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ACTUALITAT PDM

Amb el Llibre Blanc de la DUM l’ATM proposa
solucions per a la mobilitat de les mercaderies
L’ATM ha elaborat el Llibre Blanc de la distribució urbana de
mercaderies (DUM), en el marc de la Taula del Sector del
Logístic de la RMB. Aquest document donarà eines per a
racionalitzar la DUM amb un conjunt de mesures que
ajudaran a resoldre les principals problemàtiques del sector.
En els darrers anys, la DUM ha generat una problemàtica
creixent fruit de l’aparició de nous models de transport a les
ciutats i el creixement del comerç electrònic. L’estudi
“Comerç online i mobilitat: orientacions cap a un model
sostenible en general” (Departament d'Empresa i Coneixement) caracteritza els hàbits de consum online i les preferències de lliurament de la població, així com diferents mesures
per millorar l’activitat comercial derivada de les compres online.
Els principals eixos que apunta el Llibre Blanc per millorar la
DUM són:

Estratègia
logística
Models de
negoci

Taxonomia
d’innovacions
en la DUM

Mesures
reguladores

L’elaboració del Llibre Blanc és una de les iniciatives de
l’Acord polític per a la millora de la qualitat de l’aire de la
conurbació de Barcelona i vol ser una eina d’ajuda a tècnics,
gestors i planificadors perquè disposin de solucions per
assolir una DUM eficient i sostenible.
Descarregueu-vos el Llibre Blanc de la DUM:
atm.cat/web/jornades/20190327/Dum-llibre-blanc.pdf

La jornada, que va comptar amb més de 100 participants, també va servir de presentació del Llibre Blanc de
la DUM, la Guia pràctica per a la gestió de la DUM i la
Plataforma digital d’informació logística.
Voleu saber quins són aquests reptes? Consulteu les
ponències i les conclusions de les jornades a:
atm.cat/web/ca/jornades-atm.php

Els reptes de la DUM, protagonistes d’una
nova Jornada ATM
El passat 27 de març es va celebrar al Palau Macaya una
nova edició de les Jornades ATM titulada “Els reptes de la
DUM”, per tal de fomentar el debat entorn dels nous hàbits
de consum de la població que impacten en la DUM,
l’aparició de noves tecnologies en el sector i, també, per
tractar les principals mesures estratègiques de futur a
impulsar en aquest àmbit i que s’incorporaran al nou pdM.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va
obrir aquesta jornada i va destacar que “la gestió eficient
de la DUM és una peça important en la lluita contra la
contaminació atmosfèrica”.
Algunes dades rellevants destacades de la jornada són:

Vehicles

Atomització
del sector

> 430.000
veh. de
mercaderies
lleugeres

∆ 23,8% de
les operacions
en buit
(2013-2017)

+ accidentalitat
i emissions
vinculades

EL pdM ÉS NOTÍCIA
Inici de la tramitació ambiental
Al mes de febrer es va iniciar el procediment d’avaluació
ambiental estratègica del Pla Director de Mobilitat (pdM)
2020-2025. Aquest procés s’inicia amb la presentació, a
l’òrgan ambiental, de la Diagnosi Preliminar Estratègica i el
Document Inicial Estratègic (DIE) del pdM. Actualment, els
documents estan en exposició pública. Una vegada
passat aquest tràmit, l’òrgan ambiental retornarà a l’ATM el
Document d’abast, en el que es determinarà l’abast de
l’avaluació ambiental i els requeriments d’integració
ambiental del pdM.
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EL MÉS DESTACAT

Realitzades totes les sessions de
participació territorial
Entre els mesos de febrer i abril s’han realitzat 8 sessions
de participació territorial vinculades als treballs del nou
pdM 2020-2025. La primera sessió es va fer a Manresa i van
participar els agents vinculats en les 5 comarques de la
Catalunya Central de la demarcació de Barcelona (Anoia,
Bages, Berguedà, Osona i Moianès). Posteriorment, es va
fer la participació en les comarques incloses dins de l’RMB
amb el següent ordre: Alt Penedès, Maresme, Garraf, Vallès
Oriental, Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental.
La participació en les sessions ha implicat agents
municipals i entitats i organismes de caràcter general
vinculades al territori. En totes les sessions s’ha explicat els
principals resultats de la diagnosi per cada comarca i
s’han obtingut idees, reflexions i propostes que
ajudaran a ampliar el pdM.

S’incentiva la participació digital

Presència a fires per apropar el pdM
a la ciutadania
A banda dels instruments de participació en línia i presencials
habilitats per donar a conèixer el pdM, l’ATM ha creat un
estand ubicat a diverses fires per apropar el nou pla a la
ciutadania i, també, per identificar les seves inquietuds sobre
la mobilitat present i futura.

El pdM 2020-2025 ha incentivat la participació digital, que es
vehicula a partir de la web pdmobilitat.cat, on podeu trobar
diverses eines en línia, com una enquesta amb preguntes
sobre la percepció de la mobilitat, un mapa participatiu en què
es poden fer aportacions i comentaris geolocalitzats, o una
bústia ciutadana per rebre suggeriments o consultes sobre
mobilitat. També trobareu l’apartat “participació exprés: la
pregunta del mes” en el que, a partir d’una breu enquesta,
s’obté l’opinió de la ciutadania en relació a diferents temes
d’actualitat de la mobilitat.
Des de l’octubre, s’han fet 4 preguntes ràpides que han
rebut més de 400 aportacions. Aquestes preguntes feien
referència als reptes més importants a afrontar pel nou pdM, la
mobilitat en les compres digitals; reptes pel pdM en l’àmbit de
les comarques de la Catalunya Central i la mobilitat compartida,
vegeu-ne els resultats al web:
pdmobilitat.cat/participa-al-pdm/

Aquest estand també inclou una activitat de participació per
adults (per mitjà d’enquestes) i una activitat infantil, basada en
uns plafons interactius dinamitzats per informadors.
Les fires on s’ha previst ubicar l’estand són:
• El Mercat del Ram a Vic (13 d’abril)
• La Festa del Badiu a Badalona (5 de maig)
• Les Fires de Maig a Vilafranca del Penedès (18 de maig)
• El Ral·li Internacional d'Autobusos Clàssics a
Barcelona (8 de juny)
Us hi esperem!

La pregunta d’aquest mes fa referència a les Zones Urbanes
d’Atmosfera Protegida i podeu respondre accedint a
es.surveymonkey.com/r/pdmobilitat
Si estàs interessat amb algun dels projectes o desitges més informació contacta: atm@atm.cat

