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Glossari 

Acrònims 

Acrònim Significat 

ACT Agència Catalana de Turisme 

ADIF  Administración de Infraestructuras Ferroviarias 

AMB Àrea metropolitana de Barcelona 

AGE Administració General de l'Estat 

AMTU  Associació de Municipis amb Transport Urbà 

AODL Agents d’ocupació i desenvolupament local  
APTS Advanced Public Transportation Service 

ATIS Advanced Traffic Information Service 

ATM Autoritat del Transport Metropolità 

ATMS Advanced Traffic Management Service 

AVHS Advanced Vehicle and Highway Service 

AX Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i de tramvia 

BD Subàmbit de Baixa Densitat 

CGM Centres Generadors de Mobilitat  

CiD Càrrega i Descàrrega 

CVO Comercial vehicle Operation 

DBSF  Departament de Benestar Social i Família 

DE Departament d’Ensenyament 
DEC Departament d’Economia i Coneixement 
DEO Departament d'Empresa i Ocupació 

DG Comerç Direcció General de Comerç 

DGIMT  Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre (TES) 

DGOTU  Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme (TES) 

DGPA  Direcció General de Polítiques Ambientals (TES) 

DGPC Direcció General de Protecció Civil 

DGQA Direcció General de Qualitat Ambiental (TES) 

DGTM  Direcció General de Transports i Mobilitat (TES) 

DIBA Diputació de Barcelona 

DNM Directrius Nacionals de Mobilitat 

DTES Departament de Territori i Sostenibilitat 

DUM Distribució urbana de mercaderies 

EAMG  Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada 

ECO Ecològic 

EDE Espai de desenvolupament econòmic 

EEA Agència Europea del Medi Ambient 

EFPS  Electronic Fare Payment Service 

EMEF Enquesta de mobilitat en dia feiner 

EMEP/CORINAIR Air pollutant emission inventory guidebook 

EMQ Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

EMT Entitat Metropolitana del Transport 

EMTA European Metropolitan Transport Authorities 

EPTMC Enquesta permanent del transport de mercaderies per carretera 

ESO Educació Secundària Obligatòria 

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 



 
P

la
 D

ire
ct

or
 d

e 
M

ob
ili

ta
t 2

01
3-

20
18

 

 
T

er
ce

r 
in

fo
rm

e 
de

 s
eg

ui
m

en
t 

4 

Acrònims 

Acrònim Significat 

GEH Gasos d’efecte hivernacle  
GLP Gas liquat del petroli 

GNC Gas natural comprimit 

GNV  Gas natural vehicular 

GPS Global Position System 

IAE Impost d’Activitats Econòmiques  
ICAEN  Institut Català de l'Energia 

IDAE  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

IER Escenari Intensiu en Eficiència energètica i energies renovables 

IET Institut d’estudis territorials 

IFERCAT Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 

IMET Institut Metropolità del Taxi 

IN Intercanviadors 

IPC Índex de preus al consum 

ISA Informe de Sostenibilitat Ambiental 

ITS Inteligent Transport System 

ITV Inspecció tècnica de vehicles 

IVECAT Estratègia d'Impuls del vehicle elèctric a Catalunya 

MIFO Ministerio de Fomento 

MM Modernització i millora de les xarxes existents 

MNAC  Museu d'Art Nacional de Catalunya 

OMS Organització mundial de la salut 

P&R Park and Ride 

PAE Polígon d'activitat econòmica 

PDE  Pla de Desplaçaments d'Empresa 

PDI Pla Director d'Infraestructures 

pdM Pla Director de Mobilitat 

PDU Pla Director Urbanístic 

PECAC Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya (2012-2020) 

PESVC Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 

PIB Producte Interior Brut 

PITC Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (2006-2026) 

PIU  Panell d'Informació a l'Usuari 

PLSV Pla Local de Seguretat Viària 

PME Plans de Mobilitat Específics  

PMQA  Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire  
PMR Persones amb mobilitat reduïda 

PMU Pla de Mobilitat urbana  

POUM Pla d'Ordenació Urbana Municipal 

PROENCAT Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 

PSV  Pla de Seguretat Viària 

PTMB Pla Territorial Metropolita de Barcelona 

PTVC Pla de transports de viatgers de Catalunya (2012 -2020) 

QR  Codi QR 

R+D+i  Recerca, Desenvolupament i Innovació 

RACC  Reial Automòbil Club de Catalunya 

RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
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Acrònims 

Acrònim Significat 

RMB Regió Metropolitana de Barcelona 

SAE  Servei d'Ajuda a la Explotació 

SCT Servei Català de Trànsit 

SgC Servei de Gestió de Crisis 

SGREGIV Subdirecció General de Relació amb Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries 

SIM Secretaría d’Infraestructures i Mobilitat 
SIMCAT Sistema d'Informació i modelització per a l'avaluació de polítiques territorials a Catalunya 

SIU Sistemes d'Informació Urbana 

SMAS Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 

SMS Short Message Service 

TCA Trams de concentració d'accidents 

TIC  Tecnologies de la informació i la comunicació 

TIS Advanced Traveler Information Service 

TMB  Transport Metropolità de Barcelona 

TMESA  Transports Municipals d'Egara 

TP  Transport Públic 

TPC Infraestructures de transport per carretera 

TPC  Transport Públic Col·lectiu 

TUSGSAL  Transportes Urbanos y Servicios Generales 

UAB Universitat Autònoma de Barcelona 

UE Unió Europea 

UGAP  Union des Groupements d'Achats Publics 

VAO  Vehicles d'alta ocupació 

VP Vehicle privat 

XE Desplegament de la xarxa ferroviària estatal 

ZAL  Zona d'activitats logístiques 
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1. Introducció 

El Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013 – 2018 (pdM 
2013 – 2018 d’ara en endavant), va ser aprovat definitivament en data 17/03/2015 
(Acord de Govern GOV/40/2015), i té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot 
tenint presents totes les modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies, 
d’acord amb els principis i els objectius que emanen dels articles 2 i 3 de la Llei de la 
mobilitat.  

Tal com es descriu en el seu programa de seguiment es preveu la realització d’un 
informe anual de seguiment en els que es valora l’estat d’execució de les mesures i 
actuacions previstes, i es realitza una actualització dels indicadors de seguiment. Fins 
ara s’han realitzat dos informes de seguiment, un primer informe corresponent als anys 
2013 i 2014 i un segon informe corresponent a l’any 2015. 

Aquest tercer informe fa referència al seguiment de les actuacions corresponents a 
l’any 2016, i incorpora els resultats del seguiment dels indicadors de mobilitat, 
consums i emissions  a partir dels valors orientatius calculats per l’any 2016. Per tant, 
aquest document, té dos grans objectius:  

 Realitzar un seguiment del grau d’execució de les mesures proposades pel Pla, 
analitzant les actuacions que s’han dut a terme durant l’any 2016 i actualitzant 
els indicadors de seguiment 

 Presentació dels indicadors de l’any 2016 corresponent a la metodologia 
simplificada que s’ha dissenyat per a disposar dades en aquells anys en que no 
es realitza la metodologia completa.  

Així, el present document, s’organitza en tres grans blocs:  

 Un apartat (capítol 2) en que s’analitza el grau d’execució de les diferents 
mesures previstes pel pdM. Aquesta anàlisi es realitza de forma general pel 
global del pdM, però també de forma particular pels diferents eixos del pla i 
pels subàmbits territorials que s’han delimitant en el present pdM1 

 Un apartat (capítol 3) en que es presenten els valors dels indicadors generals 
de mobilitat i de seguiment ambiental per l’any 2016 i la seva evolució respecte 
als anys anteriors.  

 Finalment s’annexen les fitxes de les mesures, en les que s’analitzen de forma 
individualitzada l’estat de cadascuna de les mesures, analitzant les actuacions 
realitzades a l’any 2016 i (en la mesura de que s’ha disposat d’informació) dels 
seus valors de seguiment a data de 2016.  

                                                           
1 En el present pdM s’ha cregut oportú realitzar una anàlisi particular en diferents subàmbits territorials 
definits a partir de variables ambientals: Subàmbit del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de 
l’Aire, Subàmbit de Baixa Densitat, Subàmbit d’eixos d’especial incidència del transport de Mercaderies i 
subàmbit de la 2a Corona Metropolitana.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=688189&type=01&language=ca_ES
http://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm/seguiment_PDM/
http://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm/seguiment_PDM/
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L’actualització de les fitxes de les mesures s’ha realitzat a partir del treball conjunt amb 
els diferents agents responsables i implicats que es detallen a cadascuna de les 
mesures, amb els quals s’ha realitzat una reunió de seguiment en la que s’han revisat 
les actuacions realitzades i els valors de seguiment de les mesures.  

 

Aspectes a tenir present:  

 Els indicadors de mobilitat i d’emissions i consums pel 2016 s’han realitzat a 
partir de la metodologia simplificada dissenyada pel càlcul dels valors 
corresponents al 2015. 

 Per a aquest informe s’ha realitzat una reunió de seguiment amb tots els 
agents responsables de l’execució de les mesures, si bé d’alguns no ha estat 
possible recollir tota la informació necessària per avaluar el desenvolupament 
de les actuacions. 

 Cal destacar que s’ha decidit allargar el termini d’aplicació del pdM fins a l’any 
2020, element que caldrà ser tingut en compte a l’hora de valorar el grau i 
ritme de desenvolupament de les mesures. Així mateix, l’any 2018 està previst 
iniciar els treballs per a la redacció del nou pdM, amb un horitzó previst 2020 – 
2025. 
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2. Seguiment de les mesures 

La proposta de pdM 2013 – 2018 s’articula a través de 75 mesures distribuïdes en 9 
eixos d’actuació:  

 
Eixos del pdM 

 EA1 Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat 

 

EA2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada 

 

EA3 Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat 

 

EA4 Un transport ferroviari de més qualitat 

 

EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient 

 

EA6 Noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic modern 

 

 
EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat 

 

EA8 Eficiència energètica i ús de combustibles nets 

 

EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat 

 

Tot i que posteriorment es detallarà l’anàlisi pels diferents eixos, amb la voluntat de 
tenir una primera imatge global del grau de desenvolupament del pdM (i partint de les 
dades de ritme d’execució de les mesures), l’estat per eixos es pot sintetitzar en la 
següent imatge, en la que es mostra el ritme d’evolució de cadascun dels eixos, per tal 
de diferenciar aquells eixos que avancen al ritme previst  i aquells que van a un ritme 
inferior al previst:  
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Esquema global del ritme d’evolució dels diferents eixos 2014 - 2016 (*) 

 

 

Gràfic 2.1.  
        

 
(*) La gràfica s’ha realitzat a partir de les dades de ritme de seguiment de les mesures 
dels diferents eixos (veure detall en les gràfiques dels apartats 2.1 i 2.2 del present 
informe).   
A nivell general, i tal com es desenvoluparà en els següents apartats, les idees claus 
que es desenvolupen en el present informe es sintetitzen en:  

 L’any 2016 ha estat un any important per a la consolidació de mesures que 
anaven a pitjor ritme en anteriors informes de seguiment (com pot ser el del 
sector logístic), si bé es detecta un cert estancament en l’evolució d’alguns 
eixos.   

 S’observa un estancament en l’eix 2 i un retrocés en l’eix 3, fet que caldrà ser 
analitzat per donar un impuls definitiu a aquests eixos, essent necessari 
l’impuls de la xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada així 
com dels elements de gestió que prioritzin el transvasament modal.  

Eix 1 Eix 2 
Eix 3 

Eix 4 
Eix 5 Eix 6 

Eix 7 
Eix 8 

Eix 9 
2016 2015 2014 
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 en les xarxes de transport públic per afavorir el canvi modal i la intermodalitat.  

 En els eixos 4 i 5 tot i avançar a nivell global a bon ritme, cal impulsar mesures 
(en alguns casos d’alt cost infraestructural i en d’altres de gestió).  

 L’eix 6 ha evolucionat positivament, fruït de l’activació dels grups de treball de 
la Taula del sector Logístic. 

 Continuen a bon ritme els eixos de relació amb urbanisme (eix 1), d’eficiència 
energètica, en especial de desenvolupament del vehicle elèctric (eix 8) i de 
comunicació/sensibilització (eix 9). 

 En el present informe s’analitzen aquelles àrees a impulsar, essent un dels més 
prioritaris el que fa referència als principals Centres Generadors de Mobilitat 
(Eix 7), i de forma concreta els polígons d’activitat econòmica.  

Tot i que el pdM és impulsat i coordinat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), 
el desenvolupament i execució de les actuacions vinculades a les diferents mesures 
correspon a gairebé 30 agents implicats en la planificació i la gestió de la mobilitat.  

Prèviament a la redacció d’aquest informe de seguiment del pdM s’han mantingut 
reunions amb representants dels diferents agents responsables dels desenvolupament 
de les mesures i amb gran part dels agents implicats. En aquestes reunions s’ha 
valorat l’estat de desenvolupament de les diferents mesures i s’han actualitzat els 
valors de seguiment d’aquestes a data 2016. Així mateix, aquestes reunions s’han 
aprofitat per analitzar aquelles mesures que cal potenciar, cadascú dels del seu àmbit 
d’actuació, al llarg d’aquest 2017 i l’any 2018 amb l’objectiu de millorar el ritme de 
seguiment i els indicadors associats.  

Aquestes mesures s’analitzen en el present apartat des de les següents perspectives: 

 Anàlisi global de l’estat de desenvolupament de les mesures, i per tant, del 
global del pdM (apartat 2.1) 

 Anàlisi detallat per eixos, en que s’analitza de forma més concreta l’evolució 
dels diferents eixos (apartat 2.2.) on s’inclou una matriu resum de l’evolució de 
cadascuna de les mesures. Aquesta anàlisi més detallada es veu 
complementada de forma directa per l’annex (apartat 5) on s’analitzen de forma 
detallada cadascuna de les 75 mesures.  

 Finalment, s’ha cregut oportú realitzar una primera valoració de l’evolució dels 
diferents subàmbits territorials a partir de l’anàlisi de les principals mesures 
prioritzades per a cada subàmbit a l’apartat 8.5 de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental del pdM.  
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11 
Nombre de mesures segons grau d’execució (total pdM) 

2.1 Seguiment global del pdM  

Grau d’execució global  

L’anàlisi global de totes les mesures del pdM mostra que al 2016 es troben iniciades 
totes les mesures previstes pel pdM. Hi ha hagut un avenç important en les mesures 
que es troben a un grau avançat, passant del 3% al 2015 a un 16% al 2016. Tot i això, 
la major part de les mesures (53%) es troben en un punt inicial de la seva execució. 
Cal destacar que un 31% de les mesures ja es troben en un estat intermedi.  

Si bé el 2016 ha estat un any rellevant en l’impuls d’algunes mesures del pdM, es 
considera que en els propers mesos (i tenint en compte l’ampliació de l’horitzó 
temporal del pdM) cal donar un impuls definitiu a aquelles mesures amb un pitjor grau 
d’execució.  

Gràfic 2.2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 31% 
16% No iniciada Iniciada Intermedi Avançada 
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12 
Nombre de mesures segons ritme d’execució (total pdM) 

 

Ritme d’execució global 

La valoració referent al ritme d’execució de les mesures del pdM és diferenciada, ja 
que existeixen un 57% de mesures que van a bon ritme (fet que es considera positiu) 
mentre que la resta es considera que van amb retard (23%) o a un ritme lent (20%). 
Cal tenir en compte que en l’anterior informe de seguiment anaven amb retard un 16% 
de les mesures.  

Tal com s’ha comentat anteriorment, en les reunions de seguiment corresponent a 
l’any 2016, s’han tractat amb els diferents agents aquelles mesures a potenciar durant 
els anys 2017 i 2018, per tal d’assolir una millora en posteriors informes de seguiment.   

Així mateix, caldrà seguir impulsant les actuacions pendents en aquelles actuacions 
que van a bon ritme, per tal de que mantinguin aquesta tendència. 

 

Gràfic 2.3.  
 

 

 

2.2 Anàlisi de mesures per eixos 

2.2.1 Valoració global dels eixos 

Grau d’execució per eixos 

L’anàlisi per eixos mostra com tots els eixos tenen la totalitat de mesures iniciades. 
Les accions referents a l’eix 4 (Un transport ferroviari de més qualitat) són les que es 
troben en un grau més avançat, ja que de les 5 mesures corresponents, només una es 

23% 
20% 57% 

Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 
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Nombre de mesures segons grau d’execució i eix  

troba iniciada (la corresponent a la xarxa de rodalies) i la resta en grau intermedi o 
avançat. Destaca també el bon estat d’execució de les mesures dels eixos 8 
(Eficiència energètica) i 2 (Xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben 
connectada). Els eixos 3 (Gestió de la Mobilitat amb transvasament modal com a 
prioritat), 6 (Sector Logístic) i 7 (Centres Generadors de Mobilitat) continuen, si bé amb 
una lleugera millora, a un ritme baix d’execució.  

L’objectiu pels propers mesos, i pels propers informes de seguiment ha de ser 
consolidar el grau d’execució d’aquelles mesures que avancen correctament i millorar 
aquelles que encara estan a un estat inicial.   

En les taules resum que s’adjunten al final d’aquest apartat es pot observar el detall 
d’execució de les diferents mesures que configuren cadascun dels eixos. 

 

 

Gràfic 2.4.  
 

 

 

Ritme d’execució per eixos 

El ritme d’execució dels eixos del pdM presenta un comportament diferenciat si es 
comparen entre ells. A banda de l’eix 7 (Un accés sostenible als centres generadors 
de mobilitat) que ja es trobaven de forma majoritària a un ritme lent en l’anterior 
informe de seguiment, cal tenir en compte que en els eixos 2 (Una xarxa 
d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada) i 3 (Gestió de la mobilitat amb 

1 5 10 
1 5 7 5 2 4 3 

4 
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2 
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14 
Nombre de mesures segons ritme d’execució i eix  

el transvasament modal com a prioritat) s’identifiquen mesures amb retard i que 
hauran ser objecte d’una anàlisi detallada en els propers mesos.  

Pel que fa als eixos 4 (Un transport ferroviari de qualitat) i 5 (Transport públic de 
superfície accessible, eficaç i eficient) presenten un bon ritme d’execució de les 
mesures, tot i que es considera que existeixen mesures importants a impulsar en els 
propers mesos.   

Els eixos 1 (Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat), 6 (Noves 
infraestructures ferroviàries en el marc d’un sistema logístic), 8 (Eficiència energètica i 
ús de combustibles nets) i 9 (Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat) són 
els que presenten un millor ritme d’execució.  

En les taules que s’adjunten a continuació es realitza una anàlisi més detallada, fet 
que ens permetrà realitzar una anàlisi qualitatiu tenint en compte el pes de cadascuna 
de les mesures. 

Gràfic 2.5.  
 

 

 

2.2.2 Anàlisi detallat per eixos 

En aquest apartat es realitza una anàlisi més detallada del grau i ritme d’execució dels 
9 eixos que conformen el pdM. Es detalla el grau i ritme d’execució de les diferents 
mesures i es realitza una anàlisi dels principals elements i causes a tenir en compte 
per a la valoració de l’evolució de cadascun dels eixos.   

Es presenta prèviament, com a element de contextualització, un quadre resum de 
l’estat general de desenvolupament dels diferents eixos per a, posteriorment, analitzar 
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de forma detallada cadascun dels eixos i les seves mesures. L’estat general s’analitza 
a partir de la següent simbolització: 

 

Bon ritme general de desenvolupament, complint de forma majoritària 
amb les previsions el pdM pel que fa a actuacions i evolució dels 
objectius de seguiment, i en els que caldrà el manteniment d’aquest 
ritme.  

 
Ritme lent de desenvolupament de l’eix, i que implica la necessitat de 
potenciar de forma immediata les actuacions previstes 

≈ Eix amb un ritme de desenvolupament desigual pel que fa a les mesures, 
i en el que caldrà mantenir aquelles que avancen a bon ritme, i potenciar 
aquelles que presenten un menor ritme de desenvolupament.  

Així, els eixos, presenten a nivell general, el següent estat de desenvolupament:  

 EA1 Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat 
 

 

EA2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben 
connectada ≈ 

 

EA3 Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a 
prioritat  

 

EA4 Un transport ferroviari de més qualitat  

 

EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient 
 

 

EA6 Noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic 
modern 

≈ 

 

 

EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat  

 

EA8 Eficiència energètica i ús de combustibles nets  

 

EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat  
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EA1 Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat 

 
Mesura 

Grau d’execució Ritme 
d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA1.01. Directrius de planejament urbanístic per reduir les 
necessitats de mobilitat motoritzada 

     

EA1.02. Revisar la normativa referent a la mobilitat generada        
EA1.03 Seguiment de les reserves de sòl per a infraestructures 
nodals de suport a la mobilitat 

     

EA1.04 Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana      

EA1.05 Desenvolupament dels plans d’accessibilitat municipal      

 
RESUM DETALLAT DE LES MESURES 

 La mesura EA1.01 segueix a un ritme adequat en tant que es continua amb l’aprovació de 
documents urbanístics on la mobilitat esdevé un element tractat amb detall. A banda dels POUMs, 
cal destacar en aquest 2016 l’inici de Plans Directors importants, com ho és el de l’Activitat 
Econòmica del Baix Llobregat nord i el d’Infraestructures de la Ròtula Martorell – Abrera.  

 Pel que fa a la mesura EA1.02 cal destacar el bon ritme dels treballs d’actualització del Decret 
344/2006, element que tindrà una repercussió directa en l’evolució de la mesura EA1.03. En 
relació a aquesta última mesura, és rellevant destacar la voluntat d’iniciar el Pla Director 
Urbanístic dels Park&Ride 

 Pel que fa a les mesures EA1.04 i EA1.05 presenten una bona evolució en tant que es segueixen 
aprovant nous plans municipals, especialment de mobilitat urbana. Existeix la voluntat de realitzar 
una anàlisi de la seva funcionalitat i millorar-ne el seguiment.   

 
VALORACIÓ GLOBAL DE L’EIX 

El 60% de les mesures d’aquest eix es troben en un ritme intermedi (adequat al moment de 
desenvolupament del pdM), iniciades un 20% i avançades també un 20%, mantenint un bon ritme 
d’execució. Pel que fa al ritme, el 80% de les mesures s’estan executant a bon ritme i únicament la 
mesura EA1.03 segueix a un ritme lent. Aquest estat es considera coherent amb l’estadi actual del 
pdM 2013 – 2018. 

                         Grau d’execució                                                       Ritme d’execució 

 

Estat global de desenvolupament de l’eix:  

20% 
60% 

20% Iniciada Intermedi Avançada 
20% 

80% 
Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 



 
 

P
la

 D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ili
ta

t 2
01

3-
20

18
 

T
er

ce
r 

in
fo

rm
e 

de
 s

eg
ui

m
en

t 

17 

 
EA2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada 

Mesura 
Grau d’execució Ritme 

d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA2.01 Pla Director d'Infraestructures 2011-2020      
EA2.02 Completar les infraestructures dels intercanviadors de 
transport 

     
EA2.03 Millorar les infraestructures de l'autobús, per tal 
d'augmentar-ne la velocitat comercial 

     
EA2.04 Millores en l'accessibilitat a les parades d'autobús 
interurbà 

     

EA2.05 Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs      
EA2.06 Desenvolupament d'una xarxa d'infraestructures per a la 
bicicleta 

     
EA2.07 Programa i criteris de disseny de les noves 
infraestructures viàries 

     

EA2.08 Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020      

EA2.09 Reduir l'accidentalitat a la xarxa viària      
EA2.10 Potenciar la senyalització variable i la informació 
dinàmica a les carreteres 

     
EA2.11 Reducció de la contaminació acústica a les xarxes de 
mobilitat interurbanes 

     

 
RESUM DETALLAT DE LES MESURES 

 Les mesures EA2.02, EA2.03 i EA2.07 continuen amb retard en tant que depenen directament de 
l’execució d’infraestructures (intercanviadors, carrils bus, infraestructures viàries), les quals han 
continuat sense presentar avenços significatius durant l’any 2016.   

 Pel que fa al PDI (mesura EA2.1), les mesures que es van tenir en compte per tal de construir 
l’escenari proposta del pdM a horitzó 2018 presenten un adequat ritme d’execució: (Metro L9/L10 
–ja en funcionament un tram-, FGC a Terrassa – ja executat al 2015 -, FGC Sabadell  - ja en 
servei-, millores al TRAM, nou accés ferroviari a l’aeroport, remodelació de l’estació de l’Hospitalet 
– executada - i intercanviador d’Ernest Lluch – en execució-). 

 Pel que fa a les mesures sobre modes no motoritzats (EA2.05 i EA2.06), cal destacar l’avanç de 
les infraestructures per a bicicleta, amb l’aprovació del mapa de xarxa ciclable i les actuacions 
que s’estan començant tant per part de l’AMB, com del DTES i la DIBA. Cal però traslladar aquest 
ritme a la xarxa d’itineraris per a vianants.  

 La mesura corresponent al Pla de Seguretat Viària presenta un adequat ritme, en tant que es van 
desenvolupant les actuacions que preveu el PESV 2014-2020, fet que repercuteix en una millora 
de les dades d’accidentalitat.  

 Al 2016 continua  la bona evolució dels indicadors corresponents a l’accidentalitat, (EA2.8 i 
EA2.9), si bé es produeix un augment en alguns indicadors referents als trams de concentració 
d’accidents.  

 Finalment, la mesura EA2.11 segueix a un adequat ritme, en tant que estan en marxa els 
diferents instruments de protecció acústica de vies viàries i ferroviàries (Mapes de soroll i Plans 
d’Acció)  
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EA2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben connectada 

Valoració global de l’eix 

En el grau d’execució cal destacar que es manté el número de mesures en un estat inicial, seguint en 
un valor del 46%. Tot i així, hi ha un 36% de les mesures en un estat intermedi i un 18% que estan a 
un nivell avançat. El ritme d’execució ha canviat, s’han mantingut les mesures que van a bon ritme 
(55%), però ha augmentat el nombre de mesures que van amb retard (s’ha passat d’un 27% a un 
36%) respecte les que van a un ritme lent (s’ha passat d’un 18% a un 9%). Tenint en compte el 
moment de desenvolupament del pdM, es considera que s’ha d’actuar de forma prioritària en algunes 
de les mesures esmentades anteriorment.  

                  Grau d'execució                                                       Ritme d'execució 

 

Estat global de desenvolupament de l’eix: ≈ 

   

46% 
36% 

18% Iniciada Intermedi Avançada 
27% 
18% 55% 

Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 
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EA3 Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat 

 
Mesura 

Grau d’execució Ritme 
d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA3.01 Promoció de les noves tecnologies de la informació 
aplicades a la gestió de la mobilitat 

     

EA3.02 Millora de la gestió dels intercanviadors      
EA3.03 Millora de l'accessibilitat al transport públic dels 
col·lectius amb risc d'exclusió social 

     
EA3.04 Ús dels peatges com instrument de gestió de la mobilitat      
EA3.05 Gestionar les infraestructures viàries del Transport Públic      
EA3.06 Establir un model global de gestió i tarificació de 
l'aparcament 

     

EA3.07 Gestió integrada de Park and Ride      
EA3.08 Fomentar l'ús de la bicicleta      

EA3.09 Gestió de la velocitat variable a la xarxa viària      
EA3.10 Millorar la informació relativa a la mobilitat dels turistes i 
els residents temporals a l'RMB 

     
EA3.11 Gestió integrada d'incidències que afectin els serveis de 
transport públic 

     

EA3.12 Articular la gestió de crisis episòdiques      
EA3.13 Establir mecanismes per a la correcta distribució dels 
costos del transport públic en esdeveniments massius 

     

 
RESUM DETALLAT DE LES MESURES 

 Tot i que han continuat sorgint projectes de millora pel que fa a la innovació en la gestió de la 
mobilitat, cal mesures de coordinació i consolidació d’aquestes sistemes en el marc de la mesura 
EA3.01. 

 En relació als intercanviadors  (EA3.02 i EA3.07) calen mesures per consolidar un model eficient 
que permeti una fàcil intermodalitat entre xarxes.   

 En relació a la Mesura EA3.03, aquest 2017 materialitzar treballs conjunts amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Família per millorar l’accessibilitat al transport públic de tots els col·lectius 
amb risc d’exclusió social 

 Pel que fa a la gestió dels peatges, s’ha produït un augment en les dades d’utiltizació dels 
descomptes, si bé continua sent necessari definir un model en que els peatges siguin un element 
actiu en la gestió de la mobilitat (EA3.04) 

 Pel que fa a la mesura EA3.05, segueix sent necessari potenciar les mesures orientades a una 
major eficiència en la gestió de les infraestructures viàries de transport públic (carrils bus, 
prioritats semafòriques..).  

 En relació a l’aparcament (mesura EA3.06) cal donar impuls a mesures que permetin una gestió 
de l’aparcament vinculada als objectius de millora en el repartiment modal. 

 Cal seguir apostant per la bicicleta com un mitjà potent en les relacions interurbanes en municipis 
limítrofs, i, en especial, a la conurbació de Barcelona (EA3.08) 

 Resulta recomanable estudiar la possibilitat de  replantejar el model de velocitat variable (EA3.09) 

 Es relació a la mobilitat del turistes, caldrà analitzar les dades de l’enquesta realitzada a 
Barcelona per impulsar mesures per a augmentar l’eficiència d’aquests desplaçaments. (EA3.10) 
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EA3 Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritat 

 Tot i que s’han realitzat tasques preparatòries cal impulsar les actuacions previstes per una millor 
gestió integrada de les incidències en la xarxa de transport públic. (EA3.11) 

 Segueix a un bon ritme d’execució la mesura EA3.12 de gestió de crisis, en tant que s’ha redactat 
per part de l’ATM el protocol de seguretat per casos d’emergència, corresponent al Tram i que es 
pretén donar a conèixer per si resulta útil per a la resta d’operadors, així com els treballs per a 
actuació en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica.   

