITAT ESPAIS
MODES ACTIUS
LONGITUD DE VIES EXCLUSIVES PER
A VIANANTS I DE PRIORITAT INVERTIDA (KM)
1.250

816
2016

+53,2%

2025

KM DE XARXA URBANA PEDALABLE
(CARRILS BICI, VIES PACIFICADES,
CAMINS VERDS)
3.800

2.532
2016

En l’àmbit de la mobilitat activa, el pdM
promourà els espais segurs i de qualitat
per als modes actius dotant de major
espai i infraestructures. En aquest sentit es
proposa incrementar l’espai i infraestructura destinada a la mobilitat activa amb
valors superiors al 50%.

2025

+50,1%

2025
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ELS RESULTATS
DEL PLA
Objectiu 4
Mobilitat inclusiva
i equitativa

ACCESSIBILITAT
AL TRANSPORT PÚBLIC
ESTACIONS FERROVIÀRIES
ACCESSIBLES
70%
2016

També es vol continuar garantint les
necessitats de les diferents tipologies de
persones del sistema de mobilitat, si bé
les perspectives de millora econòmica,
també s’ha de traduir en una menor demanda d’aquests títols de transport.
En relació a la igualtat de gènere, el desenvolupament pdM ha de continuar promovent la igualtat entre homes i dones,
també per aquells aspectes relacionats
amb la mobilitat.

2025

PARADES DE BUS URBÀ
ACCESSIBLES
80%

70%
2016

El pdM proposa incrementar el percentatge de parades accessibles tant ferroviàries com del bus urbà, i arribar a la plena
accessibilitat en el cas dels vehicles de
bus urbà.

92%
+31,4%

+14,3%

2025

VEHICLES DE BUS URBÀ
ACCESSIBLES
100%

99,7%
2016

+0,3%

2025

INDICADORS DE GÈNERE
NOMBRE DE PLANS DE MOBILITAT
QUE INCORPOREN LA PERSPECTIVA
DE GÈNERE I SALUT
0
2016
*Correspon al 50% dels nous PMUS
que s’aprovin fins a l’any 2025

9
2025
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ELS RESULTATS
DEL PLA
Objectiu 5
Mobilitat
intel•ligent
i digital
Resulta necessari continuar estenent
les dades obertes i potenciar el seu ús
i operativitat tant per part de la ciutadania
com del teixit empresarial.
En relació a l’impuls d’una mobilitat digital
al servei de les necessitats de desplaçament dels ciutadans, cal avançar en la
implementació de la mobilitat elèctrica
i autònoma.

INDICADORS D’AUTOMATITZACIÓ
I MOBILITAT ELÈCTRICA
NRE. KM DE LA XARXA VIÀRIA MODE AMB
CONNEXIÓ 5G
Sd

Augment

2016

2025

NRE. PUNTS DE RECÀRREGA PER
A VEHICLES ELÈCTRICS
Sd

Augment

2016

2025

NRE. DE PROVES PILOT PER A LA IMPLANTACIÓ
DEL VEHICLE ELÈCTRIC
Sd

Augment

2016

2025

ANNEX
COM ENS MOUREM
A LES NOSTRES
VILES I CIUTATS

01 Donar coherència i continuïtat a les

14

xarxes per a vianants i bicicletes
supramunicipals

11

07

02 Incorporació d’aparcaments segurs

BU

de bicicleta a tots els projectes de
construcció o remodelació d’estacions
de transport públic

S

06

03 Regular l’aparcament
de vehicle privat

P

04 Implementació de zones de baixes

03

emissions o superilles

05 Proteccó d’espais sensibles: escoles,

04

hospitals...

06 Promocionar els camins
escolars i pacificació dels entorns de
les escoles

09

07 Implantació del vehicle

TE

S

BU

AT
R

SUP

elèctric i impulsar la renovació de flotes

12

08 Regular adequadament la circulació

E

i aparcament en moto

13

ERM

ERC
AT

09 Promoure l’accessibilitat
i mobilitat universal

10 Repartiment de mercaderies sostenible
(petits vehicle elèctrics, bicicargo…)

16

11 Preveure carrils bus en aquells accessos
urbans amb major intensitat de
transport públic

S

BU

15

12 Integrar de forma transversal la
perspectiva de gènere i la salut

08

13 Preveure regulacions i normatives
coordinades per a la correcta
integració dels nous sistemes de
mobilitat personal

05

14 Promoure accions per integrar el
concepte de mobilitat sostenible en
totes les fases educatives

15 Impulsar mesures de regulació del

mercat laboral per afavorir un sistema
de mobilitat eficient (teletreball,
regulació horària…)

10

16 Incorporació de les innovacions

tecnològiques que impactaran sobre
els diferents sistemes de mobilitat

02
01

ANNEX
COM ENS MOUREM
AL TERRITORI

S
BU

07
HO

SP

06

LA

CO

ES

HO

SP

04

01 Calcular l’índex d’accessibilitat al
transport públic com a element rellevant
en la planificació urbanística

ITA

L

02 Potenciar les xarxes de mobilitat activa

ITA

entre aquells municipis situats a curta o
mitja distància

L

BUS

03 Fomentar la bicicleta com a element

01
10

AT

SIT

13
SUP

bàsic en la mobilitat per a desplaçaments
entre 10 i 20 km

R
IVE

04 Implantació i seguiment de Zones de

UN

Baixes Emissions (ZBEs)

09

ERM

ERC
AT

05 Incrementar la resiliència de les xarxes de

BUS

mobilitat als efectes del canvi climàtic

S

BU
06 Supressió de trams d’alta concentració

13

09

de població exposada alts nivells de
soroll associats a la mobilitat

08

07

07 Impulsar les accions de seguretat viària
encaminades a aconseguir la visió zero
d’accidentalitat per a totes les xarxes de
mobilitat i en tots els mitjans de transport

08 Impuls i optimització de grans nodes

14

d’intercanvi entre diferents xarxes de
mobilitat

S

BU

BUS
12

09 Millorar la freqüencia de la xarxa
ferroviària, especialment em moments i
trams de major congestió

03

BUS

10 Potenciar i millorar les xarxes de

S

BU

connexió interurbana amb autobus

11 Promoció de vehicles energèticament

S

BU

eficients per al transport de mercaderies
i augmentar l’eficiència de les operacions
al llarg de tota la cadena logística

02

12 Regulació i optimització de la mobilitat

15

als grans centres de generació de
mobilitat, com polígons industrials

13 Redacció de plans de mobilitat específics

14

S

05

BU

16

11

als principals campus universitaris i
complexos hospitalaris

14 Impuls de l’actualització dels plans
de mobilitat dels àmbits del Port de

BUSBarcelona i l’Aeroport del Prat

15 Promoure subvencions i bonificacions

per aquelles empreses i organitzacions
que apostin per flotes de vehicles
sostenibles

16 Col·laboració público privada per a que

S

BU

el sector de la mobilitat sigui un motor
econòmic i de creació de llocs de treball