 Cal iniciar en els propers mesos l’anàlisi i les actuacions per a una millor gestió de la mobilitat 
associada als esdeveniments massius (EA3.13) 

 
Valoració global de l’eix 

Totes les mesures es troben iniciades, si bé en aquest eix únicament un 15% de les mesures 
presenten un grau intermedi d’execució i un 8% (una mesura) un grau avançat. Únicament el 23% de 
les accions es valora que segueixen un bon ritme, la resta van amb retard o a ritme lent. Continua 
sent, per tant, un eix en el que caldrà impulsar el ritme d’execució de les actuacions previstes.  

                      Grau d'execució                                                       Ritme d'execució 

 

Estat global de desenvolupament de l’eix: 
 

 

 

   

77% 
15% 8% Iniciada Intermedi Avançada 54% 23% 

23% Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 



 
 

P
la

 D
ire

ct
or

 d
e 

M
ob

ili
ta

t 2
01

3-
20

18
 

T
er

ce
r 

in
fo

rm
e 

de
 s

eg
ui

m
en

t 

21 

EA4 Un transport ferroviari de més qualitat 

Mesura Grau d’execució Ritme 
d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA4.01 Increment de la capacitat a la xarxa ferroviària de 
rodalia 

     
EA4.02 Millora de serveis a les xarxes de metros comarcals 
del Baix Llobregat i Vallès Occidental (FGC) 

     
EA4.03 Compleció de les millores tecnològiques a la xarxa de 
metro (TMB) 

     
EA4.04 Millora dels paràmetres d'explotació del servei 
tramviari 

     

EA4.05 Millora de l'accessibilitat a les Xarxes Ferroviàries      
Resum detallat de les mesures 

 En aquest eix segueix la tendència d’anteriors informes de seguiment, amb una bona evolució 
de gran part de les mesures, amb l’excepció de la xarxa de rodalia.  

 Així, pel que fa la mesura corresponent a la rodalia (EA4.01), únicament s’han realitzat ajustos 
puntuals, sense que s’hagin realitzat actuacions rellevants de millora del sistema. 

 La xarxa de FGC, continua complint a molt bon ritme les actuacions previstes, amb la 
inauguració de les noves estacions de Terrassa al 2015 i la recent obertura a Sabadell.  

 Pel que fa a la xarxes de metro (EA4.03) i tramvia (EA4.04), s’han continuat executant diverses 
de les actuacions previstes, fet que ha permès millorar l’eficiència de les xarxes. Cal destacar 
que al 2016 s’ha posat en marxa el tram de la L9 de connexió amb l’aeroport i ja funciona en 
període de proves el tram de la L10 

 Finalment, pel que fa a l’accessibilitat, continua una tendència positiva tant en estacions i 
material mòbil. La xarxa de rodalies és la que presenta més mancances, tot i que està en 
marxa un pla de millora de l’accessibilitat, tant en el material mòbil com en les estacions.  

Valoració global de l’eix 

Pel que fa al grau d’execució, aquest eix continua en un estat avançat, amb l’excepció de les 
actuacions de la xarxa de rodalies. Pel que fa al ritme d’execució, el 80% de les mesures s’estan 
executant a bon ritme, excepte la mesura EA4.01 (corresponent a la xarxa de rodalies)que es 
considera que va amb retard i que esdevé un element clau en la xarxa ferroviària de la RMB.  

                    Grau d'execució                                                       Ritme d'execució 

 
 

Estat global de desenvolupament de l’eix:   
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EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient 

Mesura Grau d’execució Ritme 
d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA5.01 Implantació de la T-mobilitat      
EA5.02 Aplicació de noves tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) a la gestió del transport públic 

     
EA5.03 Millora dels actuals sistemes d'informació i atenció al 
viatger 

     
EA5.04 Establiment de criteris homogenis de qualitat de servei 
i d'informació per als operadors de transport 

     

EA5.05 Seguiment del programa de serveis de bus interurbà      
EA5.06 Impulsar el programa expres.cat i línies de bus d'alta 
demanda 

     

EA5.07 Millora de serveis específics de transport interurbà      
EA5.08 Racionalitzar els serveis de baixa demanda      
EA5.09 Facilitar la implantació de serveis de transport a la 
demanda 

     
EA5.10 Promoure la implementació d'un pla d'acció dels 
serveis discrecionals a l'àmbit de la RMB 

     

EA5.11 Modernitzar els serveis de taxi      
Resum detallat de les mesures 

 L’implantació de la T-Mobilitat (EA5.01) manté la previsió per estar totalment operativa l’any 
2018, tot i endarrerir-se l’entrada en funcionament de la primera fase. S’ha produït una 
renegociació amb l’adjudicatari cara a millorar l’eficiència i funcionalitat del servei.  

 Segueixen avançant a bon ritme les millores en la comunicació pel que fa a la gestió del 
transport públic, vinculades al projecte de Definició del Model d’Informació i Centre de Gestió 
de la Informació del Transport (EA5.02) i a les millores dels canals dels diferents operadors 
(EA5.03). 

 Pel que fa a la mesura EA5.04, s’ha donat un impuls als criteris d’homogeneïtzació per aplicar 
el mateix criteri per homologar el sistema de seguiment i valoració de la qualitat dels diferents 
operadors de transport públic.  

 En referència a les mesures corresponents al serveis de bus interurbà (EA5.05, EA5.06 i 
EA5.07) continua a molt bon ritme la consolidació de la xarxa expres.cat i es comencen a fer 
tasques per a millores en altres eixos.  

 En l’àmbit dels serveis a la demanda (EA5.08 i EA5.09), si bé s’han executat diverses 
iniciatives puntuals, continua sent necessari abordar des d’una òptica més global aquests tipus 
de serveis.   

 Pel que fa als serveis discrecionals (EA5.10), no s’han consolidat les iniciatives que es van 
plantejar, fent necessari establir l’estratègia a seguir en aquest àmbit.   

 Segueix evolucionant a molt bon ritme l’execució de les actuacions corresponents a la millora 
dels serveis de taxi.  (EA5.11) 
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EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient 

 

Valoració global de l’eix 
 
L’eix ha evolucionat respecte l’informe passat. Les mesures en un grau inicial han disminuït (s’ha 
passat d’un 64% a un 46%) i les mesures en un grau intermedi o avançat han augmentat (s’ha 
passat d’un 27% a un 36% en l’intermedi i d’un 9% a un 18% en l’avançat). El ritme d’execució ha 
millorat, mantenint un 9% en el retard (una mesura, en aquest cas corresponent als serveis 
discrecionals), el ritme lent ha disminuït, passant d’un 36% a un 27% i ha augmentat les mesures 
que tenen un bon ritme d’execució (s’ha passat d’un 55% a un 64%).  

                    Grau d'execució                                                       Ritme d'execució 

 

Estat global de desenvolupament de l’eix:  
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EA6 Noves infraestructures en el marc d’un sistema logístic modern 

Mesura Grau d’execució Ritme 
d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA6.01 Creació de la taula del sistema logístic de la RMB      
EA6.02 Noves actuacions i infraestructures per a la 
modernització i millora del transport de mercaderies 

     
EA6.03 Promoure sistemes d'informació i senyalització per a 
vehicles pesants 

     
EA6.04 Desenvolupar mesures d'optimització de l'activitat 
logística 

     

EA6.05 Xarxa d’aparcaments de vehicles pesants      
EA6.06 Harmonitzar aspectes de la normativa i gestió local de 
les mercaderies 

     
EA6.07 Altres actuacions per a la modernització del sistema 
logístic 

     

Resum detallat de les mesures 

 A nivell general, totes les mesures d’aquest eix depenen en gran part dels treballs dels diferents 
grups de la Taula del Sector Logístic. En aquest sentit, avancen els diferents treballs si bé a un 
ritme desigual, fet que implica la necessitat de concretar la tasca en elements concrets a finals 
d’aquest 2017 i inicis del 2018.  

 Pel que fa a la mesura EA6.02, continua un ritme lent en l’execució d’aquestes infraestructures.  

 Pel que fa a mesures d’optimització de l’activitat logística (EA6.4) s’han produït actuacions 
municipals pel que fa a la Distribució Urbana de Mercaderies, si bé continuen sent necessàries 
accions per homogeneïtzar aquestes accions.  

 Pel que fa a les mesures EA6.3, EA6.05, EA6.06 i EA6.07, presenten actuacions puntuals i no 
coordinades, i per tant es considera que depenen directament de l’evolució de la mesura 
EA6.01 corresponent a la taula del sistema logístic. 

Valoració global de l’eix 

L’aprovació de constitució de la Taula del Sector Logístic implica que totes les mesures d’aquest 
eix es puguin donar per iniciades, tot i que a un nivell molt inicial. Pel que fa al ritme, un 43% (tres 
mesures) és troben a un bon ritme d’execució mentre que la resta,es troben en un ritme lent (57%).  

                  Grau d'execució                                                         Ritme d'execució 

 

Estat global de desenvolupament de l’eix:  ≈ 

100% Iniciada Intermedi 57% 43% Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 
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EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat 

Mesura Grau d’execució Ritme 

d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA7.01 Impulsar la realització de Plans de Mobilitat de CGM      
EA7.02 Desenvolupar noves metodologies de treball en l'àmbit 
de la gestió de mobilitat dels CGM 

     
EA7.03 Optimitzar l'accessibilitat a les xarxes d'autobusos que 
donen servei als CGM 

     

EA7.04 Fomentar la tecnologia smart als CGM      

EA7.05 Plans de mobilitat als centres de treball      

EA7.06 Plans de mobilitat del Port i l'Aeroport      
EA7.07 Actuacions de millora de la mobilitat a Polígons petits i 
amb més dificultats d'accessibilitat 

     

 
RESUM DETALLAT DE LES MESURES 

 Tot i que estava previst l’inici d’un grup de treball específic sobre aquest tema, encara no s’ha 
iniciat. En aquest sentit, esdevé necessari impulsar mesures específiques per a poder millorar 
el seguiment global d’aquest eix.  

 En relació a les mesures EA7.01, EA7.02, EA7.03 o EA7.07 , es considera necessari analitzar 
amb detall les diferents casuístiques que es donen en aquest àmbit, amb elements tan 
importants com els Polígons d’Activitat Econòmica.  

 En referència als PDE previstos a la mesura EA7.05, al 2016 i en continuïtat amb el 2017 s’està 
impulsant per part de l’ATM la potenciació d’aquests documents per part dels centres de treball 
públics i privats.  

 Continua a bon ritme d’execució la mesura corresponent als  Plans de mobilitat del Port i de 
l’Aeroport (EA7.06). 

Valoració global de l’eix 

Tot i que totes les mesures es poden donar per iniciades, la major part ho fan amb retard (57%) o a 
un ritme lent, ja que només el 29% ho fa a un bon ritme. Es considera necessari, per tant, impulsar 
taules de treball previstes per impulsar el desenvolupament de la planificació de la mobilitat als 
CGM i als centres de treball.  
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EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat 

                  Grau d'execució                                                        Ritme d'execució 

 
 

Estat global de desenvolupament de l’eix:   

   

72% 
14% 14% Iniciada Intermedi Avançada 57% 14% 

29% Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 
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EA8 Eficiència energètica i ús de combustibles nets 

Mesura Grau d’execució Ritme 
d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA8.01 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants en 
flotes i particulars 

     

EA8.02 Fomentar els vehicles elèctrics      
EA8.03 Desenvolupament d'infraestructures vinculades al 
vehicle elèctric i combustibles alternatius 

     

EA8.04 Control de vehicles contaminants      
EA8.05 Incrementar l'eficiència energètica de la xarxa 
ferroviària 

     
EA8.06 Foment dels cotxes multiusuari i de l'ocupació dels 
vehicles 

     

EA8.07 Incentivar la conducció eficient i segura      

EA8.08 Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire      

Resum detallat de les mesures 

 En referència al vehicle elèctric i les seves infraestructures (EA8.02 i EA8.03) segueix a un bon 
ritme d’execució la tasca realitzada per potenciar aquests vehicles i la xarxa de càrrega 
associada. Així mateix, aquesta tasca s’ha fet extensiva l’ambientalització de les flotes de 
vehicles públiques i privades (EA8.01)  

 En referència al control de vehicles contaminants (EA8.04), i coordinació amb el PAMQA 
(EA8.08)  cal destacar que tot i que al 2016, i en especial al 2017 s’estan impulsant mesures 
importants per lluitar contra la contaminació associada a la mobilitat, de forma coordinada entre 
les diferents administracions, es continuen donant valors negatius pel que fa a la qualitat de 
l’aire 

 Pel que fa a la millora de l’eficiència de la xarxa ferroviària (EA8.5) continua l’esforç per part 
dels operadors ferroviaris per a una millora de l’eficiència d’aquests sistemes de transport  

 Pel que fa a l’augment de l’ocupació del vehicle privat (EA8.06), cal valorar positivament la 
difusió de sistemes generals de cotxe multiusuari (carsharing), si bé esdevé necessari incidir en 
la millora de l’ocupació dels vehicles en desplaçaments quotidians, element que no augmenta 
de forma important.   

 En l’àmbit de la conducció eficient (EA8.07), cal destacar l’inici per part de l’ICAEN de cursos 
específics per a la conducció en vehicle elèctric.  

 

Valoració global de l’eix 

El grau d’execució és molt positiu ja que el 50% de les mesures es troben en estat intermedi, un 
25% a un estat avançat i la resta estan iniciades. Cal destacar que un 88% de les mesures 
d’aquest eix es segueixen a un bon ritme d’execució. Es valora positivament l’aposta pel 
desenvolupament del vehicle elèctric, el qual ha tingut un impuls en aquests darrers anys. Caldrà 
potenciar actuacions per fomentar l’augment de l’ocupació de vehicles.  
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EA8 Eficiència energètica i ús de combustibles nets 

 

                  Grau d'execució                                                       Ritme d'execució 

 
 

Estat global de desenvolupament de l’eix:   

   

25% 
50% 

25% Iniciada Intermedi Avançada 
12% 

88% 
Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 
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EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat 
Mesura Grau d’execució Ritme 

d’execució Inicial Intermedi Avançat Total 

EA9.01 Reforç de la comunicació i la sensibilització      

EA9.02 Promoció de la recerca i la innovació      

EA9.03 Promoure la participació en projectes europeus      
EA9.04 Impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat 
sostenible 

     
EA9.05 Dinamitzar la coordinació entre els diversos 
observatoris de la mobilitat 

     
EA9.06 Promoure la difusió de bones pràctiques de mobilitat a 
l'àmbit de l'RMB 

     
EA9.07 Aprofundir en el coneixement de les pautes de 
mobilitat 

     
EA9.08 Fomentar la participació activa dels usuaris en el 
seguiment dels serveis i les xarxes de mobilitat 

     

Resum detallat de les mesures 

 A nivell  general la major part de les mesures d’aquest eix avancen a bon ritme, si bé es detecta 
en algunes d’elles la necessitat de potenciar un treball més coordinat entre els diferents agents.   

 Continua, per tant, sent necessari coordinar les diverses iniciatives dels diferents agents pel 
que  a les actuacions de recerca d’innovació (EA9.02)  

 En referència als projectes europeus (EA9.03), existeix una important participació dels diversos 
agents i s’han realitzat iniciatives per a recollir-les de forma agrupada, com pot ser la realitzada 
per l’AMTU.  

 En relació a la formació (EA9.4), s’han impulsat diverses activitats per part dels diferents 
agents, si bé continua sent necessari incidir en la formació de tipus reglat.    

 Queda pendent potenciar mecanismes de coordinació entre els diferents observatoris sobre la 
mobilitat existents (EA9.05). 

 En referència a les bones pràctiques (EA9.06), continua un bon ritme de producció de materials 
i realització de jornades en l’àmbit de la mobilitat.   

 En l’àmbit de les pautes de mobilitat (EA9.07), esdevé necessari apostar per la introducció de 
les noves tecnologies o utilització de les xarxes socials.   

 Finalment, segueix una evolució positiva en l’aparició de canals de seguiment dels serveis de 
transport a través de les xarxes socials i amb participació activa dels usuaris (EA9.08).  

Valoració global de l’eix 

A nivell d’execució, es considera que la meitat de les mesures es troben en un estadi inicial, 
mentre que l’altra es troben ja en un estat intermedi. A nivell general, es considera que les mesures 
d’aquest eix avancen a un bon ritme, només 12% (una mesura), ho fa a ritme lent.  
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EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat 
                  Grau d'execució                                                       Ritme d'execució 

 

Estat global de desenvolupament de l’eix:   

Un cop analitzat de forma general i de forma detallada el grua d’execució i el ritme de 
seguiment de les diferents mesures es sintetitzen a continuació les idees claus que es deriven 
d’aquesta anàlisi i que han de permetre identificar aquelles àrees i mesures a potenciar en els 
propers mesos.  

Conclusions: 

 Tot i que a nivell general el ritme de seguiment de les mesures del pdM és 
satisfactori, existeixen una sèrie d’eixos que continuen estancats (com pot ser 
el referent al Centres Generadors de Mobilitat), i d’altres, com els que es 
refereixen a la gestió de les xarxes de transport públic per garantir un 
transvasament modal, que han sofert un retrocés en la seva evolució   

 Es considera molt rellevant, per la incidència que pot tenir, els treballs que 
s’estan fent per a actualitzar el contingut del Decret 344/2006.  

 Esdevé un element important potenciar actuacions de millora dels 
intercanviadors i de les infraestructures nodals (especialment pel que fa als 
Park&Rides ferroviaris i viaris). En aquest sentit, es valora positivament la 
voluntat d’iniciar els treballs per a la redacció del PDU dels Park&Ride. 

 Esdevé necessari estudiar de forma detallada les necessitats en la millora de 
les xarxes viàries i del disseny en relació al Transport Públic, per tal 
d’incrementar la velocitat comercial i l’eficiència de les xarxes de bus. 

 Queda pendent pels propers mesos la potenciació de forma conjunta amb el 
Departament d’Afers Socials de polítiques que millorin l’accessibilitat al 
transport públic dels col·lectius més vulnerables des del punt de vista social.  

50% 50% Iniciada Intermedi 
12% 

88% 
Amb retard Ritme lent Bon ritme No iniciada 
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 Cal incidir en actuar sobre elements com l’aparcament o la gestió dels peatges 
com a element que té una incidència important en l’assoliment d’unes 
adequades quotes de repartiment modal. 

 A nivell ferroviari, continua vigent la demanda d’una millora del servei de la 
xarxa de rodalies, pel seu paper clau en la mobilitat intermunicipal a la Regió 
Metropolitana.  

 En referència a la Taula del Sector Logístic, esdevé necessari en els propers 
mesos concretar les iniciatives i conclusions dels diferents grups de treball.  

 En els propers mesos esdevé rellevant potenciar l’actuació sobre l’anàlisi i 
proposta de mesures en els principals Centres Generadors de Mobilitat, tenint 
en compte les diferents realitats que es donen en aquests àmbits i seguir amb 
l’impuls dels PDE.  

 Cal seguir potenciant des de les diferents administracions la potenciació dels 
vehicles més eficients, tenint en compte el creixement que està assolint el 
vehicle elèctric 

 En matèria de control de vehicles contaminants, els propers mesos esdevenen 
clau pel desplegament de les mesures específiques per a episodis de 
contaminació, sent necessari actuar també sobre la problemàtica estructural 
associada a les mitjanes de contaminació.  

 Pel que fa a les accions de comunicació i sensibilització, continua sent 
necessari aprofundir en les estratègies de coordinació entre els diferents 
agents, amb l’objectiu d’aprofitar les sinergies i potenciar el treball conjunt.  
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2.3 Anàlisi de mesures per subàmbits  

En aquest apartat es valora el grau i ritme d’execució de les principals mesures a 
prioritzar en cadascun dels subàmbits considerats en el pdM: 

 Subàmbit PAMQA: mesures que persegueixen com a objectiu contribuir en la 
reducció dels contaminants locals. 

 Subàmbit de Baixa Densitat: principalment mesures corresponents a l’eix 3 
(Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritari), 5 
(Transport públic de superfície, accessible, eficaç i eficient) i 8 (Eficàcia 
energètica i ús de combustibles nets). 

 Subàmbit de mercaderies: mesures corresponents a la gestió de mercaderies, 
bàsicament de l’eix 8 (Eficàcia energètica i ús de combustibles nets) i 6 (Noves 
infraestructures ferroviàries en el marc d’un sistema logístic modern).  

 Subàmbit 2a corona: principalment mesures corresponents a l’eix 3 (Gestió de 
la mobilitat amb el transvasament modal com a prioritari), 5 (Transport públic 
de superfície, accessible, eficaç i eficient) i 8 (Eficàcia energètica i ús de 
combustibles nets). 

A continuació es mostra a nivell global com es troba el grau i ritme d’execució de les 
principals mesures associades a cada subàmbit per assolir els objectius 
corresponents.  

Grau d’execució per subàmbits 

A nivell general els subàmbits del PAMQA i de Baixa Densitat presenten un millor ritme 
d’execució de les mesures, mentre que el de mercaderies, tot i haver millorat respecte 
a l’anterior informe de seguiment, encara presenta un grau d’execució menor.  

Cal destacar que el subàmbit del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire 
(PAMQA) presenta més d’un 50% de les mesures a un nivell d’execució intermedi o 
avançat.    
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Nombre de mesures segons grau d'execució i subàmbit  

Gràfic 2.6.  
 

 
Ritme d’execució per subàmbits 

A nivell de ritme d’evolució de les mesures dels diferents subàmbits, podem dir que 
tots tenen un bon ritme.  

En aquest sentit, i en la línia de les conclusions de l’apartat anterior, les mesures 
referides al PAMQA fan referència a la gestió i millora dels intercanviadors, a la millora 
de certs serveis de transport públic viari, a la millora de l’estratègia de gestió de 
l’aparcament, a les millores pendents a la xarxa de rodalies i a la potenciació dels 
plans específics per a centres generadors de mobilitat i de plans de desplaçament 
d’empresa.  

Aquesta necessària millora de les condicions dels intercanviadors i dels nodes 
d’intercanvi modal esdevé també un dels eixos a millora pel que fa al subàmbit de 
baixa densitat, on a més, prenen també rellevància l’impuls dels serveis de transport a 
la demanda. 

Finalment, pel que fa al subàmbit de mercaderies esdevé clau desenvolupar les 
mesures directament relacionades amb la creació de la Taula del Sector Logístic, per 
tal de mantenir un bon ritme de seguiment  
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Nombre de mesures segons ritme d'execució i subàmbit  

Gràfic 2.7.  

  

   
Conclusions: 

 A nivell de subàmbits hi ha hagut un cert impuls de les mesures del subàmbit 
del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. Els eixos a potenciar 
que es deriven de l’anàlisi general es considera que poden tenir una incidència 
molt important en aquest àmbit. Cal tenir en compte les mesures que es 
preveuen en l’Acord Institucional per a la millora de la qualitat de l’aire en 
l’àmbit de la Conurbació de Barcelona.  

 Pel que fa al subàmbit de mercaderies, es preveu que amb la concreció dels 
resultats de la Taula del Sector Logístic presenti una bona evolució en els 
propers mesos.  
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3. Seguiment d’objectius i indicadors 

A banda de l’anàlisi de les mesures realitzat en l’apartat 2, es realitza a continuació 
una revisió dels principals indicadors operatius del pdM. En els següents apartats es 
relacionen els indicadors, tant pel que fa als objectius operatius de mobilitat (apartat 
3.1.) com pel nucli d’indicadors (apartat 3.2) i les ràtios d’impacte ambiental (apartat 
3.3.).  

3.1 Metodologia de càlcul 

Per a aquelles dades de que s’ha disposat informació, s’han inclòs la informació 
corresponent a l’any 2016. Cal apuntar que en els indicadors referents a emissions i 
mobilitat en veh*km les dades del 2015 i 2016 són les corresponents a la metodologia 
simplificada que es va detallar en el segon informe de seguiment.   

3.2 Objectius operatius del pdM 2013 - 2018 de la mobilitat.  

Prèviament a la presentació dels resultats dels objectius operatius, es considera 
necessari posar en context les dades generals de mobilitat, en tant que estan en l’arrel 
d’aquests resultats.  

En síntesi, cal destacar que:  

 La tendència que es marcava a l’any 2015, s’ha vist confirmada amb les dades 
del 2016, amb un augment important de la mobilitat, especialment de 
passatgers, que indiquen una evolució per sobre fins i tot de l’escenari 
tendencial  i que situen la mobilitat a valors similars als del 2010.  

 La tendència d’augment de la mobilitat és en tots els tipus de transport. Si bé 
continua sent més important en la mobilitat de passatgers, s’observa un 
creixement important també en la mobilitat de mercaderies.  

 Aquest augment de la mobilitat té una incidència negativa en l’evolució dels 
indicadors ambientals, especialment en el consum energètic i de GEH, si bé 
esdevé rellevant i preocupant el canvi de tendència en els contaminants locals 
que inicien una tendència a la pujada.  

L’evolució general de la mobilitat, es sintetitza en la següent taula:   
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 Evolució de les dades de mobilitat  (M veh·km) 

 
Tipus de 
vehicle 

2006 2008 2012 2014 2015 2016 
∆ 2015 - 

2016 
∆ 2012 - 

2016 

Resum 
2012 -
2016 

Previst 
pdM 

2012 - 
2018 

U
R

B
À

 

Turismes 5.892,9 5.910,2 5.593,9 5.522,2 5.667,6 5.774,6 1,89% 3,23% ↑ -8,64% 

Motociclete
s i 
ciclomotors 

947 951,5 979,24 981,10 1.001,7 1.020,6 1,88% 4,22% ↑ 0,52% 

Mercaderie
s Lleugeres 

3.573,6 3.527,5 3.159,7 3.103 3.075,6 3.133,7 1,88% -0,82% ↓ 0,26% 

Total 
Lleugers 

10.413,5 10.389,2 9.732,9 9.606,2 9.745 9.929 1,88% 2,01% ↑ -4,68% 

Mercaderie
s pesants 

254,3 253 193,83 186,74 202,08 203,3 0,60% 4,89% ↑ 0,56% 

Autobús 123,3 134,5 130,48 138,57 138,34 139,18 0,61% 6,67% ↑ 3,24% 

Total 
Pesants 

377,7 387,5 324,32 325,31 340,43 342,5 0,61% 5,61% ↑ 0,30% 

TOTAL 
URBÀ 

10.791,2 10.776,7 10.057,2 9.931,5 10.085 10.271 1,84% 2,13% ↑ -4,47% 

      

IN
T

E
R

U
R

B
À

  

Turismes 11.386,5 11.274,7 10.369,3 10.271,1 10.689 11.040 3,28% 6,47% ↑ -4,81% 

Motociclete
s i 
ciclomotors 

577,8 545,3 519,5 515,03 537,0 555 3,35% 6,83% ↑ 22,52% 

Mercaderie
s Lleugeres 

2.559,9 2.625,3 2.278,3 2.256,48 2.348 2.425 3,28% 6,44% ↑ 0,97% 

Total 
Lleugers 

14.524,2 14.445 13.167,1
3 

13.043 13.574 14.020 3,29% 6,48% ↑ -2,81% 

Mercaderie
s pesants 

1.717,5 1.562,6 1.217,59 1.198,48 1209,82 1.253 3,97% 2,51% ↑ -0,41% 

Autobús 116,4 124 125,02 133,95 135,9 139,7 2,80% 11,74% ↑ -4,06 

Total 
Pesants 

1.833,9 1.686,6 1.342,61 1.332,43 1.345,7 1.392,6 3,49% 3,72% ↑ -1,44% 

TOTAL 
INTERURB 

16.358,1 16.131,9 14.509,7 14.375 14.920 15.413 3,30% 6,23% ↑ -2,68% 

      
TOTAL 
MOBILITAT 
VIARI 

27.145,3 26.909 24.557,0 24.306 25.005 25.684 2,74% 4,59% ↑ -3,34% 

En la següent gràfica es mostra l’evolució de la mobilitat viària general en els darrers 
anys, afegint a més els valors corresponents als valors de l’escenari proposta del pdM 
i els valors de l’escenari tendencial 
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Evolució de dades de mobilitat viària (Mveh·km totals viaris)  

 

Gràfic 2.8.     

 
Tal com es pot comprovar, l’evolució de les dades reals (si bé s’ha de tenir en compte 
que els valors 2015 i 2016 es basen en dades derivades de la metodologia 
simplificada) mostra una tendència diferent de la que es preveia en l’escenari 
proposta, i es percep, fins i tot, una tendència a uns valors superiors als que es 
preveien en l’escenari tendencial. Tal com es pot comprovar en les dades de la taula 
anterior, la gran divergència respecte al ritme previst es detecta en el transport de 
persones, especialment pel que fa a la circulació de turismes. Cal destacar, que 
especialment en passatgers, els nivells de mobilitat es situen a valors semblants dels 
de 2010.  

Un cop fets aquests antecedents, es presenten les dades actualitzades corresponents 
a l’any 2014, tenint en compte els càlculs realitzats amb les dades definitives de 
mobilitats disponibles per aquell any. S’indiquen també, pels indicadors de que es 
disposa de dades, els resultats de tendència del 2015 i 2016 obtinguts a partir de la 
metodologia simplificada que s’ha descrit. 
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 Indicadors operatius del pdM 2013 - 2018  

Nom 2012 2014 2015 (tendència) 
2016 

(tendènci
a) 

2018 
pdM 

∆ 2012 - 
2014 

∆ 2012 - 
2016 

∆ prevista 
pdM 

Evolució 

 1. Afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles  

Quota de vehicle privat (% 
desp.)(1) 30,9% 33,4% 32,5% 34,5% 28,1% 8,1% 11,6% -8,9% ↓ 

 2. Incrementar l'eficiència del sistema de transport  

Ocupació autobús 
(pers./veh) (2) 10,4 10,6 10,7 10,9 11,17 1,9% 4,8% 7,43% ↑ 
 3. Minimitzar la distància dels desplaçaments  

Distància mitjana 
intermunicipal en vehicle 
privat (km) 

18,10 Sd Sd sd 18,00 - - -0,6% sd 

 4. Reduir les externalitats del sistema de transports  

Costos externs del 
transport (M€) 3.994  (3) (3) (3) 3.913 - - -6,1% sd 

 5. Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport  

Consum d'energia total 
(milers tep/any) 1801 1.751 1.773 1.816 1.642 -2,78% +0,83% -8,8% ↓ 

 6. Reduir la contribució de la mobilitat al canvi climàtic  

Emissions de CO2 (milers 
tones/any) 5106 5.136 5.207 5.356 4.442 +0,59% +4,89% -13% ↓ 

 7. Reduir l’impacte atmosfèric de la mobilitat  

Emissions de PM10 
(tones/any) 1.754 1.586 1.556 1.563 1.351 -9,58% -10,90% -23,00% ≈ 

Emissions de NO2 
(tones/any) 5.397 5.172 5.149 5.224 4.641 -4,16% -3,21% -14,0% ≈ 

 
 

 
  



 

 
1 
39 39 

 8. Reduir l'accidentalitat 

Nombre de morts en xarxa 
interurbana  47 40 34 33 30 -14,9% -29,7% -36,20% ↑ 

Nombre de morts per M-
veh*km  3,13  2,78 2,28 1,27 2,05  -11,2% -59,4% -34,5%  ↑ 

 9. Garantir l'accessibilitat al sistema de mobilitat  
Estacions ferroviàries 
accessibles (metro, 
RENFE, FGC)  

63% 66% 67% 68% 92% 4,8% 7,9% 43,8% ≈ 

 10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat  

Operadors amb informació 
en temps real  18 28 32 32 54(4) 55,5% 77,7% 200,0% ↑ 

(1) S’inclou la dada inclosa a l’EMEF 

(2) Valor actualitzats segons càlculs actualitzats 

(3) Dades encara no disponibles en finalitzar aquest informe. El càlcul dels costos externs està previst per finals d’aquest 2017.  

(4) Dades actualitzades segons dades 2016 



 

 

  
Conclusions: 

 Pel que fa a les dades de mobilitat s’observa com la tendència que es 
marcava a l’any 2015, s’ha vist confirmada amb les dades del 2016, amb un 
augment important de la mobilitat, especialment de passatgers, que indiquen 
una evolució per sobre fins i tot de l’escenari tendencial  i que situen la 
mobilitat a valors similars als del 2010 

o A nivell urbà es produeix un augment en la mobilitat en vehicle privat 
de persones i de les mercaderies pesants, i únicament les mercaderies 
lleugeres continuen una tendència a la baixa, si bé amb un creixement 
entre el 2015 i el 2016.  

o Pel que fa a la mobilitat interurbana, creixen totes les mobilitats viàries 
(a nivells superiors que la mobilitat urbana), destacant el canvi de 
tendència en la mobilitat de pesants que, fins al 2015 marcava un 
descens respecte a 2012.  

 Aquestes dades de mobilitat marquen un escenari allunyat de l’escenari 
proposta, i tendeixen a la recuperació de valors similars al 2008 en els propers 
anys.   

 En relació a les externalitats ambientals del pdM, cal destacar les següents 
conclusions:  

o Pel que fa al consum energètic, es produeix un augment respecte als 
valors del 2012, trencant la dinàmica de descens d’anteriors informes 
de seguiment.  

o El CO2 continua la tendència a l’alça dels anys anteriors.  

o En referència al NO2, tot i PM10 tot i que continuen sent valors inferiors 
als 2012, es marca un canvi de tendència, amb una recuperació de 
valors, que, de no trancar-se, pot implicar un augment respecte als 
valors de 2012.   

 S’observa una molt bona tendència en l’evolució dels valors dels indicadors 
d’accidentalitat.   

 

3.3 Nucli d’indicadors  

Tot seguit es relacionen els valors actualitzats  dels indicadors nuclis que permeten fer 
el seguiment dels objectius compromesos pel que fa a les variables de la mobilitat, 
ambientals i socials.  
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Les dades incloses en aquesta taula, provenen principalment de l’Enquesta de 
Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) que analitza anualment les pautes de mobilitat en dia 
feiner a l’àmbit del sistema tarifari integrat, del Transmet xifres pel que fa al transport 
públic o d’indicadors provinents d’altres agents responsables.    
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   Indicadors nucli en l’escenari proposta   

Indicador Unitats Font 2012 2014 2015 
2016 

Evolució 
2012 - 
2016 

Previst 
pdM 
2018 

Ritme  

Mobilitat de 
persones en 
dia feiner         

  

  

  

Autocontenció 
comarcal de la 
mobilitat en dia 
feiner 

% EMEF 85,80% 85,40% 85,70% 82,50
% -3,85% 85,71% 

(0,10%) ↓ 

Desplaçaments 
intramunicipals 
en dia feiner 

M.desp./ 
EMEF 11,58 11,44 12,4 10,8 -6,7% 11,32  

(-2,07%) ↑ 
dia 

Desplaçaments 
intermunicipals 
en dia feiner 

M.desp./ 
EMEF 3,85 4,33 4,37 5,2 35,06% 4,82 

(0,96%) ↓ 
dia 

Proporció del 
mode a peu en 
els 
desplaçaments 
intramunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 63,10 62,60 62,70 58,04 -8,02% 65,80% 
(2,02%) ↓ 

Proporció de 
bicicleta en els 
desplaçaments 
intramunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 1,50 1,60 1,50 1,95 30,00% 1,80% 
(12,5%) ↑ 

Proporció de 
transport públic 
en els 
desplaçaments 
intramunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 13,90 14,50 13,60 15,96 14,82% 
15,40% 
(8,45%) ↑ 

Proporció de 
vehicle privat 
motoritzat en els 
desplaçaments 
intramunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 21,50 21,30 22,20 24,06 11,91% 17,10%  
(-13,20% ↓ 

Proporció del 
mode a peu en 
els 
desplaçaments 
intermunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 6,50 3,30 4,40 6,19 -4,77% 7,50% 
(13,64%) ↓ 

Proporció de 
bicicleta en els 
desplaçaments 
intermunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 0,40 0,70 0,70 0,47 17,50% 0,70% 
(40%) ↓ 

Proporció de 
transport públic 
en els 
desplaçaments 
intermunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 34,70 29,90 26,00 26,69 -23,07% 
30,80 

(14,07%) ↓ 

Proporció de 
vehicle privat 
motoritzat en els 
desplaçaments 
intermunicipals 
en dia feiner 

% EMEF 58,40 66,10 68,80 66,65 14,13% 
61,10%  
(-7,28%) ↓ 

Transport 
públic         

   
  

  

Demanda global 
de serveis 
d'autobús 

M 
viatgers / 

any 

Transme
t 321,7 333 342,7 356,5 10,82% 346,18 

(7,58%) ↑ 
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   Indicadors nucli en l’escenari proposta   

Indicador Unitats Font 2012 2014 2015 
2016 

Evolució 
2012 - 
2016 

Previst 
pdM 
2018 

Ritme  

Demanda global 
de serveis 
ferroviaris 

M.viatger
s / any 

Transme
t 578,1 582,6 596,7 598 3,44% 

663,16 
(11,01%) ≈ 

Ràtio demanda / 
oferta global 
dels serveis 
d'autobús 

Viatgers / 
veh*km 

Transme
t 2,48 2,86 2,51 2,57 3,63% 2,76 

(11,33%) ↑ 

Ràtio demanda / 
oferta global 
dels serveis 
ferroviaris 

Viatgers / 
veh*km 

Transme
t 2,56 2,62 2,69 2,70 5,47% 

2,65 
(3,15%) ↑ 

Proporció de 
població coberta 
pel transport 
públic ferroviari 

Milions 
habitants 

Observat
ori ATM 

2,33 2,33 2,40 2,51 7,73% 2,60 
(11,6%) ↑ 

Velocitat 
comercial de 
l'autobús urbà 

km/h 
Observat
ori ATM 12 12,1 12,1 12,08 0,67% 

12,4  
(5,00%) ≈ 

Velocitat 
comercial de 
l'autobús 
interurbà 

km/h Observat
ori ATM 29,5 29,6 29,7 29,8 1,02% 30,4 

(3,00%) ↑ 

Proporció 
d'autobusos 
adaptats a PMR 

% Observat
ori ATM 98,50% 99,10% 99,20% 99,2 0,71% 100% 

(1,52%) ↑ 
Nombre 
d'estacions de 
metro, FGC i 
Renfe 
adaptades a 
PMR 

ut Observat
ori ATM 207 215 235 sd 13,53% 

(2015) 
302 

(45,9%) ↑ 

Mitjana directa 
de la valoració 
ciutadana de 
tots els modes 
de transport 
públic 

Puntuaci
ó de 0 a 

10 
EMEF 7,04 7 6,7 7,1 0,85% 8  

(13,64%) ↓ 

% de títols 
socials/ total de 
títols venuts 

% ATM 8,00% 8,61% 14% 13% 62,5 8,00% ↑ 
Modes no 
motoritzats         

  
   

  

Longitud de 
carril interurbà 
per a bicicletes 

km  164 207 302 sd 84,15% 
(2015) 

207 
(26,22%) ↑ 

Longitud 
estimada de 
carrils-bici 
segregats en 
zona urbana 

km  454 550 700 sd 54,19% 
(2015) 

550 
(21,15%) ↑ 

Vehicle privat 
motoritzat         

   
  

  

Mobilitat anual 
de vehicles 
privats 
motoritzats 
(cotxe+moto) en 
zona interurbana 

M 
veh*km/a

ny 
ATM 10.889 10.786 11.226 11.595 6,48% 10.988 

(0,91%) ↓ 

Mobilitat anual 
de vehicles 
privats 
motoritzats 
(cotxe+moto) en 
zona urbana 

M 
veh*km/a

ny 
ATM 6.573 6.503 6.669 6.795 3,38% 5.947  

(-4,96%) ↓ 

Taxa de 
motorització de 
turismes 

turismes/ 
1.000 

habitants 
Observat

ori 
386 378 409 411 6,48% 407 

(5,50%) ≈ 
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   Indicadors nucli en l’escenari proposta   

Indicador Unitats Font 2012 2014 2015 
2016 

Evolució 
2012 - 
2016 

Previst 
pdM 
2018 

Ritme  

Accidents 
mortals en xarxa 
urbana 

Accidents
/ any SCT 

53 66 54 55 3,77% 
39     
(-

27,78%) 
≈ 

Mercaderies         
     

  

Mobilitat anual 
interurbana de 
mercaderies per 
carretera 

Milions 
de 

t*km/any 
ATM 10.487 Sd sd sd - 10.582 

(0,91%)  
Mobilitat anual 
urbana de 
mercaderies per 
carretera 

M 
t*km/any ATM 4.168 sd sd sd - 4.292 

(2,99%) 
 

 
Impactes 

  

Proporció 
d'estacions de 
mesurament fix 
de les ZQA 1 i 2 
on es supera el 
valor mitjà anual 
de 40 µg/m3 de 
diòxid de 
nitrogen (NO2) 

% DGQA 43% 23% 40% 20% -53,49% 5%  
(-88,4%) ↓ 

Proporció 
d'estacions de 
mesurament fix 
de les ZQA 1 i 2 
on se supera el 
valor mitjà anual 
de 40 µg/m3 de 
partícules en 
suspensió 
<10micres 
(PM10) 

% DGQA 0% 0% 0% 0% 0% 0% ↑ 

 

Conclusions: 

 A nivell general, i respecte a les dades del 2015, s’observa al 2016 un 
important augment de la mobilitat a la RMB, clarament superior a la que es 
donava a l’any 2012.  

 Pel que fa a la mobilitat de persones en dia feiner, i a partir de les dades de 
l’EMEF, podem observar el manteniment de la recuperació dels 
desplaçaments intramunicipals i la continuació de l’augment del 
desplaçaments intermunicipals. Pel que fa al repartiment modal continua sent 
rellevant l’augment que hi ha hagut en la quota modal del vehicle privat en els 
desplaçaments tant intramuniciapls com intermunicipals, mentre s’observa un 
decreixement de la quota de transport públic intermunicipal (amb un bon 
comportament en l’intramunicipal)i dels desplaçaments a peu. L’ús de la 
bicicleta presenta una evolució creixent.  

 Malgrat produir-se una reducció de la quota modal en transport públic, es 
constata un increment de la demanda, especialment en referència al transport 
públic viari (autobús). Es constaten petits creixements en la velocitat 



 

45 

comercial. En aquest sentit, cal destacar que els indicadors de caracterització 
de l’oferta de transport públic també han experimentat una evolució creixent 
que pot incidir en la captació de nous usuaris.  

 En relació a la mobilitat en vehicle privat s’observa un augment rellevant al 
2016 dels valors de mobilitat del vehicle privat motoritzats, continuant amb la 
tendència del 2015. 

 En referència a les dades de contaminació s’ha experimentat una estabilització 
dels valors d’immissió que havien crescut de forma important al 2015.     



 
4. Conclusions ge
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o Seguir amb l’impuls a la realització de Plans de Desplaçament 
d’Empresa 

o Impuls a la l’electrificació de la xarxa de bus i incentius a la renovació 
de les flotes de transport públic 

o Analitzar la necessitat de nous carrils bus per tal d’incrementar la 
velocitat comercial del transport públic.  

o Potenciar criteris de disseny de la xarxa viària en favor del Transport 
Públic 

o Racionalitzar els serveis de baixa demanda i incentivar sistemes de 
transport a la demanda 

o Identificació de punts on potenciar o millorar els Park&Ride i mesures 
per a millorar la gestió dels Park&Ride  

o Revisar la metodologia i funcionalitat dels PMUS i fixar criteris pels 
processos de revisió dels existents 

o Impuls dels treballs i conclusions dels diferents grups de treball de la 
Taula del Sector Logístic 

o Aplicar la revisió del pdI i incidir en la necessitat de la millora de la 
xarxa de Rodalies i del compliment del Pla d’Actuació 

o Increment dels punts d’informació dinàmica a les carreteres i establir 
millores en la gestió dinàmica de la xarxa viària 

o Crear mecanismes per a l’estudi específic dels serveis discrecionals, 
per millorar-ne la seva funcionalitat i eficiència ambiental 

o Tenint en compte que les dades disponibles indiquen un augment de la 
mobilitat en la que el vehicle privat hi té un pes important, caldrà 
potenciar mesures per tal de reduir el seu pes modal i augmentar 
l’eficiència dels seus desplaçaments i reduir la problemàtica derivada 
de la congestió (gestió de l’aparcament, control de vehicles 
contaminants, gestió dels peatges..)  

o Consolidació i seguiment de les actuacions proposades per a la millora 
de la mobilitat intermunicipal de vianants i bicicletes.  

o Donar continuïtat i impulsar les mesures d’augment de l’eficiència 
energètica, tenint en compte que les tendències mostren una 
recuperació de les dades de mobilitat.  

o Incidir en la formació i la comunicació com a element clau per a la 
potenciació de la mobilitat sostenible, tenint en compte el paper que 
poden jugar les innovacions tecnològiques, les xarxes socials i les 
dades obertes.      
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5. Annex. Fitxes de les mesures 

Tot seguit s’adjunta una fitxa individualitzada per a cadascuna de les mesures del 
pdM. En aquestes fitxes s’afegeixen a les actuacions que es van realitzar durant els 
anys 2013, 2014 i 2015 les actuacions corresponents al 2016 i s’actualitzen (quan es 
disposa de dades) els valors de seguiment a data 2016.  

Aquesta anàlisi ens permetrà identificar aquelles actuacions a prioritzar en els propers 
anys, especialment per a aquelles mesures amb un ritme lent d’execució.  

 

 

 

 



  
Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat EA1 2013 -2018 



EA 1.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 1 
Planificació coordinada de 

l’urbanisme i la mobilitat 

 
 
 
 
 
 
 EA1.1.  Directrius de planejament urbanístic  
per reduir les necessitats de mobilitat motoritzada 

AGENTS RESPONSABLES 
DGOTU  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Per reduir les necessitats de mobilitat motoritzada resulta clau que els plans urbanístics (PDU i planejament municipal), en el context 
del desenvolupament del PTMB, concretin l'objectiu de recuperar un model territorial basat en una major compacitat i complexitat 
reduint la mobilitat obligatòria. Aquests hauran d’afavorir la localització racional de les activitats en el territori en base a l’accessibilitat 
en modes de transport sostenibles, la generació de mobilitat provocada per una nova planificació urbana, la proximitat als sectors 
residencials, i l’establiment d’una figura jurídica i normativa que permeti tractar de forma unitària els polígons industrials que formen 
un continu o són molt propers.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a juliol de 2017 
 Pel que fa als PDU, estan orientats a actuacions específiques, i per tant, amb un objectiu diferent que els indicats al PTMB. 

S’adjunta taula amb els diferents PDU aprovats o en tramitació a l’àrea de la RMB, els quals són informats per l’ATM.  
 Publicada la Guia “L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic. Criteris i recomanacions” (DTES - 2015) 

 Aprovació de diversos POUM (s’adjunta taula) informats des del punt de vista de la mobilitat per part de l’ATM. 

 Pla de Mobilitat del Maresme finalitzat i Pla Específic de Mobilitat del Vallès en redacció (en fase d’avanç)  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Seguiment de la redacció i el desenvolupament dels PDU i POUM en referència a la concreció dels objectius de mobilitat del 

PTMB. 

2. Concreció les variables de la mobilitat que cal avaluar en PTES i PDU. 

3. Promoció d’un grup de treball que estudiï la figura jurídica i la normativa que permeti agrupar els polígons industrials que formen 

un continu. 

4. Definició d’aspectes a analitzar en els plans de mobilitat definits en el PTMB i redacció dels PDU dels àmbits funcionals, així com 

de PMU d’àmbits supramunicipals que responguin a necessitats del territori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

PDU desenvolupats (aprovats definitivament) 1 1 3 3 Increment 

Nre. de POUM aprovats seguint els criteris del PTMB 34 43 48 50 Increment 

Polígons industrials agrupats inclosos en un PME aprovat   18 18 18 18 33 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/publicacions/documentos/AEE-Mobilitat_en_el_planejament_urbanistic_interactiu.pdf


EA 1.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 1 
Planificació coordinada de 

l’urbanisme i la mobilitat 

 
 

 
 
  EA1.1.  Directrius de planejament urbanístic  
per reduir les necessitats de mobilitat motoritzada 

 

 

 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

PDU aprovats o en tramitació a la RMB (A data 31/07/2016) 
PDU Estat 

Pla Director Urbanístic per a la delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola Aprovat definitivament 
Pla Director urbanístic del Circuit de Velocitat de Barcelona-Catalunya Aprovat definitivament 
Pla Director urbanístic del Delta del Llobregat Aprovat definitivament 
Pla Director Urbanístic Gran Via - Llobregat Informe previ a aprovació 

definitiva 
Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves Acord d’inici de redacció 
Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica al Baix Llobregat Nord Aprovació inicial 
Pla Director Urbanístic del sector Riera de Caldes sud Fi del període d’informació 

pública 
Pla Director Urbanístic d’Infraestructures de la ròtula de Martorell - Abrera Fase d’avanç 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 

 
POUM aprovats definitivament al 2013-2015 

2013 
Arenys de Mar 

Castellcir 
Castellví de la Marca 

San Fost de Campsentelles 
Subirats 

Vilassar de Dalt 
Vilobí del Penedès 

2014 

Alella 

Rellinars 

2015 

Gelida 

Figaró – Montmany 

Cabrera de Mar 

Palau-solità i Plegamans 

  Santa Eulàlia de Ronçana  

2016 

Castellar del Vallès 

Teià 

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 
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 EA1.2.  Revisar la normativa referent a la mobilitat generada 

AGENTS RESPONSABLES 
DGOTU i DGTM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa modificar en el Decret 344/2006, entre d’altres, aspectes de disseny, energia i gestió de la mobilitat (accessos dels 
aparcaments públics, incorporació de punts de recàrrega elèctrica, gestió de serveis de transport a la demanda...) i aspectes específics 
per a les mercaderies (dissenys geomètrics mínims que contempli la presència d’altres modes, incorpori mesures per al foment de 
l’eficiència i sostenibilitat de l’activitat logística i (si s’escau) l’ús de la xarxa ferroviària i determinar les càrregues i les accions de 
finançament que hagin de ser assumides pel promotor de la nova implantació quan sigui el cas).  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a juliol de 2017 
 Publicació de la Guia: “L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbansístic. Criteris i recomanacions”. 
 S’ha publicat la Llei de finançament del sistema de transport públic on els EAMG estan a l’apartat de mesures de finançament. 
 Acord entre ATM, la DGTM i la DGOTU per tal d’analitzar l’actualització del Decret 344/2006. Al 2016 s’han iniciat els grups de 

treball per a l’anàlisi de les modificacions a incorporar en la proposta d’actualització del Decret.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Actualització del decret d’avaluació d’estudis de la mobilitat generada. 

2. Determinació dels continguts d’un EAMG d’un PTES o un PDU. 

3. Estudi d’elements a incorporar en els EAMG per tal d’avaluar-ne l’impacte de la mobilitat de mercaderies. 

4. Accions per incloure en els POUM determinats aspectes de la normativa dels EAMG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Implantacions industrials que incorporen EAMG de mercaderies (*) - -   Increment 

Proporció de Municipis amb POUM vigent que conté EAMG 29% 36% 39% 41% 70% 

(*) Indicador a calcular des del moment en que s’incorpori la mobilitat de mercaderies en la normativa sobre els EAMG 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/publicacions/documentos/AEE-Mobilitat_en_el_planejament_urbanistic_interactiu.pdf
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  EA1.2.  Revisar la normativa referent a la mobilitat generada 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Municipis amb el POUM vigent que conté EAMG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



EA 1.3 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
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 EA1.3.  Seguiment de les reserves de sòl per a infraestructures 
nodals de suport a la mobilitat 

AGENTS RESPONSABLES 
DGOTU  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa garantir els sòls necessaris per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat mitjançant reserves de sòl de 
plataformes logístiques, intercanviadors, aparcaments de camions i P&R. Cal garantir aquestes reserves en els PDU i actualitzar els 
planejaments municipals. Així mateix resulta convenient qualificar urbanísticament el sòl logístic com a infraestructura per a les 
activitats econòmiques, per tal de millorar-ne la disponibilitat.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Actualment els PDU aprovats definitivament són el del Centre Direccional de Cerdanyola, el del Circuit de Velocitat de Barcelona-

Catalunya i el del Delta del Llobregat . En la taula disponible a l’apartat d’informació complementària s’indiquen les reserves de 
sòl per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat previstes en aquests documents.   

 Estan en tramitació altres PDUs: 

  PDU de Gran Via Llobregat: Aprovat inicialment en 2015. 

  PDU de l’Eix de la Riera de Caldes Sud: Iniciat en 2014. 
  PDU de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord i PDUI de la ròtula Martorell - Abrera: Iniciat en 2015. 

En el moment en que s’aprovin definitivament s’analitzarà la reserva de sòl per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Preveure reserves de sòl per a activitats logístiques en l’elaboració dels PDU necessaris per a la concreció del PTMB. Considerar la 

ubicació de les àrees funcionals estratègiques en els PDU definits al PTMB. 

2. Elaboració d’un dossier de noves reserves de sòl per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat. 
3. Establiment dels mecanismes de cooperació municipal que facilitin l’obtenció dels terrenys per a l’activitat logística i P&R. 

4. Incorporació de les reserves per a P&R i intercanviadors en les figures de planejament urbanístic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Superfície amb qualificació urbanística d’ús logístic als PDU de l’RMB aprovats 
definitivament (ha) 

0 (sd) (sd) 56 Increment 

Nº de figures de planejament (POUM i PDU) que incorporen reserves de sòl per a 
infraestructures nodals 

- - 2 2 Increment 

(*) Es considera la superfície qualificada de industrial – logístic al PDU del Delta. 
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  EA1.3.  Seguiment de les reserves de sòl per a infraestructures 
nodals de suport a la mobilitat 

 

 

 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Principals punts nodals de la RMB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propostes de punts nodals on cal preveure reserves de sòl 
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Reserves de sòl per a infraestructures nodals als PDU aprovats a la RMB (A data 31/07/2017) 
PDU Reserva de sòl 

Pla Director Urbanístic per a la delimitació i ordenació del 
Centre Direccional de Cerdanyola 

S’inclou una reserva de sòl per a sistema ferroviari en la zona 
d’aparcament de l’estació de Cerdanyola – Universitat. 

Pla Director urbanístic del Circuit de Velocitat de Barcelona-
Catalunya 

En el sector de Can Guitet s’inclou reserva per a la nova estació 
de Renfe, en la que s’incopora superfície per zona d’aparcament.  

Pla Director urbanístic del Delta del Llobregat En l’àmbit dels Joncs (Gavà), s’inclou una reserva d’equipaments 
al voltant del sòl de reserva per a la construcció d’una nova 

estació de rodalies.  
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 
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 EA1.4.  Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) 

AGENTS RESPONSABLES 
Ajuntaments, AMB, ATM i DIBA  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

L’elaboració i l’aprovació dels PMU és obligatòria per als municipis que han de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. 
El pdM 2007-2012 va establir l’obligatorietat als municipis de més de 20.000 habitants i el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire (PMQA) 
fixava aquesta obligatorietat en els municipis inclosos en el seu àmbit. Es recomana que els PMU segueixin la metodologia recollida a 
la Guia Pràctica per a l’elaboració de PMU de l’ATM, compleixin amb els objectius del pdM per al subàmbit corresponent, adapt in els 
indicadors dels objectius fixats pel pdM a la seva escala territorial, estableixin tot de recomanacions en l’àmbi t propositiu i proposin 
incloure objectius de millora relatius al soroll i l’ocupació de l’espai públic.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a juliol de 2017 
 Realitzats diversos PMU (veure taula adjunta), i inici de la revisió de molts PMU que havien superat els 6 anys de vigència. 

 Inici del procés de formulació del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. (AMB). A data 2016 s’ha presentat el document de diagnosi i 

estan en procés de licitació la fase de propostes (pendent d’adjudicació) 
 Realització de l’eina pel càlcul d’emissions pels PMU – Ambimob 2.0. Implementada a l’any 2015. 
 S’han iniciat els treballs per la revisió dels criteris per a la revisió dels PMU. 

 Estudi realitzat per la DIBA sobre la implantació de mesures Push & pull als municipis de la província de Barcelona: 

http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/actualitat/actualitat_noticia.asp?codi=350. 

 Pel que fa al PMU de la ciutat de Barcelona, s’ha procedit al desplegament del mateix al diferents barris i districtes.  
Execució segons eixos: 41,32% mobilitat sostenible, 54,19% mobilitat segura, 40,13% mobilitat equitativa, 43,61% mobilitat eficient.  

 Inici dels treballs per a la redacció del PMU de Barcelona 2019-2024.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Realització dels PMU tot mantenint les línies de suport existents. 

2. Seguiment dels PMU per avaluar el impacte de les accions executades sobre la mobilitat i el medi ambient. 

3. Creació d’un grup de treball de cara a establir els criteris a tenir en compte en la revisió dels PMU. 
4. Actualització de la guia pràctica per a l’elaboració dels PMU (incorporant costos, externalitats i indicadors). 
5. Introducció de criteris d'anàlisi de la seguretat viària als PMU. 

6. Foment de la publicació dels indicadors dels PMU per municipis i agrupats per grandària. 
    
GRAU D’EXECUCIÓ 

    RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Municipis obligats a realizar PMU amb pla aprovat, o redactat durant els últims 6 
anys 

14 18 25 32 52 

% de municipis obligats a realizar PMU amb pla aprovat, o redactat durant els 
últims 6 anys 

47,4% 15,4% 32,7% 36,8% 77% 

Municipis de l’àmbit del PAMQA amb pla aprovat, o redactat durant els últims 6 
anys   

9 6 14 22 40 

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/eines_documentacio_tecnica/eines/ambimob/index.html
http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/actualitat/actualitat_noticia.asp?codi=350
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  EA1.4.  Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

PMU aprovats definitivament (amb Avaluació Ambiental) o redactats (PMU de municipis no obligats, i per tant, no subjectes a 
Avaluació Ambiental) entre el 2013 i el 2017 

 
ANY 2013 

Oleasa de Montserrat Aprovat definitivament 
Les Franqueses del Vallès Aprovat definitivament 
Castellar del Vallès Aprovat definitivament 
Pineda de Mar Aprovat definitivament 

Any 2014 
Santa Perpètua de Mogoda Aprovat definitivament 
Sant Andreu de Llavaneres Redactat 
Sant Cugat del Vallès Aprovat definitivament 
Cubelles Redactat 

Any 2015 
Argentona Aprovat definitivament 
Mollet del Vallès Aprovat definitivament 
Barcelona  Aprovat definitivament 
Molins de Rei  Aprovat definitivament 
Parets del Vallès Aprovat definitivament 
Rubí Aprovat definitivament 
Sant Boi de Llobregat Aprovat definitivament 

Any 2016 
Castellbisbal Aprovat definitivament 
Cornellà de Llobregat Aprovat definitivament 
Barberà del Vallès Aprovat definitivament 
Sant Feliu de Llobregat Aprovat definitivament 
Viladecans Aprovat definitivament 
Badia del Vallès Aprovat definitivament 
Olesa de Montserrat Aprovat definitivament 
Hospitalet de Llobregat Aprovat definitivament 
Esplugues de Llobregat Aprovat definitivament 
Corbera de Llobregat Redactat 
Montgat Redactat 
Cardedeu Redactat 
Arenys de Munt Redactat 
Sant Pere de Vilamajor Redactat 
Santa Coloma de Gramenet Redactat 

Any 2017 
La Palma de Cervelló Redactat 
Sant Vicenç de Castellet Redactat 
Terrassa Aprovat definitivament 
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 EA1.4.  Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) 
 

Situació dels municipis de l’RMB en relació a la necessitat de realitzar PMU 
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  EA1.4.  Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) 

 

 

Estat d'elaboració del PMU per a cada municipi obligat a realitzar-lo ( Actualitzat a 2016) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Llei 9/2003
Àmbit 

PAMQA 
pdMBaix Llobregat Castelldefels 63.255 X X X En redacció 1999Baix Llobregat Cornellà de Llobregat 86.234 X X X Aprovacio definitiva 2016Baix Llobregat Esplugues de Llobregat 46.133 X X Aprovacio definitiva 2016Baix Llobregat Gavà 46.326 X X Aprovació inicial 2015Baix Llobregat Molins de Rei 25.152 X X Aprovació inicial 2000Baix Llobregat Prat de Llobregat, el 62.866 X X X En redacció 1998Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 43.715 X X X Aprovació definitiva 2016Baix Llobregat Sant Joan Despí 32.981 X X En redacció 2000

Baix Llobregat Sant Just Desvern 16.389 X X Aprovació definitiva 2010Baix Llobregat Sant Vicenç dels Horts 28.103 X X En redaccióBaix Llobregat Viladecans 65.358 X X X Aprovació definitiva 2016Barcelonès Badalona 217.210 X X X Aprovació inicialBarcelonès Barcelona 1.602.386 X X X Aprovació definitiva 2015Barcelonès Hospitalet de Llobregat, l' 253.518 X X X Aprovació definitiva 2015Barcelonès Sant Adrià de Besòs 35.386 X X En redaccióBarcelonès Santa Coloma de Gramenet 118.738 X X X Aprovació definitiva 2016Baix Llobregat Martorell 27.895 X X Aprovació inicial 2011
Baix Llobregat Pallejà 11.253 X X En redacció
Baix Llobregat Papiol, el * 4.023 X X Aprovació inicial 2015
Baix Llobregat Sant Andreu de la Barca 27.268 X X En redacció
Vallès Occidental Badia del Vallès 13.553 X X Aprovació definitiva 2016
Vallès Occidental Barberà del Vallès 32.550 X X Aprovació definitiva 2016
Vallès Occidental Castellbisbal 12.434 X X En redacció 1998
Vallès Occidental Cerdanyola del Vallès * 57.402 X X X Aprovació inicial 2015
Vallès Occidental Montcada i Reixac 34.394 X X En redacció
Vallès Occidental Ripollet 37.233 X X En redacció 1999
Vallès Occidental Rubí * 74.353 X X X En redacció 2001
Vallès Occidental Sabadell 207.444 X X X Aprovació definitiva 2010
Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès 87.118 X X X Aprovació definitiva 2012
Vallès Occidental Sant Quirze del Vallès 19.549 X X A revisar 2005
Vallès Occidental Santa Perpètua de Mogoda 25.409 X X Aprovació definitiva 2014
Vallès Occidental Terrassa * 215.517 X X X Aprovació definitiva 2016
Vallès Oriental Granollers 59.930 X X X En redacció 2009
Vallès Oriental Llagosta, la 13.430 X X A revisar 2008
Vallès Oriental Martorelles 4.783 X X A revisar 2004
Vallès Oriental Mollet del Vallès 51.719 X X X Aprovació definitiva 2015
Vallès Oriental Montmeló 8.863 X X Aprovació inicial 2011
Vallès Oriental Montornès del Vallès 16.217 X X En redacció
Vallès Oriental Parets del Vallès 18.733 X X En redacció 2005
Vallès Oriental Sant Fost de Campsentelles 8.666 X X Sense PMU
Alt Penedès Vilafranca del Penedès 39.221 X X Aprovació inicial
Baix Llobregat Esparreguera 21.685 X A revisar
Baix Llobregat Olesa de Montserrat 23.543 X Aprovació definitiva 2016
Baix Llobregat Sant Boi de Llobregat 83.107 X X En redacció 2007
Garraf Sant Pere de Ribes 29.339 X A revisar 2006
Garraf Sitges 28.171 X En redacció 2006
Garraf Vilanova i la Geltrú 65.941 X X Aprovació inicial 2015
Maresme Masnou, el 22.742 X En redacció 2006
Maresme Mataró 124.280 X X En redacció 2004
Maresme Pineda de Mar 25.948 X Aprovació inicial
Maresme Premià de Mar 28.163 X En redacció
Vallès Occidental Castellar del Vallès 23.440 X Aprovació definitiva 2012

Comarca Municipi
Població 

2014

Obligatorietat
Estat PMU (1) (2) Any (3)

(1) Es marca en cursiva aquells municipis que estan en procés de revisió del PMU vigent
(2) Descripció de les categories: 
- Aprovació inicial / definitiva: únicament fa referència a aquells plans aprovats seguint la tramitació marcada per la llei 9/2003.
- En redacció: plans en redacció. Tots els municipis obligats a realitzar PMU estant seguint la tramitació marcada per la llei 9/2003.
- Redactat: Estudis que han estat redactats, i en alguns casos aprovats pel ple, però sense seguir la tramitació de la llei 9/2003.
- A revisar: Estudis o plans de municipis obligats a realitzar un PMU i, per tant, obligats a revisar-lo cada 6 anys segons la llei 9/2003.
(3) En els casos que apareix un any, fa referència a l'últim estudi de mobilitat presentat al municipi abans d'iniciar la redacció del nou pla.
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Resultats agregats sobre l'estat dels estudis i plans de mobilitat urbana en tots els municipis de l'RMB (2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipis obligats a realitzar PMU Població MunicipisAprovació definitiva 2.733.414 74,3% 13 34,2%En redacció 514.406 14,0% 14 36,8%A revisar 37.762 1,0% 3 7,9%Sense PMU 8.666 0,2% 1 2,6%
Total 3.681.119 100,0% 38 100%Aprovació definitiva 46.983 2En redacció 286.463 5A revisar 51.024 2Sense PMU 0 0
Total 515.580 12Aprovació definitiva 2.780.397 66,3% 15 30,0%En redacció 800.869 19,1% 19 38,0%A revisar 88.786 2,1% 5 10,0%Sense PMU 8.666 0,2% 1 2,0%
Total 4.196.699 100,0% 50 100%

Municipis NO obligats a realitzar PMU Població MunicipisRedactat 372.806 53,4% 43 38,4%En redacció 21.944 3,1% 5 4,5%A revisar 0 0,0% 0 0,0%Sense PMU 302.848 43,4% 64 57,1%
Total 697.598 100,0% 112 100,0%

Total municipis RMB Població MunicipisAprovació definitiva 2.780.397 56,8% 15 9,3%Aprovació inicial 517.981 10,6% 10 6,2%Redactat 372.806 7,6% 43 26,5%En redacció 822.813 16,8% 24 14,8%A revisar 88.786 1,8% 5 3,1%Sense PMU 311.514 6,4% 65 40,1%
Total 4.894.297 100,0% 162 100,0%

3Aprovació inicial
Aprovació inicial 386.871 10,5%

Total

Total

10

7 18,4%
131.110

Aprovació inicial 517.981 12,3% 20,0%

Municipis 
declarats com a 
ZPEAA - Àmbit 
del PAMQA

Resta municipis 
obligats per Llei 
9/2003 o pdM

Total
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 EA1.5.  Desenvolupament dels Plans d’Accessibilitat Municipal 

AGENTS RESPONSABLES 
DIBA i Ajuntaments  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El Pla d’accessibilitat municipal és un document de desenvolupament obligat per a tots els municipis de Catalunya. El Pla identifica les 
barreres que dificulten l’accessibilitat de les persones i quantifica les accions a realitzar, establint un pla d’etapes. Per això cal el 
desenvolupament gradual de les mesures incloses en els plans ja redactats, fer un pla de manteniment i seguir redactant nous plans, 
amb una clara coordinació i integració amb el Plans de Mobilitat Urbana.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Aprovada la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

 Desenvolupats entre 2013 i 2014 diversos Plans d’Accessibilitat Municipals (veure mapa i taula adjunts). 

 Realitzades jornades de formació de petit format per Ajuntaments de la província de Barcelona, per part de la Diputació de 

Barcelona. 

 La jornada de la Diputació de Barcelona de l’any 2015 va basar-se en la nova Llei d’accessibilitat. 
 A la ciutat de Barcelona, s’ha realitzat una reunió informativa i d'inici sobre el contingut del nou pla d'accessibilitat, i s’ha creat dins 

del marc de la Ponència d'Accessibilitat d'un grup de treball amb el col·lectiu “Carrers per a tothom” per estudiar la implantació de 

plataformes úniques. Participació en grup pluridisciplinari per garantir els criteris d’accessibilitat.  
 Modificació de l’Ordenança de Vianants i Vehicles de Barcelona de febrer del 2015.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Anàlisi del impacte de la Llei 13/2014 sobre els Plans d’Accessibilitat. 
2. Impuls, assessorament i seguiment dels Plans d’Accessibilitat municipals. 
3. Dinamització de les activitats de l’Observatori de l’accessibilitat universal als transports. 
4. Revisió dels aspectes d’accessibilitat en el transport públic, tant en els plans de mobilitat com en els plans d’accessibilitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Municipis de la RMB amb Pla d’accessibilitat aprovat) 83 97 102 104 111 

% de parades d’autobús urbà accessibles 65% 70% 70% 70% 75% 
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Plans d’accessibilitat als municipis de l’RMB, per any d’aprovació (a 31/12/2016) 

Àmbit Municipi Abans 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Àmbit Metropolità Abrera 1
Àmbit Metropolità Alella 1
Àmbit Metropolità Arenys de Mar 1
Àmbit Metropolità Arenys de Munt 1
Àmbit Metropolità Argentona 1 1
Àmbit Metropolità Badalona 1
Àmbit Metropolità Badia del Vallès 1
Àmbit Metropolità Barberà del Vallès 1
Àmbit Metropolità Barcelona 1
Àmbit Metropolità Begues 1
Àmbit Metropolità Bigues i Riells 1 1
Àmbit Metropolità Cabrils 1
Àmbit Metropolità Caldes d'Estrac 1
Àmbit Metropolità Caldes de Montbui 1
Àmbit Metropolità Calella 1
Àmbit Metropolità Canet de Mar 1
Àmbit Metropolità Canovelles 1
Àmbit Metropolità Canyelles 1
Àmbit Metropolità Cardedeu 1
Àmbit Metropolità Castellar del Vallès 1
Àmbit Metropolità Castellbisbal 1 1
Àmbit Metropolità Castelldefels 1
Àmbit Metropolità Cerdanyola del Vallès 1
Àmbit Metropolità Collbató 1
Àmbit Metropolità Corbera de Llobregat 1
Àmbit Metropolità Cubelles 1
Àmbit Metropolità Dosrius 1
Àmbit Metropolità Esparreguera 1
Àmbit Metropolità Esplugues de Llobregat 1
Àmbit Metropolità Franqueses del Vallès, Les 1
Àmbit Metropolità Garriga, La 1 1
Àmbit Metropolità Gavà 1
Àmbit Metropolità Gelida 1
Àmbit Metropolità Granada, La 1
Àmbit Metropolità Granollers 1
Àmbit Metropolità Hospitalet de Llobregat, L' 1
Àmbit Metropolità Lliçà d'Amunt 1
Àmbit Metropolità Malgrat de Mar 1
Àmbit Metropolità Martorell 1
Àmbit Metropolità Masnou, El 1
Àmbit Metropolità Maradepera 1
Àmbit Metropolità Mataró 1
Àmbit Metropolità Mediona 1
Àmbit Metropolità Molins de Rei 1
Àmbit Metropolità Montcada i Reixac 1
Àmbit Metropolità Montgat 1
Àmbit Metropolità Figaró-Montmany 1
Àmbit Metropolità Montmeló 1
Àmbit Metropolità Olèrdola 1
Àmbit Metropolità Palau-solità i Plegamans 1
Àmbit Metropolità Palma de Cervelló, La 1
Àmbit Metropolità Papiol, el 1
Àmbit Metropolità Parets del Vallès 1
Àmbit Metropolità Pineda de Mar 1
Àmbit Metropolità Polinyà 1
Àmbit Metropolità Prat de Llobregat, El 1
Àmbit Metropolità Premià de Mar 1
Àmbit Metropolità Roca del Valles, La 1
Àmbit Metropolità Rubí 1
Àmbit Metropolità Sant Iscle de Vallalta 1
Àmbit Metropolità Sant Adrià del Besós 1
Àmbit Metropolità Sant Andreu de Llavaneres 1
Àmbit Metropolità Sant Antoni de Vilamajor
Àmbit Metropolità Sant Boi de Llobregat 1
Àmbit Metropolità Sant Cebrià de Vallalta 1
Àmbit Metropolità Sant Celoni 1
Àmbit Metropolità Sant Climent de Llobregat 1
Àmbit Metropolità Sant Cugat del Vallès 1
Àmbit Metropolità Sant Esteve Sesrovires 1
Àmbit Metropolità Sant Feliu de Llobregat 1
Àmbit Metropolità Sant Joan Despí 1
Àmbit Metropolità Sant Just Desvern 1
Àmbit Metropolità Sant Llorenç d'Hortons 1
Àmbit Metropolità Sant Martí Sarroca 1 1
Àmbit Metropolità Sant Pere de Ribes 1
Àmbit Metropolità Sant Pere de Riudebitlles 1
Àmbit Metropolità Sant Pol de Mar 1
Àmbit Metropolità Sant Quintí de Mediona 1
Àmbit Metropolità Sant Vicenç de Montalt 1
Àmbit Metropolità Santa Coloma de Cervelló 1
Àmbit Metropolità Santa Coloma de Gramenet 1
Àmbit Metropolità Santa Eulàlia de Ronçana 1
Àmbit Metropolità Santa Margarida i els Monjos 1
Àmbit Metropolità Santa Maria de Martorelles 1
Àmbit Metropolità Santa Maria de Palautordera 1
Àmbit Metropolità Santa Perpètua de Mogoda 1
Àmbit Metropolità Sentmenat 1
Àmbit Metropolità Sitges 1
Àmbit Metropolità Terrassa 1
Àmbit Metropolità Tiana 1
Àmbit Metropolità Tordera 1
Àmbit Metropolità Torrelavit 1
Àmbit Metropolità Vallgorguina 1 1
Àmbit Metropolità Vallirana 1 1
Àmbit Metropolità Viladecavalls 1
Àmbit Metropolità Viladecans 1
Àmbit Metropolità Vilafranca del Penedès 1
Àmbit Metropolità Vilanova i la Geltrú 1
Àmbit Metropolità Vilassar de Dalt 1 1
Àmbit Metropolità Vilassar de Mar 1 1TOTAL ANUAL 50 7 12 3 0 3 7 1 5 7 2 9TOTAL ACUMULAT 50 57 69 72 72 75 82 83 88 95 97 106
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 EA2.1.  Pla Director d’Infraestructures 2011–2020  

AGENTS RESPONSABLES 
ATM, DGIMT i MIFO  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El pdI 2011-2020 incorpora cinc programes d’actuació: AX: Ampliació de la xarxa ferroviària (Metro i FGC) i de tramvia (subprograma 
XT), XE: Desplegament de la xarxa ferroviària estatal, IN: Intercanviadors, TPC: Infraestructures de transport per carretera i MM: 
Modernització i millora de les xarxes existents.  
Els programes del pdI preveuen l’execució de diverses actuacions relacionades amb mesures del pdM i que incideixen d’una manera 
molt directa en la consecució dels seus objectius.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a juliol de 2017 
 A partir de la informació del segon informe de seguiment del pdI 2011 – 2020 (abril de 2016), pel que fa a la totalitat d’actuacions 

del pdI,existeixen a data 31/12/2014: 

  2 actuacions finalitzades:  Remodelació de l’estació de l’Hospitalet de Llobregat (XE09) i  XE10 ( el perllongament de la línia 

Terrassa de FGC 

  15 en execució 

  35 en projecte. 

  7 pendents de projecte. 
 
Es detallen a la taula annexa l’estat de les diferents actuacions, especificant aquelles que es preveien en la construcció de 
l’escenari proposta del pdM, tenint en compte que l’horitzó del pdI és 2020, mentre que el del pdM és 2018.    ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Seguiment de l'execució dels projectes del pdI. 

2. Nous estudis informatius i projectes constructius. 

3. Licitació i adjudicació d’obres. 
4. Execució de les actuacions. 

5. Avaluació dels objectius de mobilitat i ambientals.  
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Població coberta amb modes ferroviaris (milions d’habitants) 2,33 2,36 2,44 2,51 2,6 

Longitud de xarxa ferroviària de passatgers del STI (km) (1) 732 732 735 769,3 770 

Nº d’estacions ferroviàries (2) 384 384 387 388 415 

(1) Dades corresponents al 2014, quan encara no estaven actives els perllongaments a Terrassa (2015) i la L9 del metro (2016).  

(2) Inclou les estacions previstes en les actuacions del pdl contemplades en l’escenari del pdM (2018). En les taules que s’adjunten, 
es fixa el detall d’aquestes actuacions. (AX07: 22 estacions, AX10: 3 estacions, AX11: 4 estacions i XT02: 2 estacions). 
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Estat de les Actuacions del PDI 2011-2020 (informe de maig de 2015) 
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Programa d’Ampliació de Xarxa 

 

Actuació  Contemplada 

a escenari 

pdM (2018) 

Situació a 31 de desembre de 2015 

AX01 Metro. L1 Hospital de 
Bellvitge – El Prat 

No Estudi funcional redactat 

AX02 Metro. L1 Fondo – Estació 
de Badalona 

No Estudi informatiu tram Fondo-Lloreda / Sant Crist redactat, exposat a informació 
pública però no aprovat definitivament 

AX03 Metro. L2 Sant Antoni - Parc 
Logístic 

No Projecte constructiu redactat, però no aprovat 

AX04 Metro. L3 Zona Universitària 
– Sant Feliu de Llobregat 

No Aprovats els estudis informatius i d’impacte ambiental del perllongament de l’L3 d’FMB 
Zona Universitària-Sant Feliu. Redactat el projecte constructiu del perllongament de 
l’L3  Zona Universitària – Esplugues. 

AX05 Metro. L3 Trinitat Nova – 
Trinitat Vella 

No Pendent d’iniciar l’estudi informatiu. Inici de redacció previst per al 2015 

AX06 Metro. L4 La Pau - Sagrera 
TAV 

No Pendent d’iniciar el projecte constructiu estació Santander L4 i desafecció L9/L10 

AX07 Metro. L9/L10 
Aeroport/Zona Franca – Parc 
logístic – Zona Universitària  

Sí (tram 1.2 i 
tram 2) 

Obra en execució. El tram Aeroport – Zona Universitària es va inaugurar el 
12/02/2016. Per l’any 2018 es preveu la inauguració de tot el tram.  

AX08 Metro. L9/L10 Zona 
Universitària – La Sagrera 

No Obres en execució. Pendent de represa 

AX09 FGC. L8 Plaça Espanya - 
Gràcia 

No Estudi informatiu redactat 

AX10 FGC. Terrassa Rambla – 
Terrassa Nacions Unides 

Sí  En servei des de juliol de 2015 

AX11 FGC. Can Feu - Ca n’Oriac Sí Inaugurades al 2017. 

AX12 FGC. L6 Reina Elisenda - 
Finestrelles 

No Aprovat l’estudi informatiu i d’impacte ambiental 

AX13 Perllongament del Vallès No Estudi previ en redacció. 

Tramvia 

XT01 Articulació de les xarxes 
tramviàries a Barcelona 

No 
Estudi d’alternatives redactat 

XT02 T3 Pas per Laureà Miró Sí Informe de demanda redactat 

XT03 T3 Sant Feliu de Llobregat – 
Quatre Camins 

No 
Estudi d’alternatives redactat 

XT04 T4 Sant Adrià – Port de 
Badalona 

No Informe de demanda redactat, Inici de la redacció de la modificació puntual del PGM a 
l’àmbit del Front Litoral i de les tres Xemeneies 

XT05 Nova línia UAB Cerdanyola 
- Montcada 

No 
Estudi informatiu redactat 
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Xarxa ferroviària estatal 

 

Actuació  Contemplada a 

escenari pdM 

(2018) 

Situació actual (31 de desembre de 2015) 

XE01 Duplicació Arenys de Mar – 
Blanes R1 

No Estudi funcional redactat 

XE02 Nou accés Aeroport Sí Obres d’infraestructures iniciades l’any 2015. 

XE03 Nova línia orbital No Estudi funcional finalitzat i PDU per a la reserva de sòl, aprovat. En curs la revisió del 
PDU.  

XE04 Duplicació Montcada – Vic 
R3 

No Projecte constructiu de duplicació de via al tram Parets del Vallès – La Garriga en 
redacció des de l’any 2015, per part d’Adif, i previsió d’impuls de la resta de projectes i 
estudis informatius per a la resta de trams entre Montcada i Reixac i Vic.  

XE05 Túnel de Montcada No Estudi informatiu pendent d’encàrrec 

XE06 Nou traçat línia R2 
Montcada i Reixac 

No Projectes constructiu redactats i en curs. Pendent de l’acord amb el Ministeri de 
Foment 

XE07 Nova línia Castelldefels – 
Cornellà – Zona Universitària 

No Estudi informatiu redactat 

XE08 Nou traçat l’Hospitalet de 
Llobregat 

No Estudi informatiu finalitzat 

XE09 Remodelació de l’estació de 
l’Hospitalet de Llobregat 

Sí Actuació executada 

XE10 Nou traçat Sant Feliu de 
Llobregat 

No Projecte constructiu redactat. No hi ha cap programació per a les obres. 

XE11 Altres actuacions No En estudi 

 
Programa d’intercanviadors 

Actuació  Contemplada a 

escenari pdM 

(2018) 

Situació actual (31 de desembre de 2015) 

IN01 Intercanviador Pl. Catalunya 
– Pg. de Gràcia 

No Projecte constructiu de la cua de maniobres Pl. Catalunya finalitzat 

IN02 Ernest Lluch Sí Obra civil finalitzada. Projecte d’arquitectura i instal·lacions redactat sense 
programació de licitació 

IN03 Ribera - Salines No Estudi informatiu finalitzat 

IN04 Nova estació de Rubí FGC No Estudi informatiu finalitzat 

IN05 Nova estació de Can Amat 
d’FGC 

No Projecte constructiu finalitzat 

IN06 Aparcaments d’intercanvi a 
la xarxa d’FGC 

No En estudi 

IN07 Aparcaments d’intercanvi a 
la xarxa de Renfe 

No En estudi 

IN08 Intercanviador Torrassa No Redactat projecte bàsic (en col·laboració amb el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de 
l’Hospitalet) 

IN09 Intercanviadors i noves 
estacions a la línia R8 

No En servei l’estació de Volpelleres d’FGC des de 2010. Estació de Santa Perpètua de 
Mogoda: parcialment executada i pendent de licitació d’obres restants. Estació de 
Baricentro: realitzat estudi funcional (ATM). Intercanviador de  Barberà: en redacció 
estudi de viabilitat (Ministerio de Fomento).  

IN10Acabament de 
l’intercanviador de Martorell 

No En servei l’estació FGC des de maig de 2007 

IN11 Intercanviadors virtuals en 
superfície 

No Estudi funcional finalitzat 
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Programa de transport públic per carretera 

 

Actuació  Contemplada 

a escenari 

pdM (2018) 

Situació actual (31 de desembre de 2015) 

TPC01 Intercanviador Diagonal Oest No Estudi informatiu finalitzat. Projecte bàsic en redacció 

TPC02 Sants estació Bus No Estudi funcional 

TPC03 Estació de La Sagrera bus No Actuació integrada amb l’estació d’Alta Velocitat de La Sagrera 

TPC04 Plataforma reservada a la C-245 
entre Cornellà – Sant Boi – Castelldefels 

No Estudi informatiu aprovat. Segregació en tres trams, amb projectes constructius 
redactats. Està aprovat el corresponent al tram Castelldefels-Gavà 

TPC05 Plataforma reservada Eix de 
Caldes 

No Estudi informatiu finalitzat 

TPC06 Plataforma reservada bus marge 
esquerre Besòs 

No Estudi d’alternatives finalitzat 

TPC07 Carril Bus – VAO a la B-23 No Estudi constructiu bàsic redactat. Projecte constructiu en redacció 

TPC08 Centres operatius de gestió No Pendent 

TPC09 Altres Carril Bus No Estudi funcional realitzat 

TPC10 Aparcament de dissuasió de 
busos 

No Estudi funcional realitzat 

 
Programa de modernització i millora 

 

Actuació  Contemplada 

a escenari 

pdM (2018) 

Situació actual (31 de desembre de 2015) 

MM01 TMB. Actuacions en 
infraestructura i estacions 

Sí Inversió en estacions i en renovació de túnels 

MM02TMB. Actuacions en sistemes i 
instal·lacions 

Sí Inversió en sistemes elèctrics i en equips per a la millora de la seguretat 

MM03 TMB. Actuacions en tallers i 
cotxeres 

Sí Adequació de tallers i cotxeres 

MM04 TMB. Material mòbil Sí Renovació de l’interiorisme i en gran manteniment de les unitats de tren. 
Adquisició material mòbil L9. 

MM05 FGC. Actuacions en 
infraestructura i estacions 

Sí Diverses millores en infraestructura i seguretat. Finalitzada i l’adaptació a PMR de 
l’estació de Gràcia. Finalitzada  l’obra d’adaptació a PMR de Peu de Funicular, en 
licitació obres d’adaptació a PMR a Sarrià i projecte d’adaptació a PMR de Putxet 
finalitzat i aprovat. Projecte d’ampliació de l’andana ascendent de l’estació de 
Provença redactat i sotmès a exposició pública. Redactat el projecte de supressió 
del pas a nivell d’Igualada. Estudi informatiu d’enllaç amb les vies d’Adif als tallers 
de Rubí i sotmès a exposició pública.  

MM06 FGC Actuacions en sistemes i 
instal·lacions 

Sí Modernització de les comunicacions i ampliació i renovació d’energia a les línies 
B-V i L-A. Instal·lació sistema integrador de comunicacions TETRA. En execució 
senyalització ATP-ATO a la línia B-V. 

MM07 FGC. Material mòbil Sí Renovació del material mòbil (40 unitats) a la línia B-V. Les darreres unitats es 
lliuraran l’any 2015. 

MM08 XFE. Modernització i millora de la 
xarxa de Rodalies 

Sí  Ha finalitzat la remodelació del baixador de Passeig de Gràcia i s’està 
executant l’adequació de les sortides d’emergència i elements d’evacuació, i 
de les marquesines, il·luminació i paraments verticals de les andanes. S’ha 
adjudicat la renovació de 120 unitats 447 (s’ha finalitzat la renovació de 25 
unitats).  

El Ministeri de Foment es va comprometre, a partir de la proposta feta pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a impulsar un conjunt d’actuacions 



prioritàries a la XFIG per a la millora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del 
servei de Rodalies de Catalunya amb una inversió inicial prevista de 306 M€, a 
executar durant el període 2014- 2016, que inclou actuacions de millora de 
l’accessibilitat en estacions amb més de 0,5 milions de viatgers/any, i actuacions 
de modernització i millora de via, subestacions, línia aèria de contacte, 
instal·lacions de seguretat i infraestructura. En el moment actual el Ministeri de 
Foment preveu l’impuls enguany del projecte o les obres de la major part de les 
actuacions.   

 

MM09 Implantació del nou sistema 
de validació i venda sense contacte 

Sí Adjudicat el concurs a SOC Mobilitat 
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 EA2.2.  Completar les infraestructures dels intercanviadors de 

transport  

AGENTS RESPONSABLES 
MIFO i DGIMT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Aquesta mesura es concreta amb la construcció d’intercanviadors ferroviaris previstos al pdI 2011-2020, la qual identifica els intercanviadors 
necessaris a l’RMB en els propers anys: intercanviadors entre línies d’autobús (hubs), crear microhubs en punts de parada de transport 
col·lectiu on coincideixen dues o més línies d’autobús amb gran nombre de viatgers i aparcaments d’intercanvi (P&R) associats  a estacions 
de ferrocarril o autobús amb serveis ràpids i amb bona freqüència.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Redacció del document “Impuls dels Impuls dels Park & Rides a les estacions de Rodalies de Catalunya” (Agost de 2013).  
 En execució actuació del pdI de l’Intercanviador d’Ernest Lluch. 
 Estudi informatiu de l’intercanviador de Barberà del Vallès.  
 Adequant el projecte constructiu de la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda, parcialment executat.  

 La resta d’actuacions referents als intercanviadors del pdI es troben en fase d’estudi informatiu redactat o en redacció (no es 

contemplaven en l’horitzó de l’escenari proposta del pdM).    ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Revisió dels estudis existents sobre intercanviadors ferroviaris i proposta dels nous elements infraestructurals a preveure. 

2. Realització i implementació d’un projecte pilot de millora d’intercanviadors ferroviaris existents.  
3. Estudi de definició de les característiques i localització dels microhubs i dels P&R viaris 

4. Estudi de millores dels P&R d’FGC. 
5. Implementació de les actuacions prioritàries en la xarxa de P&R. 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense 

valorar 
 Amb retard  Ritme lent  Bon Ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº de transbordaments realitzats 159M 162M 163M 164M 205M 

Nº d’intercanviadors ferroviaris 46 46 47 48 59 

Nº de microhubs 0 0 0 0 5 

Nº de P&R ferroviaris 113 113 113 113 127 

Nº de places de P&R ferroviari 13.717 13.717 13.717 13.717 14.356 

Nº de P&R viaris 2 4 4 4 8 
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 EA2.2.  Completar les infraestructures dels intercanviadors de transport  

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

P&R existents i proposats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercanviadors modals actuals i previstos 
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 EA2.2.  Completar les infraestructures dels intercanviadors de transport  

 

Aparcaments de dissuasió (P&R) existents en estacions ferroviàries i propostes d'ampliació o nova 
creació (taula 1 de 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zones 

aparc.
Places Places

Tipologia nou 

aparcament

Arenys de Mar Renfe 1 115
Badalona Renfe 1 523
Blanes Renfe 1 250 438 Superfície
Caldes d'Estrac Renfe 1 270
Calella Renfe 1 215
Llavaneres Renfe - - 82 Superfície lliure
Malgrat de Mar Renfe 1 110
Masnou Renfe 1 200
Mataró Renfe 3 925
Montgat Renfe 1 80
Montgat Nord Renfe 1 10
Premià de Mar Renfe - - 599 Subterrani
Sant Adrià del Besós Renfe 1 60
Tordera Renfe 1 20
Vilassar de Mar Renfe 1 100
Calafell Renfe 1 200
Cardedeu Renfe 1 60 518 Superfície
Castelldefels Renfe 2 258 1.129 Superfície
Cubelles Renfe 1 180
El Prat de Llobregat Renfe 1 360
Garraf Renfe 1 22
Gavà Renfe 1 159 280 Alçada
Granollers Centre Renfe 2 288 348 Alçada
Gualba Renfe 1 15
Hostalric Renfe 2 50
Les Franqueses - Granollers Nord Renfe 1 300
Llinars del Vallès Renfe - - 300 Superfície
Mollet - Sant Fost Renfe 2 412
Montmeló Renfe 1 200
Palautordera Renfe 2 90
Sant Celoni Renfe 1 74
Sant Vicenç de Calders Renfe 1 80 141 Superfície lliure
Sitges Renfe - - 100 Subterrani
Viladecans Renfe 1 245 1.026 Subterrani
Vilanova i la Geltrú Renfe 2 665 1.478 Alçada
Balenyà - Tona - Seva Renfe 1 130
Granollers Canovelles Renfe - - 80 Superfície lliure
La Garriga Renfe 1 46
Les Franqueses del Vallès Renfe 2 73
Mollet - Santa Rosa Renfe 1 108
Parets del Vallès Renfe 2 103 86 Superfície lliure
Sant Martí de Centelles Renfe 1 34
Vic Renfe 1 92
Barberà del Vallès Renfe 1 32 286 Alçada
Castellbisbal Renfe 1 130
Cerdanyola del Vallès Renfe 1 160
Cornellà Renfe 1 70
El Papiol Renfe 1 25
Els Monjos Renfe 1 40
Gelida Renfe 1 170
L'Arboç Renfe 1 78

Estació Operador

P&R existent (2014) P&R proposat 
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 EA2.2.  Completar les infraestructures dels intercanviadors de transport  

 

Aparcaments de dissuasió (P&R) existents en estacions ferroviàries i propostes d'ampliació o nova 
creació (taula 2 de 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

Zones 

aparc.
Places Places

Tipologia nou 

aparcament

Lavern - Subirats Renfe 1 30
Manresa Renfe 1 74
Martorell Central Renfe 1 450
Montcada i Reixac - Manresa Renfe 1 9
Sabadell Sud Renfe 1 235
Sant Feliu de Llobregat Renfe 1 130
Sant Joan Despí Renfe 1 40
Sant Sadurní d'Anoia Renfe 1 269
Sant Vicenç de Castellet Renfe 1 30
Vacarisses Renfe 1 15
Vacarisses - Torreblanca Renfe 1 13
Viladecavalls Renfe 1 34
Cerdanyola Universitat Renfe 1 160
Rubí Renfe 1 488
Sant Cugat del Vallès Renfe 1 350
Subtotal Renfe 61 71 10.154 6.891

Abrera FGC 3 220
Esparreguera FGC 1 61
Manresa - Alta FGC 2 150
Montserrat Aeri FGC 2 260
Olesa de Montserrat FGC 2 75
Sant Vicenç - Castellgalí FGC 1 80
Capellades FGC 1 15
Igualada FGC 1 40
La Beguda FGC 1 40
La Pobla de Claramunt FGC 1 30
Piera FGC 1 25 80 Superfície lliure
Sant Esteve Sesrovires FGC 2 42
Vallbona d'Anoia FGC 1 10
Hospital General FGC - - 190 Superfície lliure
Les Fonts FGC 2 380
Mira-sol FGC 1 42 50 Superfície lliure
Sabadell Estació FGC 1 120
Sant Joan FGC 2 180
Volpelleres FGC 1 173
Sant Quirze FGC 1 354 897 Subterrani
Baixador de Vallvidrera FGC 1 32 250 Subterrani
Les Planes FGC - - 320 Subterrani
Sant Cugat FGC 2 83
Valldoreix FGC 1 110 486 Subterrani
Can Ros FGC 1 30
El Palau FGC 1 53
Martorell Central FGC 1 120 438 Superfície
Martorell Enllaç FGC 1 130 88 Superfície lliure
Martorell Vila FGC 1 10
Molí Nou FGC 1 72 264 Superfície
Quatre Camins FGC 1 160
Sant Andreu de la Barca FGC 1 144
Sant Boi FGC 1 258 847 Alçada
Sant Vicenç dels Horts FGC 1 24
Santa Coloma de Cervelló FGC 1 40
Subtotal FGC 32 42 3.563 3.910

TOTAL 93 113 13.717 10.801

Estació Operador

P&R existent (2014) P&R proposat 
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 EA2.3.  Millorar les infraestructures de l’autobús, per tal 

d’augmentar-ne la velocitat comercial  

AGENTS RESPONSABLES 
DGIMT i DIBA  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es pretén incrementar la velocitat comercial i la regularitat de les línies d'autobús en certs itineraris o trams de la xarxa viària on, a 
causa de la congestió, els autobusos no poden satisfer els horaris. Per això, cal implantar les mesures previstes al pdI i aprofundir en la 
detecció d’aquelles noves infraestructures per donar suport als serveis exprés i d’alta demanda. S’estudiarà propostes de car rils amb 
prioritat a compartir amb altres vehicles allà on l’oferta de transport públic per si sola no justificaria l’actuació.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Pel que fa a les actuacions previstes al pdI 2011 – 2020 relacionades amb infraestructures d’autobús, es troben en fase d’estudi 

previ o pendents d’iniciar-se (veure taula adjunta en la fitxa EA2.1)). 

 Projecte constructiu de definició d’un carril bus d’accés a Barcelona per la B-23 des de l’entroncament amb l’autovia A-2 al TM de 

Sant Feliu de Llobregat i fins a la Diagonal de Barcelona (7km), del previst a la C-31entre Montgat i la pota sud i el de la C-245 

entre Castelldefels i Cornellà (licitat al 2016) 

 Des de l’AMTU (conjuntament am DIBA) s’impulsa un estudi sobre els coixins berlinesos i el seu impacte en els autobusos. 

 A la ciutat de Barcelona s’ha produït la implantació i desenvolupament de la xarxa ortogonal, la qual, a banda de major eficiència de 

recorreguts, inclou nous carrils bus, més parades amb doble punt de parada i autobusos amb doble entrada.  

 L’ATM; conjuntament amb el SCT, la DGTM i l’AMB està estudiant la possibilitat de crear carrils bus provisionals en episodis de 

contaminació i/o congestió. 

 S’han produït millores en les infraestructures a nivell principalment de xarxa urbana (veure taula adjunta en l’apartat d’informació 
complementària).     ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Redacció dels projectes constructiu i/o de senyalització dels carrils bus. 

2. Execució dels carrils bus i de prioritat semafòrica. 

3. Identificació de nous trams susceptibles d’implantar-hi carrils bus o semàfors amb prioritat. 

4. Estudi de mesures de prioritat compartides amb altres vehicles. 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº de noves actuacions puntuals realitzades - 0 0 0 11 

km de carrils de bus interurbans i en accessos a ciutats 18 18 18 18 54,6 
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 EA2.3.  Millorar les infraestructures de l’autobús, per tal d’augmentar-ne 
la velocitat comercial 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Proposta de carrils bus 
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 EA2.3.  Millorar les infraestructures de l’autobús, per tal d’augmentar-ne 
la velocitat comercial 

 

 

 
Actuacions de carrils bus interurbans en execució o en estudi (31-12-2016) 

Actuació Longitud 
tram (km) 

Estat Expedicions 
interurbanes / 
sentit i dia* 

Carril Bus de la C-31 d'entrada, entre Montgat i 
1km abans de la Pota Nord 

7,60 Projecte constructiu - 

Plataforma reservada per a bus de la C-245, 
doble sentit, entre Castelldefels i Cornellà 

13,00 Projecte constructiu - 

Carril Bus de la B-23, únic carril, entre Molins de 
Rei i l'Avinguda Diagonal. 

7,13 Projecte constructiu 
Cost 12 M € 
 

- 

Palau-Solità 0,40 Estudi previ ** - 

Granollers 0,28 Estudi previ ** - 

Les Fonts 0,65 Estudi previ ** - 

Rubí 0,42 Estudi previ ** - 

Sabadell - 1 0,30 Estudi previ ** - 

Sabadell - 2 0,18 Estudi previ ** - 

Sabadell urbà 0,52 Estudi previ ** - 

Vilanova urbà 0,67 Estudi previ ** - 

Pont UAB 0,60 Estudi previ ** - 

Total en obres o estudi 35,62   - 

 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat 
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 EA2.3.  Millorar les infraestructures de l’autobús, per tal d’augmentar-ne 
la velocitat comercial 

 

 

 
Actuacions de carrils en xarxes urbanes (acumulades 2013-16) 

Actuació Xarxa TMB Xarxa AMB 

Número de km de carrils bus nous. 12,2 km 1,2 km (Santa Coloma de 
Gramenet) 

Número de interseccions amb prioritat 
semafòrica implementades 

16 10 (El Prat de Llobregat) 

Número de noves parades dobles. 18 4 (2 a Badalona i 2 a Santa 
Coloma de Gramenet) 

Número d’autobusos on ara es pot validar per 
les dues primeres portes 

159 - 

Número de noves PIU’s 384 130 

Número de noves Smartmarquesines 16 - 

Font: TMB i AMB 
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 EA2.4.  Millores en l’accessibilitat a les parades                                
d’autobús interurbà  

AGENTS RESPONSABLES 
DGIMT, MIFO i DIBA  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa millorar l'accessibilitat i la seguretat de l'accés a peu a les parades d'autobús interurbà situades a les carreteres o vials 
interurbans, per mitjà d’actuacions d'obra de cost reduït (enllumenat, pintura, senyalització...) i garantir l’apropament de l’autobús a les 
parades per seguretat i per facilitar l’accés dels usuaris. 
Les noves tecnologies suposen una gran oportunitat per millorar el disseny i seguretat d’aquestes parades, incorporant punts de llum 
amb leds i energia solar, sistemes d’aparcament segur de bicicleta i semàfors d’avís de presència d’usuaris a la parada, entre d’altres. 

ACTUACIONS REALITZADES   
Actualització a juliol de 2017 

 Al 2015 es va iniciar  el treball per actualitzar el Pla de Parades de Bus de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona 

(DIBA – AMTU), finalitzat al 2016.  

 Millora en les parades associades a la xarxa de bus express.cat de la informació del primer informe de seguiment del pdI 2011 – 

2020 (de maig de 2015), pel que fa a la totalitat d’actuacions del pdI,existeixen a data 31/12/2014: 
  Millora general a la parada de Sagrera – Meridiana, millora a diferents parades de la línia e7. Barcelona – Vall de Tenes, 

parada de Mataró de la línia e13 i de la de Passeig de Sant Joan de la línia e.9. 

 A la xarxa de busos de l’AMB s’han instal·lat 47 plataformes per millorar l’accessibilitat de l’autobús 

 Millores en algunes parades de la xarxa de carreteres de la DIBA (s’adjunta taula en l’apartat d’informació complementària)  

 L’ATM, a partir de conveni amb la DGTM, realitzarà l’anàlisi pel desplegament de la nova Llei 13/2014 d’Accessibilitat en matèria 
de transport públic. 

 La renovació de la concessió de manteniment de les marquesines de les parades de bus interurbà per part de DTES, inclou 

millores en matèria d’accessibilitat. Aquestes millores ja s’han començat a dur a terme durant el 2016 amb la ubicació de suports 

isquiàtics i la col·locació de recolzabraços als bancs.    
  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Redacció i execució dels projectes d'obra civil per a les parades seleccionades. 

2. Estudi de noves parades on calgui fer actuacions. 

3. Disseny de nous elements específics a instal·lar en les parades.  
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard   Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº acumulat de parades on s’ha millorat l’accessibilitat a partir de 
2012 

- 11(*) 15 25 +65 

(*) Dades corresponents a informació de l’enquesta que anualment es realitza als municipis. Pendent informació de parades 

localitzades en xarxa interurbana. 
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 EA2.4.  Millores en l’accessibilitat a les parades                                
d’autobús interurbà 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 

Punts de millora previstos en xarxa interurbana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Millores en parades de la xarxa de la Diputació de Barcelona (2014-2016) 

Actuació Municipi Carretera pk Any 

Millora accés parada bus Bigues i Riells BP-1432 25.890 2014 

Millora de la seguretat viària i de l’accessibilitat a la 
parada d’autobús a la Tenda Nova 

Santa Eulàlia de Ronçana BV-1435 11.780 2014 

Itinerari vianants parada bus residència Cardedeu BV-5108 3.000 2015 

Millora parades bus Santa Eulàlia de Ronçana BV-1435 9.950 2015 

Pas de vianants i millora accés parades bus Vilobí del Penedès BV-2127 5.900 2016 

Pas de vianants i millora accés parades bus Martorelles BV-5006 1.000 2016 

Millora parada de bus i pas de vianants a Can Fargues Sentmenat B-142 6.000 2016 

Adequació parada bus ctra. BV-5034 Pk 1+150. Tm Sant 

Vicenç de Montalt 
Sant Vicenç de Montalt BV-5034 1.150 2016 

Pas de vianants i millora accés parades bus Castellbisbal B-150 200 2016 

Nova parada de bus escolar a la crta. C-1413B al 

Pk19+500 i adequació de l’existent. TM Balenyà 
Balenyà C-1413B 19.500 2016 

(Aquestes parades han estat objecte de millora directa, no estan incloses aquelles parades que hagin sofert 
millores en el marc d’un projecte global de remodelació de xarxa viària) 

Font: DIBA 
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 EA2.5.  Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs  

AGENTS RESPONSABLES 
DGIMT, MIFO i DIBA  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Cal garantir que els itineraris per a vianants estiguin ben connectats, siguin accessibles i senyalitzats correctament en tot  el seu 
recorregut, posant especial atenció a les connexions amb les estacions de transport públic urbanes i interurbanes, les parades d’autobús 
i els recorreguts d’aquestes fins als centres d’interès que comuniquen. 
Es preveuen alguns nous itineraris de vianants entre nuclis de l’RMB distants menys de 3 km entre si. Aquests itineraris hauran de 
coincidir amb els de la xarxa interurbana de carril bici, adoptant-se mesures adients per garantir la bona convivència entre vianants i 
bicicletes.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Proposta de xarxa de vianants intermunicipals inclosa al pdM.  

 Actuació al vial entre la B-250 i el carrer 100 del PI. Pratenc a El Prat de Llobregat, amb voreres de 3 m. a cada banda que permet 

circulació de vianants i ciclistes (en servei, abril de 2015) 

 S’adjunta a l’apartat d’informació complementària taula amb les actuacions realitzades a la xarxa de carreteres gestionades per la 

Diputació de Barcelona. L’AMB, conjuntament amb la definició de projectes de la xarxa ciclable realitza propostes de millora de la 

xarxa de vianants intermunicipal 
 ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Desenvolupament en detall de la proposta d’itineraris per a vianants de municipis propers, determinant els que puguin ser coincidents 

amb la xarxa interurbana de carrils-bici i analitzant els nivells d’accessibilitat i seguretat conjuntament. 
2. Construcció d’un mapa que relacioni la proposta d’itineraris per a vianants definida pel pdM, amb les diferents xarxes per a vianants 

definides pels diferents Plans de Mobilitat Urbana a escala local. 

3. Concertació dels mecanismes d’actuació i seguiment amb les administracions titulars dels itineraris per elaborar un pla d’execució de 

les millores. 

4. Estudi d’estat de l’art sobre senyalització d’itineraris de vianants interurbans incloent els recorreguts dels polígons industrials. 

5. Revisió de l’estat dels itineraris de vianants de connexió amb TPC i nuclis urbans dels PAE que ja compten amb pla de mobilitat, dins 

del conveni amb el Pacte Industrial de la RMB.  

6. Impuls de les obres de millora dels itineraris de vianants. 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total  Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Km d’itineraris de vianants interurbans nous o 
adaptats 

- 2,86 5,52 6,95 20 

% del mode a peu en els desplaçaments 
intermunicipals en dia feiner (%) 

6,6% 4,4% (*) (*) 7,5% 

(*) Dada no disponible al 2015 i 2016 
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  EA2.5.  Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs 

 

 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Itineraris per a vianants proposats 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actuacions realitzades a la xarxa de la Diputació de Barcelona (2013 a 2017) 

 

OBRA EXECUTADA Tipologia 
Terme 

Municipal 
Ctra Pki Pkf 

Longitud 

km 
Ample Any 

Itineraris de vianants entre el 
nucli de Tordera i l'estació de 
FC i el barri de Sant Pere 

Itinerari 
vianants 

Tordera BV-5121 1000 1900 0,9  2013 

Camí de vianants i bicicletes 
a la carretera BP-5107 

Compartit 
vianants-bici 

Sant Antoni 
de Vilamajor 

BV-5107 49010 49330 0,32 2 2013 

Pas de vianants i camí lateral 
a la carretera BV-2176 entre 
Avda Tres Pins i Camí 
Sardinyola 

Itinerari 
vianants 

Santa 
Margarida i 
els Monjos 

BV-2176 330 492 0,16 2,5 2013 

Itinerari de vianants al marge 
dret de les carreteres 
BV2002 i BV2006. Tram: 
estació FGC-zona industrial 

Itinerari de 
vianants - 

vorera 

Santa Coloma 
de Cervelló 

BV-2002 
BV-2006 

0 350 0,41 1,8 2013 

Itinerari de vianants BV-5022 
del p.k. 2,070 al p.k.2,600 

Compartit 
vianants-bici 

Cabrils BV-5022 2070 2600 0,53 2 2015 

Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5122 

Compartit 
vianants-bici 

Tordera BV-5122 1100 1960 0,4 2 2015 

Itineraris de vianants entre el 
Pont de Montcada i el camí 
de la Font del Tort 

Compartit 
vianants+bici 

Montcada i 
Reixach 

BV-5001 7200 7540 0,34  2015 



Camí de vianants a la crta. C-
1411b entre el Pont Vell de 
Manresa i l’accés a l’estació 
de RENFE. TM Manresa 

Itinerari 
vianants - 

vorera 
Manresa C-1411b 25785 25885 0,1  2015 

Itinerari de vianants entre el 
nucli de Cal Blau i Gironella. 
Ctra. BV-4132z 

Itinerari 
vianants - 

vorera 

Gironella - 
Casserres 

BV-4132z 7112 7582 0,47  2015 

Millora de contencions en el 
pont de la carretera BV-5012 
sobre el riu besòs 

Compartit 
vianants + bici 

Montcada i 
Reixac 

BV-5012 0 130 0,13  2016 

Itinerari de vianants B-211 
entre Pk9+650 i 10+200 Sant 
Pere de Ribes - Sitges 

Itinerari 
vianants - 

vorera 

Sant Pere de 
Ribes - Sitges 

B-211 9897 10025 0,128  2016 

Itinerari de vianants a la crta. 
BV-2127. Tram Vilafranca – 
accés a la muntanya de Sant 
Jaume 

Compartit 
vianants + bici 

Vilafranca del 
Penedès 

BV-2127 1050 1650 0,6  2017 

Total      4,488 km   
Font: Diputació de Barcelona 
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 EA2.6.  Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures per a la bicicleta 

AGENTS RESPONSABLES 
ATM, DGIMT i MIFO DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Desenvolupar una xarxa amb bones condicions de ciclabilitat, amb  carrils majoritàriament, segregats i amb cruïlles segures i  altres 
serveis (punts de protecció si plou, enllumenat i paviment impermeable...). La xarxa ha de connectar amb tots els centres generadors 
de mobilitat que hi hagi al seu recorregut. També  és necessari desenvolupar una xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes que 
preferentment inclogui les estacions de transport públic i els centres generadors de mobilitat com universitats, hospitals, centres 
comercials, grans empreses i els centres de l’Administració amb atenció al públic.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Mapa de la xarxa ciclable aprovat i realitzat per l’ATM. Incorpora la definició de la xarxa ciclable de l’AMB. 
 Elaboració per part de l’AMB de projectes en trams de la xarxa ciclable. Actuacions al 2015 als municipis de Cornellà i 

l’Hospitalet.Al 2016 es van iniciar les actuacions pel carril bici entre Barcelona i Esplugues.  

 El projecte de nou carril bus a la C-245 entre Castelldefels i Cornellà preveu una via ciclista que unirà cinc municipis: Cornellà de 

Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels (licitat al 2016) 

 Preparació per part de l’AMB del programa de subvencions per la millora de la xarxa intermunicipal de carrils bici.  

 Projecte BiTiBi:  Projecte d'implantació d'aparcament segur de bicicletes a les estacions de FGC de Sant Boi i Sant Cugat. 

 Desenvolupats carrils bici en diverses actuacions de la xarxa de carreteres de l’RMB (veure taula adjunta). 
 Extensió del sistema Bicibox a estacions de transport públic i punts generadors de mobilitat. 

 Realització de projectes concrets de millora de trams per a vianants i bicicletes per part de la DIBA (veure taula adjunta) 

 Creació de la xarxa pedalable Bicivia i subvenció de 24 projectes de carril bici.  

 Des de la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat es preveuen noves actuacions al llarg del 2017. ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Seguiment del desenvolupament de la xarxa ciclable de l’RMB i difusió a través dels mitjans de comunicació i xarxes socials. 
2. Pla de senyalització d’orientació de la xarxa ciclable metropolitana. 
3. Projecte i execució de les obres. 

4. Extensió del sistema Bicibox a altres estacions de transport públic i punts generadors de mobilitat. 

5. Incorporació d’aparcaments segurs a tots els projectes de construcció o remodelació d'estacions de transport públic i/o P&R, 
prioritzant ubicacions a l'interior.  

GRAU D’EXECUCIÓ  
RITME D’EXECUCIÓ 

 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total  Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PAMQA

 VALORS DE SEGUIMENT  
2012 2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Km de trams de la xarxa ciclable bàsica metropolitana en àmbit interurbà 
ciclable o practicable 

164 - - 171,24 207 

Km de trams de la xarxa ciclable bàsica metropolitana en àmbit urbà amb bon 
nivell de ciclabilitat 

226 - - 245,48 254 

Nº de punts d’aparcament segur per a bicicletes en estacions de TP 42 44 49 52 66 

Nº de places en aparcaments segurs per a bicicletes en estacions de transport 
públic (*) 

526 554 560 616 647 

Nº total de punts d’aparcament segur per a bicicletes en espais d’accés públic 
excepte estacions (*) 

93 95 101 104 139 

Nº total de places en aparcaments segurs per a bicicletes en espai d’accés 
públic 

1.499 987 1.085 1.113 1.709 
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Proposta d’aparcaments tancats per a bicicletes 
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 EA2.6.  Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures per a la bicicleta 

 

 

 

Punts d’aparcament segur per a bicicletes (Actualitzat 31/12/2015) 

 

Municipi Ubicació Sistema Punts* Places Begues Centre Cívic Bicibox 1 14 Castelldefels Estacions Renfe Bicibox 2 21 Castellbisbal Estació Renfe Bicibox 1 14 Cornellà de Llobregat Estació Renfe Bicibox 1 14 Estacions FGC Bicibox 2 21 Estacions Tram Bicibox 2 28 Estacions Metro Bicibox 2 28 El Prat de Llobregat Estació Renfe Bicibox 2 28 El Papiol Estació Renfe Bicibox 1 14 Esplugues de Llobregat Estacions Tram Bicibox 3 35 Gavà Estació Renfe Bicibox 3 35 Hospitalet de Llobregat Estació Renfe Bicibox 1 7 Estacions FGC Bicibox 4 42 Estacions Metro Bicibox 5 56 Molins de Rei Estació Renfe Bicibox 1 14 Montcada i Reixac Estació Renfe Bicibox 2 28 Ripollet Centre urbà Bicibox 1 14 Sant Boi de Llobregat Estacions FGC Bicibox 2 21 Sant Feliu de Llobregat Estació Renfe Bicibox 1 14 Estació Tram Bicibox 1 7 Sant Joan Despí Estació Renfe Bicibox 1 14 Estacions tramvia Bicibox 1 14 Sant Just Desvern Estacions Tram Bicibox 0 0 Viladecans Estació Renfe Bicibox 2 14 Sant Cugat del Vallès Estacions FGC Bicibox 6 49 Estació FGC Volpelleres Recinte vigilat 1 10 Sarrià, Barcelona Estació FGC Sarrià Biciestació ** 1 50 Vilafranca del Penedès Estació autobusos Biciberg 1 46 
Subtotal estacions de transport 
públic 

    51 652 Cerdanyola del Vallès UAB Biciberg 1 14 Varis municipis AMB Excepte estacions Bicibox 94 987 
Subtotal altres espais públics     95 1.001 

TOTAL     146 1.653 

Font: AMB 
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 EA2.6.  Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures per a la bicicleta 

 

 

 
Estat d’actuacions en carrils bici en xarxa de carreteres de la Generalitat 

 

Actuació Longitud Estat En servei 

Vial entre el Prat i Polígon Pratenc 1,2 km Executat 2015 

Sabadell – Castellar del Vallès (1) 0,9 km Projecte en redacció  

Viladecans – el Prat de Llobregat 
(B-204)(2) 

0,8 km Obra en execució des del 
30/01/2017 (obra adjudicada el 
29/09/2016) 

 

Santa Maria de Palautordera (nucli – 
estació de tren) 

2,0 km Obra en execució des de 
l’1/06/2017 (projecte redactat el 
2016) 

 

Ampliació i condicionament del marge 
dret del viaducte de la C-31 sobre el riu 
Llobregat 

0,2 km Obra en licitació des de 
l’11/05/2017 (projecte redectat 
el 2016) 

 

Carril bici al llarg del Maresme: Blanes – 
Sant Adrià de Besòs 

60 km Estudi previ en redacció  

Nou carril bus i via ciclista a la carretera 
C-245 entre Castelldefels i Cornellà de 
Llobregat 

13 km Projecte constructiu en redacció 
(adjudicat el 14/12/2016).  

 

(1) Actuació inclosa al projecte Desdoblament B-124 PK 3+300 al 6+500. Sabadell – Castellar del Vallès. 
(2) Actuació inclosa al projecte Millora de les característiques superficials. B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Viladecans – el Prat de Llobregat 

Font: Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat Terrestre 
 
 

Actuacions realitzades a la xarxa carreteres de la Diputació de Barcelona (2013 a 2016) 
 

OBRA EXECUTADA Tipologia 
Terme 

Municipal 
Ctra Pki Pkf 

Longitud 

km 
Ample Any 

Itinerari de vianants BV-
5022 del p.k. 2,070 al 
p.k.2,600 

Compartit 
vianants-bici 

Cabrils BV-5022 2070 2600 0,53 2 2015 

Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5122 

Compartit 
vianants-bici 

Tordera BV-5122 1100 1960 0,4 2 2015 

Itineraris de vianants 
entre el Pont de 
Montcada i el camí de la 
Font del Tort 

Compartit 
vianants+bici 

Montcada i 
Reixach 

BV-5001 7200 7540 0,34  2015 

Camí de vianants i 
bicicletes a la carretera 
BP-5107 

Compartit 
vianants-bici 

Sant Antoni 
de 

Vilamajor 
BV-5107 49010 49330 0,32 2 2013 

Total      1,59 km   
Font: Diputació de Barcelona 



EA 2.7 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 2 
Una xarxa d’infraestructures 

de mobilitat segura i ben 
connectada 

 
 
 
 
 
 
 EA2.7.  Programa i criteris de disseny de les noves 

infraestructures viàries  

AGENTS RESPONSABLES 
DGIMT, MIFO i DIBA  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Fer el seguiment dels projectes, licitacions i construcció de les infraestructures viàries previstes a executar fins a l’any 2018, especialment 
les de caràcter metropolità i que tenen a veure amb infraestructures de transport públic. Es procurarà que aquestes actuacions no 
generin efectes indesitjables sobre la mobilitat o altres xarxes (màxima accessibilitat als municipis i als centres d’activitat logística, 
impacte sobre les vies locals i comarcals i les mesures correctores, mesures de gestió de la demanda i de la seguretat per optimitzar la 
capacitat i els nivells de seguretat, impactes ambientals relacionats, integració paisatgística, definició dels materials i del traçat els 
possibles efectes derivats del canvi climàtic). També cal aprofundir en la homogeneïtzació de la senyalització viària bàsica i  local.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 De les millores previstes, s’han finalitzat: les millores a la C-17 a Montcada, el vial entre el Port i l’Aeroport al Prat de Llobregat i les 

millores a l’accessibilitat a Mataró des de la C-31.  

 Pendent informació corresponents a la xarxa estatal i a la xarxa provincial, no disponible en el moment de tancament del  present 

informe.  
 El DTES i el RACC han signat conveni per desenvolupar una app per a mòbils per gestionar les reclamacions dels usuaris de la via 

pública. A banda de recollir i gestionar les incidències a  les carreteres, l’acord preveu la creació del baròmetre públic   d’opinió de la 
xarxa viària  ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Realització dels estudis informatius i els projectes constructius tenint en compte les infraestructures de TPC o logístiques que 

s’escaiguin i les accions per reduir els impactes ambientals. 
2. Construcció de les actuacions. 

3. Revisió dels criteris aplicats en la senyalització viària i generació d’un nou document normatiu. 
4. Anàlisi de les millores a introduir en la planificació urbanística i d’implantacions singulars per reduir els impactes sobre la  xarxa viària. 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Longitud de la xarxa viària de 4 o més carrils (km) 541,1 541,1 - - 561,1 

Longitud total de vies interurbanes (km) 2176 2177 (*) 2177 (*) 2178 (*) 2301,3 

Longitud de noves infraestructures de la DGC executades o en execució dins 
espais de la Xarxa Natura 2000 (km) 

0,3 0,0 - - Màxim 2,4 

(*) Pendent informació corresponents a la xarxa estatal. 
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Actuacions de millora general de la xarxa viària en l'àmbit de l'RMB (31-12-16) – (En vermell les actuacions que han sofert canvis 

respecte al seu estat al primer informe de seguiment del pdM 2013 – 2018) – Taula 1 de 2 

 

 
 
 
 
 

Actuacions PITC
Redacció 

informatiu

Redacció 

constructiu
Execució Finalitzat

Longitud 

tram (km)

AB-02094.1 6,5
AB-02094.2 9,8
AB-02094.3 1,2

EP-AB-14009 16,2
AB-14009.F1 4,4
AB-14009.F2 1,4
AB-14009.F3 4,3

C-59 Badalona - Mollet (B-500 i Conreria)
TA-AB-98191      
   EI-NB-05040

11,5

C-35: Nova carretera Granollers - 
Cardedeu. F1

EI-NB-02075-
A1

12,8

C-17 Millores a Montcada
MB-03141.1                 Fi real: 07/11/2012 1,3

C-17 Millores a Montcada i Barcelona 
(enllaç C-17 / N-150)

MB-03141.1                 Fi real: 28/03/2013 2,5

Soterrament Ronda Nord de Granollers
AB-03118

Fi real: 24/04/09
1

Ronda Oest de Sabadell
NB-02104.1-R1
Fi real: 24/04/09

7,7

C-31: Condicionament i desdoblament 
Calafell i Sitges. 1a fase (ordenació)

AE-MT-15024 5

DB-05111 (St. 
Llorenç - 
Martorell)

7,5

DB-05111.1 
Rotonda de can 

Margarit

en execució per Junta de 
Compensació PP

0,5

TA-DB-05111.2 2

EI-VB-98171-
A2 (Vallbona 

Anoia - 
Masquefa)

11

VB-98171.1 (Piera)
Fi real: 09/04/10

1,7

Corredor C-17 Mollet - Lliçà de Vall EI-NB-06162 7,5

Corredor C-17 Lliçà de Vall - La Garriga EI-NB-09031 12,1

Corredor C-17 La Garriga - Centelles AE-AB-06097 15,3

B-224: Reconversió a via per automòbils 
entre Capellades - Martorell. Inclou variant 
Vallbona i Piera

C-58 Cerdanyola - Terrassa: 3er carril i 
laterals
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Actuacions de millora general de la xarxa viària en l'àmbit de l'RMB (31-12-15) – (En vermell les actuacions que han sofert canvis 

respecte al seu estat al primer informe de seguiment del pdM 2013 – 2018) – Taula 2 de 2 

 

Actuacions PITC
Redacció 

informatiu

Redacció 

constructiu
Execució Finalitzat

Longitud 

tram (km)

Ronda sud de Granollers. C-352.  Enllaç 
amb C-1415c

AB-06081-A1.F1 2,4

Nova Via Interpolar. C-1413a fins el 
Sector Can Sant Joan. Sant Cugat del 
Vallès

NB-07030.1 1,7

Via Interpolar des de Can Sant Joan (Sant 
Cugat del Vallès) al Nus de Sant Pau 
(Sabadell)

EI-NB-07041 3,5

Nova carretera. Via interpolar. Molins de 
Rei-El Papiol

EI-NB-07119 4,7

Variant. C-1413a. Sant Quirze del Vallès VB-00025 1

Desdoblament. B-124. Sabadell - 
Castellar del Vallès

DB-05070.2 3,2

Vial Port-Aeroport. El Prat de Llobregat
NB-03114.1-A1              Fi real: 23/04/2015 1,2

Millora de l'accessibilitat a Mataró. C-31. 
Cabrera de Mar - Mataró

NB-05091.1 4,1

Millora de l'accessibilitat a Mataró. C-31. 
Mataró

NB-05091.2 7,1

Vies col·lectores a l'autopista C-16. 
Viladecavalls

NB-07101 1,2

Variant. B-510. Dosrius VB-01128-A1 0,8

Variant de Sentmenat i Caldes de Montbui. VB-05013 6,4

Nou estudi Variant de Sentmenat EP-VB-15008 8,3

NB-07078.1.F1 (C-
31, PK 212+650 al 

PK 213+800)
1,1

1,8

Nova connexió de N-II / A-2 i la B-40, i 
variant de la C-55 d'Abrera i Olesa de 
Montserrat.

EI-NB-04102.1-
A1

5

Ronda del Baix Maresme.  Montgat - 
Argentona

EI-NB-08060 15,7

Variant de la C-59. Sant Feliu de Codines EI-VB-03120-A1 VB-03120-A1 6

Variant de la B-231. Esparreguera EI-VB-10035 2,8

Calçades laterals a l'autopista C-31 del 
PK 180+500 al 187+100. Castelldefels - 
Viladecans

EI-NB-07112 6,6

Desdoblament de l'autopista C-16, del PK 
1+980 al 5+150. Barcelona

TA-DB-08063 3,2

Calçades laterals a l'autopista C-31. 
Badalona

TA-AB-07078
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 EA2.8.  Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020  

 AGENTS RESPONSABLES 
 SCT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El pdM assumeix l’objectiu establert pel Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 (PESV), elaborat pel SCT, de reducció del 
nombre de morts del 50% respecte el 2010. També  integra els objectius del PSV 2011-2013 de reduir com a mínim el 15% de morts i 
ferits greus l’any 2013, respecte els registrats l’any 2010, així com els que marqui el nou PSV 2014-2016. 
El PESV incorpora un seguit de línies estratègiques i mesures algunes de les quals el pdM incorporarà gradualment. Un treball 
conjunt amb el SCT permetrà la seva introducció en els instruments de planificació i gestió de la mobilitat. Cal que els PMU i PME 
incorporin els objectius i continguts dels plans locals de seguretat viària de cara a maximitzar la reducció de l’accidentalitat, també a 
l’àmbit urbà. 
  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Redacció del document de Pla Estratègic al 2013 (aprovat pel Govern al 2014). 

 35 municipis de l’RMB han redactat el seu Pla Local de Seguretat Viària des del 2013. 

 Introducció de criteris de coordinació entre els PMU i els PLSV en els informes realitzats per l’ATM. 
 En la taula que s’adjunta en l’apartat d’informació complementària es relacionen les actuacions del Pla estratègic impulsades al 

llarg del 2015. 
 Aplicació de diverses mesures per augmentar la seguretat del vianant a la ciutat de Barcelona 
 Adaptació del disseny urbà a Barcelona per millorar la seguretat. 
 Actuacions sobre els punts amb més risc d’accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona  
 S’han instal·lat nous controls de tram (radars per tram) per controlar la velocitat mitjana dels vehicles a la C-66, entre Corçà i Sant 

Joan de Mollet, en ambdós sentits, i a l’A-7 entre Tarragona i Vilaseca, també en ambdós sentits; s’ha controlat la velocitat 
mitjana al carril bus-VAO a la C-58cc, a Montcada i Reixac, tant d’entrada a Barcelona com de sortida, a més dels iniciats en anys 

anteriors a la C-58, entre Sant Quirze del Vallès i Badia del Vallès;  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Col·laboració amb el SCT en les accions que es poden promoure des del pdM. 

2. Estudi sobre criteris de seguretat viària que cal introduir en els instruments de planificació de la mobilitat. 

3. Promoció de la redacció de PLSV. 

4. Promoció l’adhesió dels municipis a la carta europea de la seguretat viària. 
5. Impuls de la redacció de plans de reducció de l’accidentalitat in itínere i en missió en els PME i PDE.  
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies   Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº de morts en la xarxa viària interurbana 47 40 34 33 30 

Nº d’accidents mortals en xarxa viària urbana (1) 53 66 52 55 39 

Municipis de l’RMB amb PLSV 55 71 89 93 85 

Plans de seguretat viària en PME 1 1 1 1 4 

(1) Indicador adaptat de nº de morts a nº d’accidents mortals per disponibilitat de dades 

 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pesv_2014_2020.pdf
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  EA2.8.  Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

 
Actuacions del Pla Estratègic de Seguretat viària desenvolupades al período de desenvolupament del pdM 

 

 

 Implantació de l’ISO 39001 en matèria de gestió trànsit i de seguretat viària 

 Distintiu d’autoescoles de qualitat 

 Creació d’una Càtedra de seguretat viària de motocicletes 

 Creació de l’Observatori de Seguretat Viària 

 Ampliar la implantació del control de la velocitat per trams 

 Cursos de sensibilització viària per a gent gran 

 Cursos d’educació viària pràctica amb motocicletes 

 Cursos presencials per a professionals de l’educació viària 

 Formació de formadors de conducció segura i eficient 

 Formació de treballadors en l’àmbit de la seguretat viària laboral 

 Programes Game Over i Canvi de Marxa de sensibilització viària als centres educatius 

 Cursos “Entrena’t per a la teva seguretat” per a joves 

 Creació de l’app per evitar distraccions “Conduint” 
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  EA2.8.  Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 

 

 

Plans Locals de Seguretat Viària als municipis de l’RMB 

 
 
 
 
 
 

 
 

Municipi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Alella 1
Ametlla del Vallès, L' 1
Arenys de Mar 1
Badalona 1
Barberà del Vallès 1
Barcelona 1
Bigues i Riells 1
Cabrera de Mar 1
Caldes de Montbui 1
Canet de Mar 1
Canovelles 1
Canyelles 1
Cardedeu 1
Castellar del Vallès 1
Castellbisbal 1
Castelldefels 1
Castellví de la Marca 1
Cerdanyola del Vallès 1
Cervelló 1
Corbera de Llobregat 1
Cornellà de Llobregat 1
Esparreguera 1
Esplugues de Llobregat 1
Franqueses del Vallès, Les 1
Gavà 1
Gelida 1
Granollers 1
Hospitalet de Llobregat, L' 1
Llagosta, La 1
Lliçà d'Amunt 1
Lliçà d'Avall 1
Llinars del Vallès 1
Malgrat de Mar 1
Martorell 1
Masnou, El 1
Martadepera 1
Mataró 1
Molins de Rei 1
Mollet del Vallès 1
Montcada i Reixac 1
Montgat 1
Montmeló 1
Montornès del Vallès 1
Olesa de Bonesvalls 1
Olesa de Montserrat 1
Palafolls 1
Palau-solità i Plegamans 1
Palma de Cervelló, La 1
Pallejà 1
Parets del Vallès 1
Pineda de Mar 1
Polinyà 1
Prat de Llobregat, El 1
Premià de Dalt 1
Premià de Mar 1
Ripollet 1
Roca del Vallès, La 1
Rubí 1
Sabadell 1
Sant Adrià del Besós 1
Sant Andreu de la Barca 1
Sant Andreu de Llavaneres 1
Sant Antoni de Vilamajor 1
Sant Boi de Llobregat 1
Sant Celoni 1
Sant Cugat del Vallès 1
Sant Esteve Sesrovires 1
Sant Feliu de Codines 1
Sant Feliu de Llobregat 1
Sant Fost de Campsentelles 1
Sant Joan Despí 1
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 EA2.9.  Reduir l’accidentalitat a la xarxa viària  

AGENTS RESPONSABLES 
DGIMT, MIFO, DIBA i SCT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El PSV 2011-2013 estableix com a objectiu reduir l’accidentalitat en zones interurbanes en relació a la mobilitat (vehicles•km) estimada 
tendencialment, criteri que s’ha inclòs en el pdM. Cal solucionar prioritàriament els trams de concentració d’accidents (TCA), actuant sobre 
la velocitat màxima i modificant les característiques físiques del traçat. Cal incloure mesures específiques per als motoristes i una millora de 
la seguretat en les parades d’autobús. També cal avançar en mesures tecnològiques (radars, gestió de la velocitat variable, informació 
personalitzada del tipus de via i d’incidències en el mòbil...). Finalment cal incorporar les previsions dels efectes del canvi climàtic amb la 
seva incidència sobre la seguretat viària.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Creació de l’Observatori de la Seguretat Viària de Catalunya, constituït el 4 de novembre de 2015. En la taula que s’adjunta a l’apartat 

d’informació complementària s’inclouen les línies estratègiques d’aquest observatori.  
 Redacció de diversos dossiers tècnics sobre seguretat viària.   

 Realitzades o en execució diverses actuacions per part de la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat Terrestres orientades a 
la millora de la seguretat. Veure taula adjunta.  

 La Diputació de Barcelona elabora el Pla de Seguretat Viària (2014) que fixa actuacions reactives, pal·liatives i preventives per millorar 

els TCA i IARA.  

 Des de la Generalitat, es generalitzen les auditòries i les inspeccions de seguretat a tota la xarxa viària per reduir els accidents, 

aprovant la transposició de la Directiva Europea de seguretat a les carreteres transeuropees. Inclou auditories i inspeccions en fase de 

disseny i un cop han entrat en servei.  

 Pla integral contra la velocitat excessiva. Veure taula adjunta  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Redacció i execució dels projectes d’actuació de millora de la seguretat viària dels TCA. 
2. Impuls d’un grup de treball per a la reducció de l’accidentalitat en motocicleta i en bicicleta. 
3. Avaluació de la seguretat i característiques tècniques de les infraestructures de transport públic i vehicles pesants. 

4. Redacció de dossiers tècnics sobre seguretat viària a la xarxa viària interurbana.  
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº de trams d’1 km de la xarxa viària bàsica amb 2 o més accidents amb morts o 
ferits greus/any 

30 38 23 24 24 

Nº d’accidents amb morts o ferits greus en la xarxa viària bàsica 203 184 153 205 161 

Nombre de trams de concentració d'accidents a la xarxa de la DIBA (1) 43 51 34 45 11 

Nº d’accidents amb morts o ferits greus en les vies locals de la DIBA a l’RMB (2) 43 47 51 44 102 

(1)  S’ha redefinit l’indicador per disponibilitat de dades per part de la DIBA 
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  EA2.9.  Reduir l’accidentalitat a la xarxa viària 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Línies estratègiques de l’Observatori de la Seguretat Viària 

 

 Àmbit Línia estratègica 

Àmbit internacional i de 
recerca 

Participació en projectes de recerca ( per ex. Càtedra de seguretat 
viària de motocicletes)  i projectar polítiques de seguretat viària. 

Àmbit interdepartamental i 
local 

L’Observatori proposa actuacions de col·laboració amb el món local 
amb la finalitat de reduir els accidents de trànsit en l’àmbit urbà 
(impuls dels plans locals de seguretat viària).  
Millorar la informació sobre els accidents de trànsit que passen en les 
nostres ciutats i pobles 

Àmbit de seguretat viària 
laboral 

Aprofundir en la investigació dels accidents de trànsit en l’entorn 
laboral  per tal de reduir-los. 

Àmbit de difusió i 
comunicació 

S’està en procés de treballar una pàgina web en la es puguin 
difondre els seus resultats i projectes.  

 

 

Actuacions de la DGIMT encaminades a una millora de la seguretat viària 

 

 Actuacions  Redacció 
constructiu 

Execució Finalitzat 

Reforçament de ferm. C-31, 
del PK 208+570 al 215+779. 
Sant Adrià de Besòs - Montgat 

RB-16014 
 

  

Millora de ferm i obres 
complementàries a la BV-
2041, del PK 1+070 al 8+180. 
Gavà - Begues 

RB-14022 Previst 2017  

Millora de les característiques 
superficials del ferm i reestudi 
de la secció transversal. C-58. 
PK 25+360 al 30+635. 
Viladecavalls – Vacarisses 

 MB-13010 
(2015-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actuacions del SCT en el Pla integral contra la velocitat excessiva 

 

Actuacions Localització 

Ampliació de la zona controlada per radars amb 
incorporació de 2 nous radars per tram. C-58cc 

Nous radars per tram per controlar la velocitat mitjana 
dels vehicles. 

C-66 (Corça – Sant Joan de Mollet), A-7 
(Tarragona – Vilaseca en els dos sentits), N-
340 (Túnels de Vielha), N-II (Terme 
municipal de Girona), N-II (Quart – Fornells 
de la Selva), AP-7 (Amposta)  

Implementació d’un sistema de control a alguns 
cinemòmetres que permet el reinici de l’aparell de 
radar en remot sense necessitat de desplaçar-se a les 
carreters. 

Diversos punts de la xarxa viària 

Adaptació dels aparells de radar a les modificacions 
de velocitat màximes permeses a les diferents 
carreteres de la xarxa viària catalana i s’han adaptat 
els aparells als canvis provisionals de velocitat.  

Diversos punts de la xarxa viària 

Millores en els sistemes de les aplicacions  
App Trànsit - 

Millores en el Mapa Continuo del Trànsit (MCT) - 

Millores en el Sistema Integral de Recollida de Dades 
d’Accidents de Trànsit (SIDAT) - 
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Trams de la xarxa viària interurbana de l’RMB amb més de 3 accidents amb víctimes/any(*) 
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  EA2.9.  Reduir l’accidentalitat a la xarxa viària 

 

 

Trams de la xarxa viària interurbana de l’RMB amb més d’1 accident amb víctimes/any (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Plànols corresponents a l’any 2012. En el moment de tancament del present informe no es va disposar de totes les 
dades necessàries per a actualitzar-lo a 2016. 
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 EA2.10.  Potenciar la senyalització variable i la informació 

dinàmica a les carreteres  

  AGENTS RESPONSABLES 
 SCT i MIFO  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La informació és un element bàsic per a la bona conducció i la presa de decisions per part del conductor.  La senyalització variable és 
una eina molt útil per gestionar la capacitat de la via, informar del temps de viatge i de les restriccions que temporalment es vulguin 
aplicar i, en un futur, donar informació sobre punts d’intercanvi modal amb el transport públic, entre altres. Durant els propers anys es 
preveu incrementar el nombre de rètols de missatges variables, avançar en la coordinació de la informació de trànsit i transport públic 
promovent l’ús de mitjans de comunicació “durant el viatge”, incorporant de forma entenedora els aspectes mediambientals 
(contaminants, GEH...) i garantir que els nous projectes incorporin íntegrament els elements d’informació que facin possible la gestió 
dinàmica de la mobilitat. 
  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Campanyes de conscienciació sobre impactes ambientals i de foment del vehicle elèctric en panells de trànsit. 

 Continuació dels missatges relatius a l’accidentalitat adaptats segons les necessitats i segons campanyes concretes.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Anàlisi dels nous punts d’informació dinàmica que cal a la xarxa  (xarxa local –  xarxa bàsica). 

2. Instal·lació de nous plafons de missatges variables a la xarxa interurbana. 

3. Estudi d'estratègies per accelerar la incorporació dels sistemes d’informació on trip coordinades amb la informació dels  panells. 

4. Aprofundir en la informació a donar sobre impactes ambientals en la informació dinàmica a les carreteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT 2012 2014 2015 2016 Objectiu 

Nº de pòrtics de senyalització de velocitat variable i/o carril a la xarxa viària bàsica 
(*) 

146 146 146 146 164 143 

Longitud de la xarxa viària bàsica amb sistemes de senyalització de velocitat 
variable (km) 

63,8 63,8 63,8 63,8 93,3  

Nº de panells de missatges variables d’informació viària (*) 124 124 124 124 136 110 

(*) A partir de noves dades disponibles, actualitzat el valor 2012, i en conseqüència el valor objectiu pel 2018. 
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 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Trams de dins i de fora de la zona de velocitat variable 
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 EA2.11.  Reducció de la contaminació acústica a les xarxes de 
mobilitat interurbanes  

AGENTS RESPONSABLES 
DGIMT, MIFO i DIBA  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Promoure accions per reduir l’exposició de la població a alts nivells de soroll generat pel trànsit de vehicles de les xarxes  de mobilitat 
interurbanes. Actualment a l’RMB, ja estan elaborats tots els mapes estratègics de les carreteres i els de ferrocarrils de més de 
30.000 trens/any, i ara cal concretar els plans d’acció amb mesures com l’ús de paviments sonoreductors, la reducció de les 
velocitats, la implantació de pantalles acústiques, etc. 
  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Aprovat al juny de 2014 el Pla d’Acció del soroll de les carreteres amb >6 M vehicles/any. 
 Aprovat al febrer de 2015 l’actualització dels Mapes Estratègics de Soroll dels grans eixos viaris.  

 Sotmesos a exposició pública els Plans d’Acció de les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya i les infraestructures 

ferroviàries de TMB.  

 Aprovació dels Plans d’Acció de les infraestructures ferroviàries de FGC i infraestructures viàries de la DIBA. 

 Inici dels treballs per poder disposar d’un indicador associat a la població exposada (ATM – DGQA) 

 Obres pal·liatives de la contaminació acústica en carreteres de la Generalitat (veure taula adjunta)  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Redacció i aprovació dels plans d’acció derivats dels mapes estratègics de soroll redactats de les Carreteres. 
2. Redacció i aprovació dels mapes estratègics del ferrocarril en línies de més de 30.000 trens/any. 

3. Redacció i aprovació de plans d’acció derivats dels mapes estratègics del ferrocarril. 

4. Implantació de les mesures que resultin dels plans d’acció.  
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  

 VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Longitud de vies interurbanes de l’RMB amb >3M. vehicles/any que disposen de Pla 
d’Acció de Reducció del Soroll aprovat (km) 

- 393 393 393 151+246 

Longitud de vies interurbanes amb >3M. vehicles/any que disposen de Pla d’Accidó 
de Reducció del Soroll executat (km) 

- 151 151 151 60 

Longitud de vies ferroviàries amb >30.000 circulacions/any que disposen de mapa 
estratègic de soroll aprovat 

Vini 338 338 338 Increment 

Longitud de vies ferroviàries amb >30.000 circulacions/any que disposen de Pla 
d’Acció de Reducció del Soroll aprovat 

- 154 154 154 Increment 
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 EA2.11.  Reducció de la contaminació acústica a les xarxes de mobilitat 
interurbanes  

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Estat d'execució de les actuacions pal·liatives de la contaminació acústica en carreteres de la Generalitat de Catalunya (2016)  

Actuacions Redacció constructiu Execució  Finalitzat 

Mesures correctores de 
l’impacte acústic. Carreterea 
C32. Castelldefels i Sitges 

 

MB-07139  
(Aturat) 

 Executat parcialment en 
altres actuacions: 
- MB.14014.F1 
- MB.14014.F2 

Barreres acústiques N152a. 
Granollers 

MB-10022 Prevista 2016  

Barreres acústiques C17. 
Montcada i Reixac 

MB-10027 Obra en contractació 
Prevista 2016-2017 

 

Barreres acústiques C-58. 
Badia del Vallès 

  MB-10039 
Fi obra 14/5/2014 

Mesures correctores de 
l’impacte acústic. C-58, C-55, 
C-234, C-35 i C-17. 
Vacarisses, Abrera, Gavà, 
Vilalba-Sassera, Hostalric i 
Canovelles 

 MC-06138 
Represa juny 2016 
Obra adjudicada 

 

Barreres acústiques a la C-16 
del Pk 5+360 al 5+440. 
Barcelona 

  MB-11045.1 
Fi obra 11/11/13 

Barreres acústiques a la C-16 
del Pk 5+440 al 5+624. 
Viaducte de Mas Guimbau. 
Barcelona 

MB-11045.2 
 

  

Apantallament acústic a la C-
31, PK 199. Av Granvia. 
L'Hospitalet de Llobregat 

MB-16011   

Barreres acústiques a 
l’autopista del Maresme. C-31, 
C-32 i ramal de connexió amb 
la N-II. Montgat-Pineda de 
Mar. 

  MB-14018 
Fi obra 09/07/2015 
 

Barreres acústiques autopista 
C-32 del pK 85+340 al 
85+560. Alella 

MB-14018-C1 
Projecte en redacció. 

  

Barreres acústiques de 
l’autopista C-32 del pK 
101+530 al pK 101+675 i del 
pK101+730 al 101+965. 
Mataró 

 AB-05091.F2-C1 
Obra pendent de 
licitació.  

 

 Font: Informe de seguiment del pdM 2008-2012 de l’any 2012 (Actualitzades dades a 2016 – en vermell) 

 

 
 
 
 
 



Mapes estratègics de soroll de la RMB 
 

Àmbit Municipis 

Barcelonès I Barcelona i Sant Adrià de Besòs 

Barcelonès II Badalona i Sant Coloma de Gramenet 

Baix Llobregat I l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern 

Baix Llobregat II Gavà, Sant Boi de Llobregat i Viladecans 

Vallès Occidental I Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sabadell 

Vallès Occidental II Terrassa i Viladecavalls 

Font: Direcció General de Qualitat Ambiental 
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 EA3.1.  Promoció de les noves tecnologies de la informació 
aplicades a la gestió de la mobilitat  

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Identificar àmbits adients per aplicar les  tecnologies smart ITS i de promoure proves pilot per implantar noves tecnologies adaptades 
d’altres àmbits o experimentals. Aquesta actuació s’efectuarà per mitjà de la creació d’un observatori de noves tecnologies de la 
informació vinculades al món de la mobilitat. Aquest farà un seguiment específic de les polítiques que s’estan implantant en les 
institucions vinculades a la mobilitat i els municipis de la pròpia RMB i promourà un conjunt d’actuacions de difusió, realització de 
projectes tècnics, accessibilitat de la població a les noves tecnologies...  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Realització de diverses proves pilot i experiències sobre tecnologia aplicada a la mobilitat (veure taula a l’apartat d’informació 

complementària). 

 Inclusió d’aquest element en les enquestes als municipis que es realitzen de forma anual des de l’ATM. 
 Des de l’AMTU al 2015 es va començar a treballar la plataforma city+ via telegram (amb la voluntat de que els ajuntaments pugui 

enviar incidències del bus connectant al web de l’operador i conèixer informació de pas dels autobusos en temps real).  Al 2015 

en funcionament a Mataró.   

 Des del SCT s’està en procés d’adjudicació un concurs per un sistema per disposar en temps real de posició i velocitat de 
vehicles als 12.000 km de la xarxa viària catalana.  

 Oferta al ciutadà d’informació en temps real per multicanal. Es continua treballant en la millora de la qualitat de les dades .   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Creació de l’Observatori de les noves tecnologies de la informació en la mobilitat. 

2. Difusió de les noves tecnologies als interessats a través d’un butlletí i de jornades de debat. 
3. Incorporació de l’anàlisi de noves tecnologies en estudis i projectes de mobilitat. 
4. Promoció de proves pilot per implantar noves tecnologies. 

5. Realització d’una enquesta municipal sobre la introducció de les noves tecnologies de la informació en la gestió de la mobili tat. 

6. Seguiment de noves solucions TIC implantades en altres països i de les iniciatives que s'estan implantant a l'RMB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº de jornades de difusió sobre noves tecnologies de la informació aplicades a la 
mobilitat 

- 5 13 17 6 

Nº de municipis >20.000 habitants que incorporen les tecnologies de la informació 
aplicades a la gestió de la mobilitat 

V ini 2 2 2 Increment 
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  EA3.1.  Promoció de les noves tecnologies de la informació aplicades a la gestió de la mobilitat 

 

 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Recull de proves pilot o iniciatives per a la introducció de les noves tecnologies aplicades a la gestió de la mobilitat (*) 

Prova o iniciativa Objectiu Impulsor o participant 

SmartCem Demostrar el paper de les solucions TIC 
com a  eines per superar les limitacions 
de la mobilitat elèctrica a les ciutats 

Ajuntament de Barcelona 

Prova pilot en el marc del projecte Straightsol 
(Strategies and measures for smarter urban 
freight solutions) a l’Hospitalet de Llobregat 

Plataforma de distribució de mercaderies 
per evitar els problemes de última milla.  

DHL / Ajuntament de l’Hospitalet 

Sistema Detector Identificar el frau en el sistema de 
Ferrocarrils de la Generalitat 

FGC 

Projecte My Way Cercador de rutes personalitzades ATM 
Mou-te responsive Cercador de rutes de transport. Última 

versió permet el càlcul dels trajectes 
combinant transport públic amb vehicle 
privat 

DGTM (Coordinació i Gestió) 

App rodalies  App que permet consultar els horaris de 
trens, plànols, línies, estat del servei i 
l’accessibilitat dels combois i estacions.  

DGTM (Coordinació i Gestió) 

(*)Reportades pels agents responsables o implicats 
 

 
Jornades sobre difusió de noves tecnlogies aplicades a la mobilitat (2014 - 2016) 

Jornades tècniques i de difusió de noves tecnologies 
aplicades a la mobilitat (2014) 

Promotor 
Any 

realització Conferència Llançament de la fase pilot SmartCEM Barcelona RACC 2014 Sabadell Smart Congress Cluster d'Eficiència Energètica de Catalunya 2014 Jornada sobre com ser més eficient en el transport de mercaderies 
i els avantatges que té per a les empreses l’ús dels vehicles elèctrics Mercabarna i l’Associació Clúster Alimentari 2014 iMobility Challenge: Vehicle Technology demonstrations iMobitliy Challenge 2014 
Ponència “Learning from Singapore: towards a sustainable 
mobility?” Dr. Alexander Erath AMB 2014 Presentació del projecte MyWay DTES 2015 Jornada Técnica sobre Seguridad, Sostenibilidad e Inteligencia: Nuevos Retos, Nuevas Carreteras Asociación Española de la Carretera, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona 2015 Smart City Sabadell Smart City Sabadell 2015 Jornada-Debat: “Per una aplicació intel·ligent del pagament per ús 
a la xarxa viària” Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 2015 



La logística del e-commerce nuevas tecnologías: drones y sus aplicaciones comerciales feria BTA 2015 CITET 2015 
Jornada: “La Mobilitat. Present i Futur de les noves tecnologies” Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i 

Ports de Catalunya 2016 Som Elèctrics? Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya 

2016 Promoure la mobilitat elèctrica, eficient i sostenible als municipis de Catalunya Diputació de Barcelona. Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Institut 
Català d'Energia.  

2016 Light Electric Vehicle Summit (LEVS) LEVS 2016 
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 EA3.2.  Millora de la gestió dels intercanviadors  

AGENTS RESPONSABLES 
ATM, Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat (SIM)  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La millora de la gestió passa per la definició d’accions que abasten la coordinació en el funcionament  de les diverses xarxes (en 
termes d’horaris i informació) així com projectes específics de millora per a cada intercanviador. 
El pdM proposa entre d’altres aspectes analitzar la seguretat, accessibilitat, intermodalitat, informació, senyalització, punts de 
recàrrega elèctrica i la coordinació horària per a cada intercanviador de la RMB. També proposa la creació d’intercanviadors virtuals 
en punts estratègic en els quals es faci una bona senyalització vertical i horitzontal de l’itinerari i incorporar tòtems informatius.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Realització d’una guia derivada del projecte City-Hub. Actualment disponible en anglès. 

 Realització de l’estudi “Impuls dels Park & Rides a les estacions de Rodalies de Catalunya” (2013) 
 Projecte dels intercanviadors virtuals de Montcada i 4 Camins. 

 Actuacions previstes en el Pla Director d’Infraestructures 2011 – 2020: s’adjunta taula amb l’estat de les actuacions. 
 Millora de l’intercanvi modal com a conseqüència de la posada en servei de Estació del Nord de Terrassa (intercanvi amb la 

xarxa de Rodalies operada per Renfe). 

 Durant l’any 2015 s’han realitzat actuacions de millora en diversos intercanviadors de la xarxa de metro (vegeu taula adjunta).   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Realitzar un resum de la Guia del projecte City Hub al català. 

2. Realització d’un projecte pilot de millora específic. 

3. Analitzar l’estat de la senyalització dels itineraris fins a les parades de bus a les estacions ferroviàries i realitzar estudis de millora. 

4. Realització dels projectes i execució de les actuacions als intercanviadors virtuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº d’aparcaments d’intercanvi ben senyalitzats des de xarxa viària en estacions 
de Rodalies 

V ini 3% 3% 3% Increment 

Nº d’aparcaments d’intercanvi amb senyalització estàtica en bona estat a la xarxa 
de Rodalies 

- 22,1% 22,1% 22,1% 50% 

Nº d’intercanviadors virtuals senyalitzats 0 0 0 0 17 

http://www.cityhub-project.eu/Default.aspx?tabid=96
http://doc.atm.cat/ca/_dir_pdm_estudis/impuls_park_ride_estacions/
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  EA3.2.  Millora de la gestió dels intercanviadors 

 

 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Intercanviadors virtuals en superfície previstos 
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Estat de les actuacions del Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 i altres actuacions en intercanviadors 

 

Intercanviadors 
Nombre de línies 

ferroviàries 
Estat de la mesura 

IN01 Intercanviador Pl.Catalunya-Pg de Gràcia 
(L1-L2-L3-L4, FGC i RENFE) 

10 Estudi informatiu sotmès a informació pública però no 
aprovat definitivament 

IN02 Ernest Lluch  En servei. Obra civil executada, projecte d’arquitectura i 
instal·lacions redactat sense programació de licitació 

IN03 Ribera Salinas 5 Estudi informatiu sotmès a informació pública però no 
aprovat definitivament 

IN04 Nova estació Rubí FGC           Estudi informatiu redactat 
IN05 Nova estació Ca n’Amat  Projecte constructiu redactat 
IN06 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa d’FGC - En estudi 
IN07 Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de 

Rodalies 
- En estudi 

IN08 Intercanviador Torrassa (Metro L1-L9 i 
RENFE) 

 Redactat projecte bàsic (en col·laboració amb el Ministeri de 
Foment i l’Ajuntament de l’Hospitalet) 

IN09 Intercanviadors i noves estacions a la línia 
R8 

 En servei l’estació de Volpelleres d’FGC des de 2010. 
Estació de Santa Perpètua de Mogoda: parcialment 
executada i pendent de licitació d’obres restants. Estació de 
Baricentro: realitzat estudi funcional (ATM). Intercanviador de 
Barberà: en redacció estudi de viabilitat (Ministerio de 
Fomento) 

IN10 Acabament de l’intercanviador de Martorell  Martorell FGC en servei 
IN11 Intercanviadors virtuals en superfície  Estudi funcional finalitzat. 

Execució durant 2016. 
 Intercanviadors de Plaça de Sants (L1/L5), 

Espanya (L1/L3), Urquinaona (L1/L4), 
Maragall (L4/L5) i Verdaguer L4/L5).  

 Fase de projecte. 
Redacta i executa la Generalitat i infraestructures.  

 Renovació escales de pedra.  5 (6 estacions) Finalitzada 
 Drenatge estació de la Torrassa  Finalitzada 
 Treballs de rehabilitació a les estacions de 

Passeig de Gràcia L3, Paral·lel L2/L3, i 
andanes d’Universitat i Fondo L1.  

 Iniciades 

 Adaptació de les estacions a PMR 2 (Collblanc L5 i 
Zona Universitària 
L3) 

Finalitzada 

 Renovació i manteniment de les vies. 
(renovació desviaments, instal·lació fixacions 
antivibratories, renovació travesses, 
renovació d’escapament final, renovació de 
vies, etc.)  

Diverses Finalitzades 
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  EA3.2.  Millora de la gestió dels intercanviadors 

 

 

 
 

Actuacions de millora impulsades per TMB 

ACTUACIONS TMB 

Les actuacions en estacions inclouen: 

 Impermeabilització de les andanes i vestíbul Espanya 
 Encaminaments a Espanya 

 Recrescut andanes Diagonal (L3) i Passeig de Gràcia 
 Renovació escales de pedra i reparació filtracions Catalunya (L1) 
 Ampliació fossat via 3 Sagrera 

 

Les actuacions en vies inclouen: 

 Reparació bretelle Vall d’Hebron (L5): Es monta de nou l’aparell de via corregint els defectes. S’aprofita l’obra per 
renovar quatre semi canvis. També, es realitza a la vegada la transformació de la bretelle posterior de l’estació 

 Reparació desviaments Sagrera i Bifurcació (L9): Es corregeixen definitivament els defectes de muntatge dels aparells 
de via de Sagrera Superior i Bifurcació Superior 
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 EA3.3.  Millora de l’accessibilitat al transport públic dels 

col·lectius amb risc d’exclusió social  

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Les millores de cobertura i accessibilitat en transport públic i dels modes no motoritzats són accions que beneficien els col·lectius més 
castigats per la crisi. Les xarxes actuals tenen una bona cobertura, però es fa imprescindible millorar la interconnectivitat de la xarxa, 
especialment a les zones de baixa demanda, buscant fórmules per cobrir amb qualitat aquells territoris on l’actual transport col·lectiu regular 
no és sostenible econòmicament. Aquesta mesura pot resultar més viable amb el suport  de les TIC.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Ampliació del sistema tarifari integrat a les comarques d’Osona, Berguedà i Ripollès. 
 Continua establert durant l’any 2014 el descompte en el títol de transport trimestral TTrimestre per a les persones ens situació d’atur, 

així com descomptes a famílies monoparentals i nombroses. 

 S’ha analitzat dins del “Programa de serveis de transport públic col·lectiu” l’oferta de transport de baixa demanda en zones amb major 

presència de persones amb risc d’exclusió social. 
 L’ATM està realitzant una anàlisi de la millora dels serveis webs per incrementar l’accessibilitat de tots els col·lectius. 
 Reunions prèvies amb el Departament de Treball, Benestar Social i Família per a implementar millores en aquest àmbit. 

 En l’àmbit de l’AMTU es produeix un augment de demanda de la T-12 del voltant del 20%, tot i que les validacions no incrementen al 

mateix ritme.  

 Al 2015 s’ha produït l’ampliació d’algunes condicions d’utilització dels títols socials T-12, T-Jove i T-FM/FN  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Millora de la informació sobre els col·lectius amb risc d’exclusió social i la seva mobilitat. 
2. Seguiment i avaluació dels títols socials en relació als requeriments dels col·lectius amb risc d’exclusió social i la  seva adaptació 

continuada als nous requeriments emergents. 

3. Anàlisi de l’oferta i propostes de millora del transport públic en els territoris de baixa demanda amb major presència de persones amb 

risc d’exclusió social. 
4. Foment de la incorporació de la inclusió social en els projectes de tecnologies de la informació. 

5. Foment d’iniciatives amb entitats socials per crear llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social. 
6. Foment d’actuacions orientades a la simplificació administrativa per a l’obtenció del títol de transport per part dels col·lectius amb risc 

d’exclusió social. 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Validacions amb títols socials respecte al total de validacions 13,9% 14,3% 13,9% 25,49% ≈ 
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  EA3.3.  Millora de l’accessibilitat al transport públic dels col·lectius amb 
risc d’exclusió social 

 

 

 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Atur registrat per persones (2014)

 

Resum de validacions  

Tipus Títol Validacions 2013 Validacions 2014 Validacions 2015 Validacions 2016 2013 - 2016 

P
ag

am
en

t 

Targetes multiviatge (T-
10, T-50/30, T-70/30) 

494.961.040 479.010.946 483.371.811 467.497.954 -5,5% 

Abonaments (T-Mes - T-
Trimestre 

66.023.763 76.828.958 86.348.427 107.759.418 63,2% 

Resta títols (TDia, 
TEsdeveniment) 

1.514.088 1.047.543 1.095.954 1.477.377 -2,2% 

Títols propis (Bitllet 
Senzill) 

132.542.190 134.624.767 132.990.000 134.085.216 1,1% 

TOTAL PAGAMENT 695.041.081 691.512.214 703.806.192 710.819.965 2,27% 

S
oc

ia
ls

 

Títols socials 1 a corona 126.338.214 128.692.767 127.790.000 125.155.706 -0,94% 

Títols socials (T-12, T-
jove, T-FM/FN,T-trimeste 

bonificada aturats 
78.692.545 95.329.664 107.132.334 118.001.953 49,8% 

TOTAL SOCIALS 205.030.759 224.022.431 234.922.334 243.157.659 18,6% 

 
TOTAL SISTEMA 900.071.840 915.534.645 938.728.526 953.977.624 5,99% 
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 EA3.4.  Ús dels peatges com instrument de gestió de la mobilitat  

AGENTS RESPONSABLES 
SGREGIV i SCT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa tendir cap a un sistema de tarifes racional i comprensible per a l’usuari, que redueixi les disfuncions en la fluïdesa del trànsit i les 
inversions poc racionals a les vies alternatives. Actualment s’ha començat a implantar mesures per transformar el peatge en un instrument 
de contribució al millor aprofitament de la capacitat de les infraestructures viàries (descomptes per VAO i ECO, rebaixes en hores vall...). 
Aquest sistema, s’haurà d’adaptar amb l’evolució del parc mòbil. 
 
En l'estudi de noves inversions en la xarxa viària caldrà valorar la capacitat total dels corredors i el seu repartiment modal, buscant solucions 
que afavoreixin el canvi modal, minimitzant la inversió global i maximitzant el benefici social. L’Eurovinyeta també és una oportunitat per 
racionalitzar el sistema de peatges.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Extensió i ampliació del sistema de descomptes en peatges. Al 2015 va entrar en vigor la gratuïtat dels peatges de la Generalitat 

pels vehicles elèctrics. Modificació dels criteris segons Decret 76/2017, de 20 de juny, de modificació del Decret 427/2011, de 27 

de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat 

de la Generalitat de Catalunya i se n'actualitzen les tarifes i peatges 

 Realització de diverses campanyes en mitjans de comunicació i en panells de la xarxa viària, de difusió d’aquests descomptes. 

 En referència al seguiment d’aquesta mesura, ha mancat disposar d’informació més detallada de les actuacions realitzades en e l 

moment de tancament del present informe.     ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Manteniment del sistema de descomptes del Decret 427/2011 i extensió a tota la xarxa viària tarifada. 

2. Impuls de la integració del sistema de peatges analitzant la xarxa per corredors d'infraestructures. 

3. Incentivació de l’ús del VIA-T. 

4. Realització de campanyes de promoció dels descomptes per a VAO i ECO. 

5. Reserva de vies de peatge per a pesants i autobusos. 

6. Estudi de l’extensió del Decret 427/2011 adaptant-lo a vehicles de transport de mercaderies i incorporant noves tarifes HV per a 

vehicles pesants. 

7. Inclusió de vehicles de transport col·lectiu discrecional dins de polítiques de descompte ECO. 

8. Projecte tecnològic i normatiu relatiu a l’Eurovinyeta, i seguiment de l’impacte de la seva implantació. 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

% de vies de peatge amb descomptes per a vehicles VAO i/o ECO respecte el total 
e vies de peatge 

56% 56% 56% 56% 100% 

% de validacions amb descompte VAO i/o ECO 0,74% 1,44% 2,2% 2,3% Increment 

% de vehicles amb Via-T sobre el total del parc V ini (*) (*) (*) Increment 

(*) Pendent disposar d’aquesta dada 
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 EA3.4.  Ús dels peatges com instrument de gestió de la mobilitat  

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Vies de peatge en l’àmbit RMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validacions en els peatges amb vehicles ECO 
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Validacions en els peatges amb vehicles VAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trànsits amb descomptes a les vies de peatge 

CONSTRUIR UN MAPA A PARTIR DE LES DADES QUE ENS PASSIN DES DE PEATGES 

Títol Tipus Trànsits 2012 Trànsits 2013 Trànsits 2014 Trànsits 2016 

C16 

 

ECO 49.240 85.881 107.059 311.914 

VAO 182.213 217.219 202.157 259.531 

ECO + VAO 4.073 7.553 8.155 14.104 

Elèctric    16.055 

TOTAL 235.526 310.653 300.619 601.604 

C32 

ECO 61.646 61.693 90.608 192.942 

VAO 324.725 293.763 324.057 289.026 

ECO + VAO 592 2.698 3.361 10.193 

Elèctric    16.588 

TOTAL 386.963 358.154 418.026 508.479 

C33 

ECO 34.649 25.746 35.554 41.456 

VAO 53.211 33.376 34.387 17.251 

ECO + VAO 0 471 400 113 

Elèctric    1.472 

TOTAL 87.860 59.593 70.341 60.292 

TOTAL 

SISTEMA 

ECO 145.535 173.320 233.221 546.312 

VAO 560.149 544.358 576.168 565.808 

ECO + VAO 4.665 10.722 13.371 24.410 

Elèctric    34.115 

TOTAL 710.349 728.400 822.760 1.170.645 

Font: Subdirecció General de Relació amb Empreses Gestores d’Infraestructures Viàries 
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 EA3.5.  Gestionar les infraestructures viàries del transport públic  

AGENTS RESPONSABLES 
SCT, DGIMT i MIFO  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Identificar àmbits adients per aplicar les  tecnologies smart ITS i de promoure proves pilot per implantar noves tecnologies adaptades d’altres 
àmbits o experimentals. Aquesta actuació s’efectuarà per mitjà de la creació d’un observatori de noves tecnologies de la informació vinculades 
al món de la mobilitat. Aquest farà un seguiment específic de les polítiques que s’estan implantant en les institucions vinculades a la mobilitat i 
els municipis de la pròpia RMB i promourà un conjunt d’actuacions de difusió, realització de projectes tècnics, accessibilita t de la població a les 
noves tecnologies...  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Projectes constructius de definició d’un carril bus d’accés a Barcelona per la B-23 des de l’entroncament amb l’autovia A-2 al TM de Sant 

Feliu de Llobregat i fins a la Diagonal de Barcelona (7km), a la C-245 entre Castelldefels i Cornellà, i a la C-31 entre Montgat i la pota nord. 

Previsió també a la C-32.  

 Canvis en la gestió del Bus-VAO de la C-58 (ampliació horari i reducció de 3 a 2 ocupants).   

 L’ATM; conjuntament amb el SCT, la DGTM i l’AMB està estudiant la possibilitat de crear carrils bus provisionals en episodis de 

contaminació i/o congestió, en el marc de l’Acord polític per a la millora de la Qualitat de l’Aire a l’Àmbit 40.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Incorporació de mesures de gestió de la mobilitat en els accessos dels nous carrils bus. 

2. Foment de la gestió dinàmica en funció de les condicions de circulació de la xarxa. 

3. Fer estudis específics de recerca de mesures que ajudin a fomentar l’increment de l’ocupació dels vehicles. 
4. Distinció dels carrils bus-VAO com a infraestructura viària amb nomenclatura pròpia. 

5. Estudi de la possibilitat d'introduir peatges dinàmics als carrils bus-VAO en períodes de congestió. 

6. Estudi de nous carrils bus-pesants en corredors amb oferta feble de TPC. 

7. Pla de Seguretat Vial 2017-2019. 

8. Pla ITS/Tecnològic 2017-2019           
GRAU D’EXECUCIÓ 

           
RITME D’EXECUCIÓ 

 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº circulacions en dia feiner de bus pels carrils bus interurbans 1.157 1.271 1.476 1.498 2.137 

Volum diari de vehicles als carrils bus-VAO de l’RMB 2.155 6.715 6.428 sd 4.000 
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 EA3.5.  Gestionar les infraestructures viàries del transport públic  

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Vies amb plataforma reservada o Carril Bus-VAO previstes 
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 EA3.6.  Establir un model global de gestió i tarificació de 
l’aparcament  

AGENTS RESPONSABLES 
ATM, AMB i Ajuntaments  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa la creació d’un grup de treball per a l’impuls de la gestió global metropolitana de l’aparcament que analitzi aspectes 
normatius i de gestió així com criteris comuns de tarificació de l’aparcament en destinació, com a instrument per a afavorir el transport 
públic. Els criteris s’establirien en funció de la mida del municipi i la disponibilitat de transport públic  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Per part de l’AMTU realització al 2015 d’un estudi que analitza els diferents tipus d’aparcaments urbans. Estudi per tal d’analitzar 

els  tributs actuals referent a dotació d’aparcament per als treballadors/es per part de les activitats (ATM). 
 En el marc del estudis realitzats per la diagnosi del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) de l’AMB, s’ha realitzat un anàlisi 

específica sobre l’aparcament metropolità.  
 Desenvolupament en curs de la “Plataforma metropolitana d’aparcament” per tal de gestionar, a nivell metropolità, la superfície 

d’aparcaments. També hi ha un desenvolupament en curs d’una prova pilot pels sistemes d’aparcaments d’intercanvi modal 
vinculats a les estacions de rodalies de municipis metropolitans.  

 A la ciutat de Barcelona s’ha realitzat una primera anàlisi sobre mesures de gestió de l’aparcament que afectin als vehicles més i 

menys sostenibles, i s’han coordinat de les noves implantacions d'àrea verda amb els districtes. Aplicació d’incentius per els 
vehicles més “sostenibles”.  

 Elaboració, per part de l’Ajuntament de Barcelona, de l’esborrany per la modificació de les ordenances urbanístiques per tal de 
reduir les places a construir en el nous edificis. Així, s’intenta reduir la presencia de turismes a les ciutats i s’afavoreix el cost de 
les edificacions.   ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Creació d'un grup de treball per a l'impuls de la gestió global de l'aparcament a escala de l’RMB. 
2. Impuls d’estudis relacionats amb l’impacte de l'aparcament en la mobilitat metropolitana. 

3. Elaboració d'un document marc d’estratègies metropolitanes d'aparcament a l'RMB. 
4. Implantació d’estratègies més efectives d’aparcament. 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Municipis amb regulació de l’aparcament en destinació (%) 84% 87% SD 
(*) 

SD 
(*) 

- 

(*) A l’any 2015 i 16 no s’ha realitzat l’enquesta als municipis, font de les dades per obtenir aquest indicador.  
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 EA3.7.  Gestió integrada de Park and Ride  

AGENTS RESPONSABLES 
ADIF, FGC i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa impulsar un nou model de gestió dels P&R basat en grups d’aparcaments de dissuasió associats a corredors de mobili tat 
integrats i que conformin unitats de gestió que siguin econòmicament sostenibles. En els grups d’aparcaments on s’opti per incloure 
pagament, el sistema de tarifes s’haurà de relacionar amb l’ús del transport públic de tal manera que es premiï el grau d’uti lització i es 
tingui en compte la corona metropolitana on es s’emplacen. També caldria establir bonificacions per a VAO i ECO.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Redacció del document. Impuls dels Park & Rides a les estacions de Rodalies de Catalunya (2013).  

 Conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat per la millora de la gestió del Park&Ride de Volpelleres. S’han posat 40 places a 
disposició dels clients d’FGC (2015).  ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Projecte i instal·lació de millora de la senyalització estàtica dels P&R. 

2. Estudi de millores dels P&R FGC. 

3. Prova pilot de la proposta de gestió integrada en un corredor ferroviari. 

4. Projecte de gestió per corredors i dels P&R ferroviaris i viaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº d’aparcaments amb senyalització estàtica a les estacions de 
Rodalies de Catalunya 47% 68% 68% 68% 90% 

Ocupació mitjana dels P&R ferroviaris 71,5% 73,5% 75% 76% Increment 
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  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Aparcaments intermodals d’alta i baixa demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

*Actualització a juliol de 2015 
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 EA3.8.  Fomentar l’ús de la bicicleta  

 AGENTS RESPONSABLES 
 DGTM, AMB, ICAEN i ATM DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La bicicleta és una alternativa de substitució del vehicle privat motoritzat en viatges curts sempre que l’usuari pot trobar uns elements 
de qualitat mínims de servei. En relació amb el transport públic, cal treballar perquè la bicicleta sigui un mode d’aportació i dispersió, 
amb aparcaments i serveis per al ciclista a les estacions. Els sistemes de bicicletes públiques han d’evolucionar i resoldre alguns dels 
problemes que plantegen.  ACTUACIONS REALITZADES   Actualització a setembre de 2017 
 Redacció del document de Xarxa Ciclable de la RMB en el marc del pdM 2013 – 2018. Ampliant i millorant la xarxa d’itineraris de 

bicicleta (2016 126,2 km totals de xarxa ciclable). Mapa consultable al web de l’ATM. 
 Finalitzant, al 2017, el Projecte Constructiu Base (PCB) de 80km de carrils bici.  

 Elaboració d’una ordenança tipus per a la mobilitat en bicicleta (AMB). 
 Promoció del registre de bicicletes privades als municipis adherits a la Red de Ciudades por la Bicicleta (AMB). 

 Modificació de l’ordenança de circulació de vianants i vehicles en referència a l’ús de la bicicleta a la ciutat (Ajuntament de 

Barcelona). 

 Normativa per a admetre bicicletes plegables en els autobusos interurbans gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 Normativa que admet bicicletes en certs horaris i condicions a FGC i TRAM. 

 Modificació de la normativa d'accés de la bicicleta al transport públic per permetre l'accés de bicicletes plegades als autobusos de 

l’AMB. 
 Prova pilot per fomentar l'ús de la bicicleta als polígons d'activitat econòmica (AMB).   

 Prova pilot del Vadebike, les habitacions d’aparcaments segurs.  
 Desenvolupament del bicing elèctric a la ciutat de Barcelona   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Impuls d’un grup de treball ordenances, criteris de disseny, promoció de les tecnologies de la informació i de gestió de flotes de 

bicicletes. 

2. Elaboració d’una ordenança tipus per a la mobilitat en bicicleta. 
3. Promoció del registre de bicicletes privades a nivell metropolità. 

4. Homogeneïtzació de la normativa d'accés de la bicicleta al transport públic. 

5. Gestió de mesures d’intercanvi modal bicicleta – transport públic incorporant espais multiserveis com ara aparcaments segurs, 

punts de càrrega per a la bicicleta elèctrica i serveis al ciclista a les estacions. 

6. Estudi de les condicions per desenvolupar la bicicleta en zones de baixa densitat i prova pilot. 

7. Elaborar un protocol d’actuació de la senyalització dels itineraris ciclables en cas d’afectacions per obres.  
 

 

GRAU D’EXECUCIÓ  RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Proporció d’ajuntaments amb bici registre (%) V ini 15% (1) (1) Increment 

Nº de municipis amb ordenança que reguli la bicicleta amb criteris 
acordats 

V ini -  (2) (2) (2) 15 

Nº d’estacions ferroviàries amb multiserveis per a la bicicleta 1 1 1 1 5 

(1) Dada a extreure de l’enquesta al municipi, no realitzada aquest any  (2) Dada encara no disponible 
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  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Municipis amb registre de bicicletes a l’RMB 
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 EA3.9.  Gestió de la velocitat variable a la xarxa viària  

AGENTS RESPONSABLES 
SCT i MIFO  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La gestió dinàmica de la velocitat permet augmentar la capacitat d’un corredor en períodes de congestió viària, reduir el consum 
energètic i les emissions de contaminants i de soroll i reduir l’accidentalitat. És important definir corones i corredors on la velocitat es 
va reduint en acostar-se a Barcelona, tot tenint present el sentit de circulació, com a mesura orientada a reduir la congestió i millorar la 
qualitat de l’aire en els entorns metropolitans més densos. Aquesta mesura resulta aplicable als accessos a la ciutat, i caldria estudiar-
la en d’altres corredors de la xarxa viària (trams de l’AP-7/B-30 a l’altura del Papiol, o el tram de la C-58 entre Terrassa i Sabadell).  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Activació dels sistemes de velocitat variable a partir de dades de contaminació atmosfèrica. Recomanació de velocitat a 90 km/h.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Estudi dels trams de la xarxa viària on cal estendre la gestió de la velocitat variable. 

2. Definició d’un model de velocitat en vies de trànsit elevat amb velocitat limitada a valors propers a l'òptim d'emissions en hores 

punta de trànsit i per sentit de circulació. 

3. Compleció de la instal·lació de la gestió dinàmica per carrils als accessos de Barcelona. 

4. Incorporació en la informació del trànsit i en les app dels trams en velocitat variable i la velocitat a què es pot circular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº de pòrtics de senyalització variable a la xarxa viària bàsica 146 146 146 146 Increment 

Nº de panells de missatges variables d’informació viària 124 124 124 124 Increment 

Longitud de la xarxa viària bàsica amb sistemes de senyalització 
de velocitat variable (km) 

63,8 63,8 63,8 63,8 84,0 
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Eixos amb velocitat variable 
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 EA3.10.  Millorar la informació relativa a la mobilitat dels turistes 

i els residents temporals a l’RMB  

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, AMB, ACT i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

És prioritari desenvolupar accions per a quantificar i gestionar adequadament la mobilitat que generen a l’RMB els turistes i els no 
residents. Així cal analitzar els fluxos no servits, els idiomes i canals d’informació més idonis per adaptar l’oferta als períodes de demanda 
elevada. El sistema de transport públic ha de proporcionar títols amb característiques diferents dels que utilitzen els residents. En aquest 
sentit, la T-Mobilitat pot ser una oportunitat per aprofundir en l’oferta de títols integrats adequats als turistes.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Webs de TMB, Mou-te, AMB i  ATM en anglès. 

 Títols ATM: T-Esdeveniment i T-Dia. Utilització del T-Esdeveniment en dos esdeveniments al 2014: T-GSMA Mobile World Congress i 

T-Jocs Special Olympics 2014. Al 2015 s’ha tornat a utilitzar  la T-GSMA Mobile World Congress.  

 Bitllets per turistes Hola BCN! (descompte 10% en compra on-line). 

 L’Agència Catalana de Turisme ha redactat el document Pla d’Acció per a la Sostenibilitat 2015 – 2018 en que incorpora criteris 

relacionats amb la mobilitat dels turistes. En el procediment d’obtenció de la Certificació Biosphere s’inclouen accions relacionades 

amb la mobilitat sostenible dins de l’apartat D2 (Transport Sostenible). 
 En el portal web de mobilitat de  l’AMB s’han inclós els serveis de l’Aerobus i del Barcelona City Tour   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Incorporació d’enllaços als cercadors de mobilitat públics als webs de turisme, de guies de viatge i d'hotels. 

2. Foment de l’accessibilitat de les aplicacions i webs de mobilitat públics per part dels turistes. 
3. Anàlisi dels fluxos d’accés a l’àmbit del PMQA amb vehicle privat motoritzat per a turistes per oferir-los alternatives de transport públic 

eficient tot promovent, també, els P&R com punt d’intercanvi modal. 
4. Impuls dels títols integrats i els serveis pels turistes. 

5. Promoció de l’obtenció pels turistes dels bitllets de transport a l’origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº de webs públics metropolitans de la mobilitat que incorporen com a mínim 3 
idiomes europeus (diferents al català i castellà) 

- 0% 0% 0% 100% 

Nº d’usuaris turistes del STI/Ús dels títols turístics a l’RMB 14,8M 18,7M 18,95M 21,0M Increment 
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 EA3.11.  Gestió integrada d’incidències que afectin els serveis de 
transport públic  

AGENTS RESPONSABLES 
SCT, ATM i DGTM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es planteja l’adaptació de la plataforma SAE multiflota de l’ATM per rebre i distribuir als operadors i les persones usuàries  la 
informació provinent dels agents amb capacitat d’intervenció sobre els canvis programats i no programats a la via pública, la qual 
cosa permetrà prendre decisions als operadors i als usuaris dels serveis de transport públic.Es proposa implantar un accés del Servei 
Català de Trànsit (SCT) al SAE via web service que es puguin referenciar de forma analítica i en temps real les incidències que es 
produeixen diàriament en el trànsit.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Element treballat al Grup de Treball del CGIT (Centre de Gestió de la Informació del Transport) en el marc del projecte de la T-

Mobilitat. 

 S’ha establert amb el Servei Català de Trànsit una primera relació de possibles intercanvis d’informació: 
 Per part d’ATM la informació a rebre és la relativa a les incidències a les xarxes viàries. 

 Per part del SCT la informació a rebre és la relativa a la detecció d’incidències a les xarxes viàries (en base a la velocita t dels 

autobusos).   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Proposta d’homogeneïtzació de la informació sobre incidències i els processos per a la seva transmissió a les persones usuàries 

internes i externes, definint un protocol conegut i validat pels implicats. 

2. Ampliació de les funcions del Centre de Monitorització i Gestió de Sermetra, responsable de l’execució i seguiment d’aquests 
processos. 

3. Projecte tecnològic de web service d’informació de les incidències de trànsit al transport públic. 
4. Implantació del web service del SAE al SCT. 

5. Redacció de convenis de col·laboració amb ajuntaments i altres agents amb capacitat d’intervenció a la via pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº de municipis >20.000 h connectats al servei d’incidències - (*) (*) (*) 50% 

% d’operadors d’autobusos interurbans que utilitzen la informació d’incidències de 
trànsit a través del SAE-ATM 

- (*) (*) (+) 70% 

(*) Sistemes encara no desenvolupats 
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 EA3.12.  Articular la gestió de crisis episòdiques  

AGENTS RESPONSABLES 
DGPC i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Les situacions d’emergència quan s’esdevenen en l’àmbit dels serveis de transport, es gestionen de conformitat amb dos plans de 
protecció civil definits pel Dep. d’Interior: el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) i el Pla de protecció civil per accidents en 
el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). Caldrà valorar la possible incidència dels 
canvis previstos pels efectes del canvi climàtic, per tal d’avançar possibles actuacions preventives en la línia del que marca el capítol 
4 de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC).Convé que s’estableixin plans d’acció o protocols d’actuació 
específics per al transport públic i privat de viatgers i el transport convencional de mercaderies vinculats als plans de protecció civil 
abans esmentats. Així mateix, cal establir l’actuació de coordinació entre els diferents operadors i agents implicats.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Treballs previs per a la definició d’un protocol d’actuació en cas d’episodis de contaminació. Al 2016 s’han intensificat els 

contactes i grups de treball per poder coordinar totes les tasques a realitzar en cas d’episodi.  
 Creació del Servei de Suport a la Gestió de Crisis, la finalitat del qual és anticipar, prevenir i minimitzar les conseqüències de les 

crisis que tenen causes naturals, tecnològiques o socials, del qual l’ATM en forma part per les seves incidències sobre el 
transport i la mobilitat. 

 S’ha preparat un protocol per a la gestió de situacions de crisi per part de l’ATM en relació a la gestió del Tram, amb l’objectiu de 

fer-lo extensiu a la resta d’operadors.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Elaboració i implantació de protocols d’actuació específics per a situacions de crisi en el transport públic i privat de viatgers i el 

transport convencional de mercaderies. 

2. Projecte d’accés via web service a les dades dels SAE de les flotes de transport per part dels responsables operatius de la gestió de 

les crisis. 

3. Projecte de noves mesures d’informació en temps real als usuaris del servei de transport públic en cas de crisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Documents tècnics elaborats sobre crisis episòdiques - 0 1 1 4 



EA 3.13 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 3 
Gestió de la mobilitat amb 

el transvasament modal 
com a prioritat 

 
 
 
 
 
 
 EA3.13.  Establir mecanismes per a la correcta distribució dels 

costos del transport públic en esdeveniments massius 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, ATM i AMB  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Els esdeveniments extraordinaris generen unes necessitats d’oferta de transport col·lectiu el cost de la qual majoritàriament  va a càrrec 
de les administracions públiques. En determinats esdeveniments s’han habilitat estratègies per reduir l’impacte econòm ic del dispositiu 
de transport públic tot oferint alhora un servei de qualitat als usuaris. Les alternatives de mode de mobilitat a utilitzar depèn de la 
naturalesa de l’esdeveniment, el qual determina la procedència dels espectadors. Per als esdeveniments  extraordinaris però de 
tipologia recurrent, com són els esportius, convé fer estudis de caracterització de la mobilitat i de l’oferta de les xarxes de mobilitat que 
pot resultar més eficient.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 S’ha aprovat la Llei de finançament del sistema de transport públic on s’ha considerat aquest aspecte. 
 Treballs previs per a l’anàlisi sobre l’ús de transport públic en esdeveniments extraordinaris.  
 Impuls i aplicació del títol específic T-Esdeveniment (Special Olympics – 2014 - i World Mobile Congress- 2014, 2015 i 2016).  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Escandall de costos per a la repercussió de les despeses de transport públic generades per esdeveniments extraordinaris. 

2. Anàlisi estadística per estimar la quota d’usuaris de transport públic en els esdeveniments extraordinaris i la quota d’assistents als 
esdeveniments extraordinaris en la demanda de transport públic en el moment de la celebració. 

3. Impuls d’una taula de concertació amb els agents originadors dels esdeveniments massius. Redacció i aprovació d’una normativa 
d’imputació de costos del transport generats pels esdeveniments extraordinaris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Esdeveniments extraordinaris a l’RMB amb aplicació de la normativa 1 (*) (*)  Increment 

Quota de transport públic en els esdeveniments extraordinaris V ini (*) (*)  V ini + 
10% 

Número de validacions del títol T-Esdeveniment - 244.772 274.174 256.887(1) Increment 

(*) En procediment anàlisi d’aquests indicadors 

(1) Només hi ha T-Esdeveniment per el WMC 



  
 
 
Un transport ferroviari de més qualitat EA4 2013 -2018 



EA 4.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  

Regió Metropolitana de Barcelona 

 

EA 4 
Un transport ferroviari de 

més qualitat 

 

 

 

 

 

 

 EA4.1.  Increment de la capacitat a la xarxa ferroviària de Rodalia  

AGENTS RESPONSABLES 
SIM, Adif, Renfe, Operadora  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es planteja reestructurar els serveis de Rodalies i incrementar-ne l’oferta tot establint un major nombre de serveis per hora i sentit adequat 
a la demanda dels diferents corredors i franges horàries. La incorporació de noves unitats de tren i l’allargament d’andanes fins a 200 m. de 
longitud ha de permetre configurar combois de major cabuda. 

D’altra banda, les millores en la infraestructura i les instal·lacions augmentaran de manera substancial la fiabilitat de l’explotació ferroviària. 
Aquesta mesura es desenvoluparà de manera coordinada amb el Pla de transports de viatgers de Catalunya. 

  ACTUACIONS REALITZADES    
Actualització a setembre de 2017 

 Al setembre de 2013, s'incrementa l'oferta de transport en el trajecte Mataró - Arenys de Mar, mitjançant la prolongació de recorregut, 

en dies laborables, de 52 serveis que anteriorment iniciaven o finalitzaven el seu recorregut a Mataró.  

 S’han produït algunes modificacions menors en les línies de Rodalies (veure detall en la taula adjuntada a l’apartat d’informació 
complementària) 

 Al 2016 s’allarga el recorregut de vuit trens de l’R1 fins a Tordera i Maçanet 
 Remodelació de 18 trens de la sèrie 447 que presten servei a Regionals 

 

  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Concreció d’un nou esquema de serveis de Rodalia. 
2. Realitzar les obres d’infraestructura i actuacions en material mòbil i sistemes necessàries per implantar-ho. 

3. Implementació i seguiment del nou esquema de serveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  

2012 

 

2014 2015 2016 

 

Objectiu 

Nº d’unitats Civia 465 44 44 44 52 Increment 

Nº de persones que viatgen en el conjunt de la xarxa 105,9M 105,2M 106,6M 108,2M 117,58M 

Indicador de satisfacció de les persones usuàries (EMEF) 7,18 6,5 6,2 - Increment 



EA 4.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  

Regió Metropolitana de Barcelona 

 

EA 4 
Un transport ferroviari de 

més qualitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EA4.1.  Increment de la capacitat a la xarxa ferroviària de Rodalia  
 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Xarxa ferroviària de rodalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificacions en les línies de Rodalies 
 

2013 - 2015 

 Des del gener de 2014: 6 serveis (3 per sentit) semidirectes Manresa-Barcelona – L'Hospitalet de Llobregat (R4) amb 

parades només a Sant Vicenç de Castellet, Terrassa, Sabadell Centri, Barcelona Sant Andreu Arenal, Barcelona La 

Sagrera Meridiana, Barcelona Arc de Triomf, Barcelona Plaça Catalunya i Barcelona-Sants. Reducció de temps de viatge 

entre 10 i 15 minuts. 

 Des del febrer de 2015: Nou servei, a primera hora matinal entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú (R2S), que 

permet avançar l'hora de la primera sortida en les estacions de Sant Vicenç de Calders (5.44 h.) Calafell, Segur, Cunit i 

Cubelles per arribar abans de les 7.00 h. a Barcelona. 

 Des de l’abril de 2015: Prolongació de tren Sant Vicenç (05:19) – Vilanova i la Geltrú (05:38), que anteriorment realitzava el 

recorregut Vilanova – Barcelona. 

 A l'agost de 2015, es realitzen millores en l'estació d’Aeroport que permeten separar els fluxos de pujada i baixada del tren 

per part dels viatgers, mitjançant l'accés a través d'andanes independents. 

 

 



EA 4.2 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  

Regió Metropolitana de Barcelona 

 

EA 4 
Un transport ferroviari de 

més qualitat 

 

 

 

 

 

 

 EA4.2.  Millora de serveis a les línies metropolitanes de FGC  

AGENTS RESPONSABLES 
SIM, Adif, Renfe, Operadora  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa maximitzar l’oferta de servei del Metro del Vallès per tal d’incrementar el nombre de circulacions en hora punta. En relació 

al servei de viatgers a la línia Llobregat-Anoia d'FGC caldria optimitzar el seu funcionament repensant l’oferta en hora punta del matí 
des d’Igualada i Manresa fins a Barcelona i incrementant la freqüència la resta del dia en ambdues línies. 
El pdI 2011-2020 contempla l’increment de noves unitats de tren, ha de permetre reduir l’interval de pas, i per tant reduir el temps 
d’espera i alhora incrementar la comoditat del desplaçament.  Aquesta mesura es desenvoluparà de manera coordinada el Pla de 
transports de viatgers de Catalunya 

  ACTUACIONS REALITZADES    
Actualització a setembre de 2017 

 Implantació dels metros comarcals a la línia Llobregat-Anoia i consolidació del Metro del Baix Llobregat. 

 Millora de la freqüència de pas del Metro del Vallès FGC. 

 Posada en funcionament de 24 noves unitats. 

 Perllongament de la línia del Vallès a Terrassa  amb 3 noves estacions (Vallparadís Universitat, Terrassa Estació del Nord i 

Terrassa Nacions Unides) (2015). Des de la posada en servei del perllongament de la línia el 29 de juliol fins al 31 de desembre 

2015, la demanda a Terrassa s’ha incrementat en 448.711 viatgers (+49,5%), passant de 906.317 a 1.355.028. En el total de 

demanda del metro de Vallès el perllongament de la línia ha generat un total de 731.082 viatges addicionals. 

 Treballs per a la posada en marxa al 2017 de les noves estacions de Sabadell La Creu Alta, Sabadell Nord i Sabadell Parc del 

Nord, 

  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Adaptació del servei a la demanda per a la línia Barcelona – Vallès i Llobregat – Anoia. 

2. Execució de les actuacions prèvies en matèria d’infraestructures i material mòbil. 
3. Disseny i implementació del pla d’explotació. 
4. Millora dels canals de comunicació i informació digitals (web, mòbils, etc.) i a les estacions.  

 

 

 

 

 

 

 

  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies   Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  

2012 

 

2014 2015 2016 

 

Objectiu 

Nº de noves unitats de tren d’FGC 0 24 24 24 24 

Nº de persones que viatgen en el conjunt de la xarxa 75M 77,2M 79,7M 81,4 84,25M 

Indicador de satisfacció de les persones usuàries (EMEF) 7,5 7,3 7,2 7,5 Increment 

 



EA 4.3 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  

Regió Metropolitana de Barcelona 

 

EA 4 
Un transport ferroviari de 

més qualitat 

 

 

 

 

 

 

 EA4.3.  Compleció de les millores tècniques a la Xarxa de Metro 

(TMB)  

AGENTS RESPONSABLES 
TMB i DGIMT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El pdM proposa incrementar l’oferta de servei fins un 14% en el conjunt de les línies convencionals de metro mitjançant la circulació de 

més unitats de tren en hora punta. Aquest increment serà possible en part a la compleció de les millores tècniques per al conjunt de la 

xarxa, i comportarà també la necessitat d’ampliar les cotxeres actuals, actuació ja prevista al pdI. 
 

El pdI 2011-2020 preveu la continuació de la construcció de les línies L9 i L10. També es proposa executar els perllongaments de la línia 

L3 i L4. La resta de les actuacions d’ampliació de xarxa es proposen com a projectes. 
  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Millores en els sistemes de protecció contra incendis en tallers i cotxeres. 

 Diverses millores sobre el material rodant (veure taula a l’apartat d’informació complementària) 
 Durant el 2015, cal destacar l’avanç de la compleció de la L9 sud. El 12 de febrer de 2016 es va posar en servei el nou tram L9 Sud 

(Zona Universitària a l'aeroport) que va suposar un increment de 19,6 km i 15 estacions en la xarxa de metro.  

 Entren en explotació, però sense servei comercial, 6,3 quilòmetres del ramal de metro de la Zona Franca (futura L10 Sud) perquè els 

trens puguin accedir a la zona de tallers. 

 Durant el 2015 s’han portat a terme tasques d’adaptacions necessàries de la flota de trens a operar la línia L9 i tasques necessàries 
per a la implantació del manteniment de la flota al taller ZAL. 

 L10 Sud: al 2016 s’han iniciat els estudis necessaris per començar la preparació de la posada en servei previst per finals de 2018  

 Actuacions en estacions: S’ha posat en marxa un projecte que permet desconnectar de forma automàtica i centralitzada l’enllumenat, 
escales mecàniques i ascensors en la franja nocturna de manteniment. L’objectiu és poder garantir que únicament quedin connectats 

(i per tant consumint energia) aquells equipaments que siguin totalment imprescindibles.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Implementació gradual de les actuacions de millora dels serveis. 

2. Adscripció de nou material mòbil a la xarxa. 

 

 

  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  

2012 

 

2014 2015 2016 

 

Objectiu 

Interval de pas mitjà del servei de metro a l’hora punta exceptuant-ne l’L11 
(minuts) 

3,37 3,21 3,22 3:22 Reducció 

Demanda del servei de metro (milions de viatgers/any) 373,5 375,7 385 381,5 410,7 

Valoració ciutadana global del metro segons l’EMEF (0 a 10) 7,1 7,0 6,6 7,1 Increment 

 

 

 



EA 4.3 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  

Regió Metropolitana de Barcelona 

 

EA 4 
Un transport ferroviari de 

més qualitat 

 

 

 
 

 

 

 EA4.3.  Compleció de les millores tècniques a la Xarxa de Metro (TMB)  
 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Millores en el material mòbil  
2013 – 2014 

Obtenció de material del parc dels trens s/5.000, remodelació completa dels trens de la s/2.000, s/3.000 i s/4.000 i modificacions als 

trens de la s/9.000 per adaptar-los al nou Tram i de la L9/L10. S’està treballant en la remodelació dels trens de la s/2.100. 
2015 

Projecte de remodelació de trens de la sèrie 2.000. La 1ª unitat ha tornat remodelada al mes de desembre i en aquests moments, 

juny 2016, es troba en fase d’acoblament i proves. La previsió és que es posi en servei al llarg del primer  quadrimestre del 2016. Amb 

la 2ª unitat es van va iniciar els treballs de remodelació al mes de desembre.  

Al 2016 també ha tingut continuïtat el projecte per a la monitorització en línia de trens a línies convencionals. S’ha implementat el  
sistema en 10 trens de les series S/5000, S/6000 i S/9000. Durant el 2016, aquest sistema permetrà començar a disposar de dades 

del passatge i consum energètic dels trens en temps real i en un futur utilitzar aquesta informació per millorar el servei. 

2016 
Remodelació trens Sèrie 2000 

El mes de desembre de 2014 es va enviar la primera unitat S2000 als tallers de l’adjudicatari per iniciar els treballs de remodelació, 
un cop superades les fases de proves corresponents va entrar en servei comercial al maig de 2016. 

La segona unitat remodelada, va entrar en servei comercial al novembre de 2016.  

A l’agost de 2016 es va donar sortida a la tercera unitat per iniciar els treballs de remodelació. La tercera unitat remodelada va arribar 

al desembre del 2016 i un cop superades les fases de proves  va entrar en servei comercial el dia 20 de febrer de 2017. 

Al mes de desembre del 2016 es va donar sortida a la quarta unitat i es preveu la seva recepció ja remodelada al juliol de 2017. 

 

Monitorització en línia de trens a línies convencionals 

S’ha implementat la monitorització a distància de consums desagregats de tren, en 1 tren per sèrie nova (S-5000, S-6000 i S-9000) i 

línia, i en un S-3000 (sèrie antiga) prèviament sensoritzat. 

 
 

Mapa de xarxa de metro i altres serveis ferroviaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EA 4.4 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  

Regió Metropolitana de Barcelona 

 

EA 4 
Un transport ferroviari de 

més qualitat 

 

 

 

 

 

 EA4.4.  Millorar els paràmetres d’explotació del servei del tramvia  

AGENTS RESPONSABLES 
ATM i TRAM DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Realitzar actuacions a curt termini que permetin una explotació més flexible i eficient del servei com per exemple: millora de la 

velocitat comercial (prioritat semafòrica, supressió de girs a l’esquerra, millora dels punts de transvasament amb la xarxa bus, 

optimització del sistema SAE), increment de la fiabilitat del servei (nous escapaments a les línies en explotació, optimització de 

l’accessibilitat a les estacions i en el seu entorn) i altres (estudi d’aparcaments de bicicleta d’aportació a les estacions, incorporació 
d’informació de qualitat ambiental, prevenció de problemes de sorolls i vibracions).  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Implantació d’una doble finestra semafòrica a la cruïlla Diagonal/Adolf Florensa, amb benefici clar per al tramvia en el pla 

semafòric 7 (hora vall).  

 Web-service públic el on es poden connectar totes les aplicacions de mobilitat per informació en temps real. Està en 
desenvolupament una App pròpia. 

 Renovació dels SAE de Trambaix i Trambesòs: Aprofitant el canvi de ràdio d’analògica a digital, la nova versió del SAE permet 
planificar els horaris amb detall de segons. Així ha permés planificar els horaris tenint en compte la programació semafòrica (que 
també és nova). 

 Panells de LED per avís de temps de sortida dels tramvies en les parades de Cornellà Centre (intercanviador T1 i T2 amb Metro 
L5 i Rodalies), Francesc Macià (terminal T1, T2 i T3), Glòries (terminal de les línies T5 i T6, parada de la T4 i intercanviador amb 
Metro L1), Sant Adrià (Terminal de les línies T4 i T6 i intercanviador amb Rodalies) i Llevant – Les Planes (terminal de la línia 2). 

 Instal·lació de senyals lluminosos de pas de tramvia en passos de vianants que connecten amb les parades de bus del tronc 
central de la Diagonal. 

 Millora del creuament de la rotonda de Marina amb bici. 

  Increment del temps de pas de vianants a l’avinguda de Cornellà d’Esplugues i a l’avinguda d’Esplugues de Cornellà, que 
garanteix un temps de pas per a vianants corresponent a una velocitat de 0,8 m/s segons requeriment d’Esplugues 

 Participació en el projecte Cost Action.  

 Entrada en servei de la nova app del TRAM dins de la millora dels canals de comunicació i informació digitals (novembre).  

 Connexió del servidor SDCTU de Sant Andrià del Besòs per assegurar un correcte funcionament de la semaforització, 
monitorització i recollir traces a les cruïlles de tramvia de Sant Adrià i Badalona. 

 Millora de la fiabilitat de la senyalització ferroviària: Pla d’acció de millora de la fiabilitat enclavaments, instal·lació de comptadors 
d’eixos, canviant la tecnologia de detecció dels tramvies, instal·lació de raspall al mòdul central a tota la flota. Vàries millores en 
senyalització viària (cruïlla Adolf Florensa – Pau Gargallo, connexió del servidor SDCTU de Sant Adrià del Besòs, millora de les 
deteccions semafòriques, increment dels temps de pas de vianants a Esplugues de Llobregat. ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Execució de millores en el marc del Pla d'acció de velocitat comercial. 

2. Anàlisi de propostes de supressió de girs a l’esquerra. 
3. Millora dels canals de comunicació i informació digitals (web, mòbils, etc.) i a les estacions. 

4. Optimització del sistema SAE. 

5. Millores d’elements urbanístics a l’entorn de les estacions. 

6. Millora de detalls d’accessibilitat a les estacions (informació, paviments).   
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 

 

2014 2015 

 

Objectiu 

Valoració ciutadana global del Tramvia segons l’EMEF (0 a 10) 7,6 7,5 7,7 Increment 

Velocitat comercial mitjana del Tramvia (km/h) 18,0 17,81 17,83 18,3 
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 EA4.4.  Millorar els paràmetres d’explotació del servei del tramvia  
 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Mapa de velocitats del Tram (2015): 

Trambaix:  
 

-  
 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentit Llobregat 

Sentit Fr. Macià 
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 EA4.4.  Millorar els paràmetres d’explotació del servei del tramvia 
 
Trambesòs: 
 

-  

-  
 
 
 
 
 

  
 

Sentit Besòs 

Sentit Barcelona 



EA 4.5 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  

Regió Metropolitana de Barcelona 

 

EA 4 
Un transport ferroviari de 

més qualitat 

 

 

 

 

 

 

 EA4.5.  Millora de l’accessibilitat a les xarxes ferroviàries  

AGENTS RESPONSABLES 
DGIMT, ADIF i FGC  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El pdI 2011-2020 preveu millores d’accessibilitat als intercanviadors lligats a la L9 del metro, a diferents estacions FGC i també de rodalies. 

Cal tenir en compte també que l’adaptació d’estacions ferroviàries redunda en un augment de la demanda del sistema de transport públic 

pel major atractiu d’aquest. Aquest benefici cal entendre’l com un plus addicional de rendibilitat de l’actuació d’adaptació de l’estació. Pel 
que fa al material mòbil, en tant que els vehicles de xarxa de FGC, metro i Tram són 100% accessibles, restarà completar a xarxa de 

Rodalies.  ACTUACIONS REALITZADES    
Actualització a setembre de 2017 

 Impuls de diverses mesures per a la millora de l’accessibilitat del sistema ferroviari, tant pel que fa als elements mòbils i les estacions 

a les diverses xarxes existents (Rodalies, FGC i metro). Veure detall en la taula adjunta en l’apartat d’informació complementària. 
 Al 2017 totes les estacions de FGC està previst que siguin accessibles 

 

 

 

 ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Adaptació de les estacions. 

2. Estudi de millores en l’accessibilitat a la informació de la xarxa ferroviària. 
                  
GRAU D’EXECUCIÓ 

           
 

 

 

 

   
RITME D’EXECUCIÓ 

 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  

2012 

 

2014 2015 2016 

 

Objectiu 

% d’estacions de transport ferroviari accessibles 64% 66% 68% 70% 92% 

% de material mòbil ferroviari de Rodalies accessible 34% 35% 37% 40% Increment 
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  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Estacions no adaptades a l’aprovació del pdM (2012) 
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MESURES PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LES XARXES FERROVIÀRIES 
Metro  Diverses actuacions d’adaptació a PMR i encaminaments per a persones invidents (veure taula 

adjunta). 

 2014, redacció i licitació del projecte d’adequació de les escales mecàniques de la xarxa de Metro 
segons norma EN 115-2:2010. 

 Actuacions en estacions de totes les escales mecàniques corresponents a intercanviadors de la 

xarxa de Metro que no complien les condicions bàsiques d’accessibilitat no discriminació per a 
PMR. 

 Al llarg del 2015 es van finalitzar les obres d’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

de les estacions de Poble Sec (L3) i Rambla Just Oliveres (L1). Al 2016, de les estacions de Poble 

Nou (L4), Collblanc (L5), Zona Universitària (L3), el nou tram de la L9, que compte amb 15 

estacions adaptades. Al 2016, un 90,90 % de les estacions estaven adaptades a PMR: 140 

estacions adaptades amb ascensors. 

 Les estacions següents es troben en fase de projecte: Plaça de Sants (L1/L5), Espanya (L1/L3), 

Urquinaona (L1/L4), Clot (L1), Vallcarca (L3), Maragall (L4/L5), Verdaguer (L4/L5), Jaume I (L4) i 

Ciutadella – Vila Olímpica (L4). 

FGC  Finalitzades les obres per a millores de l’accessibilitat a la parada de Peu del Funicular (2015). 
 Redacció del projecte constructiu a les estacions de Sarrià i de Putxet.  

 Les noves estacions del perllongament de la línia de Terrassa (Vallparadís Universitat, Terrassa 

Estació del Nord i Terrassa Nacions Unides) estan totalment adaptades (2015). 

 A FGC queden adaptades un total de 76 de les 78 estacions (el 97,4%). 

Rodalies  En el servei de rodalies, són accessibles tots els models Civia (68), de nova adquisició. 

 Al mateix temps, Renfe té en marxa un pla de remodelació de 120 trens de la sèrie 447, que inclou 

la seva adaptació als viatgers PMR. Aquest pla té previst completar-se en l'horitzó de 2020; a 

31/12/2016, s’havien remodelat 49 trens de la sèrie 447 (31 per al servei de rodalies i 18 per al de 

regionals). Pel que fa a les estacions, s’està desenvolupant un pla de millora d’accessibilitat en 39 
estacions, que presenta el següent balanç, a data 31/12/2016: 9 actuacions finalitzades, 9 en 

execució; 7 en fase de licitació o contractació; 7 en fase de redacció de projecte; i 5 pendents de 

redacció de projecte. 

 En el conjunt de rodalies de Barcelona de les 123 estaciones existents 70 són accessibles, el què 

equival al 57% 

TRAM  Millora en l’accessibilitat de les parades: viatgers trobin les instal·lacions en perfecte estat i puguin 
gaudir del seu viatge. Renovació de la megafonia.  

 Millora del canal de comunicació amb els clients: nou canal WhatsApp per a l’atenció al client.  

 

% d’estacions i material mòbil adaptat de les diferents xarxes 

Xarxa % estacions accessibles % material mòbil accessible 

Rodalies 57% 63,26% 

FGC 96% 100% 

Metro 90,90% 100% 

Tram 100% 100% 
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Actuacions de millora d’accessibilitat en estacions de la xarxa de metro i FGC (2013 - 2016) 

Tipus d’actuació Estacions Estat 

Adaptació a PMR 

Passeig de Gràcia (L3) Finalitzada 

Poble Sec (L3) Finalitzada 

Torrassa (L1) Finalitzada 

Rambla Just Oliveres (L1) Finalitzada 

Llacuna (L4) Finalitzada 

Bogatell (L4) Finalitzada 

Selva de Mar (L4) Finalitzada 

Virrei Amat (L5) Finalitzada 

Zona Universitària (L3) Finalitzada 

Poblenou (L4) Finalitzada 

Collblanc (L5) Finalitzada 

Peu del Funicular (FGC) Finalitzada 

Maragall (L4 i L5) Projecte constructiu 

Clot (L1) Projecte constructiu 

Verdaguer (L4 i L5) Projecte constructiu 

Espanya (L3 i L1) Projecte constructiu 

Plaça de Sants (L1 i L5) Projecte constructiu 

Urquinaona (L1 i L4) Projecte constructiu 

Ciutadella – Vila Olímpica (L4) Projecte constructiu 

Jaume I (L4) Projecte constructiu 

Vallcarca (L3) Projecte constructiu 

Sarrià (FGC) Projecte constructiu 

Putxet (FGC) Projecte constructiu 

Encaminaments per a persones invidents: 

andanes, vestíbuls i passadissos 

Espanya (L1/L3) i Collblanc (L5) Finalitzat 

Universitat (L2), Passeig de Gràcia (L4) i 

Sants Estació (L5) 
En execució 

Encaminaments per a persones invidents a 

andanes 

Universitat (L1), Roquetes (L3)  i Vall 

d’Hebron (L3) 
Finalitzats 

Bellvitge (L1), Catalunya (L1), Trinitat Vella 

(L1), Fondo (L1) i La Pau (L4) 
En projecte 
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 EA5.1.  T-Mobilitat  

AGENTS RESPONSABLES 
ATM i SIM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La introducció de la targeta xip sense contacte com a suport dels títols integrats en el sistema integrat de transport públic facilitarà 

nous serveis per a la mobilitat de l’RMB. Aquesta comptarà amb una tarifació esdevindrà flexible, i permetrà desenvolupar polítiques 

de tarifació social. També permetrà escollir un sistema de prepagament o bé postpagament. 

La T-Mobilitat preveu un desenvolupament amb funcionalitats ampliables (bicicleta pública, aparcament, peatges ...), de tal manera 

que el ciutadà pugui disposar d’una sola targeta tant per a la utilització del transport públic com per al transport privat.   ACTUACIONS REALITZADES   
Actualització a setembre de 2017 

 Adjudicat el contracte pel desenvolupament de projecte que inclou  tot l’equipament del sistema de ticketing dels operadors de la 

RMB i es desenvolupa en les següents fases: anàlisi i enginyeria, desenvolupaments de les solucions tècniques, proves pilot i  

fase de desplegament, que s’executa en dos fases principals: desplegament en primera corona tarifària (posada en servei a 
octubre del 2016) i desplegament a la resta de corones de la RMB (posada en servei a octubre del 2017). 

 Durant el 2015 s’han executat les següents tasques: 
 S’han continuat les tasques d’anàlisi i enginyeria de les diferents eines i equipaments dels sistemes centrals a nivell de 

maquinari i de programari base; 
 S’han definit els models operatius d’atenció al client i d’informació del transport; 
 S’han iniciat la concreció de requisits de les eines de gestió d’atenció al client i d’informació del transport;  
 S’ha avançat en la concreció de requisits funcionals del equips de camp; 
 S’han continuat les tasques d’anàlisi i enginyeria dels diferents equipaments de camp com les validadores i els pupitres 

 Durant el 2016 s’ha replantejat el projecte i renegociat el contracte amb l’adjudicatari de cara a assolir els següents objec tius: 
 Canvis en el lideratge del projecte per augmentar el control públic del nou sistema (amb la introducció en la Co-direcció del 

projecte de l’AMB, TMB i FGC); 
 Ajustos en l’abast: variacions inventari equips de camp dels operadors de transport, inclusió dels trams de la L-9, inclusió 

dels títols propis i socials, creació del CAC-Metropolità i del CGIT-Metropolità; 
 Re-orientació conceptual del projecte amb el manteniment del sistema tarifari actual, migrant-lo a tecnologia sense contacte 

(i deixant el canvi a un sistema tarifari tipus moneder per una fase posterior) 
 Modificacions en la metodologia d’execució del projecte: ampliació de les fases de definició i reforç de les fases de proves  

 Inici dels treballs per tal d’ampliar el seu àmbit territorial a tota Catalunya.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Desenvolupament del projecte T-Mobilitat. 

2. Ampliació del projecte a tot Catalunya. 

3. Desenvolupament de noves funcionalitats en relació amb altres serveis de mobilitat.   
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº de validadores T-Mobilitat - (*) (*) (*) 7,846 

Operadors de transport públic incorporats a la T-Mobilitat - (*) (*) (*) 74 

(*) Indicadors no disponibles fins a la posada en marxa del sistema 
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 EA5.2.  Aplicació de noves Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) a la gestió del transport públic  

AGENTS RESPONSABLES 
ATM i SIM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

L’aplicació de les noves TIC al transport esdevé estratègic en la gestió de la mobilitat. Es planteja el desenvolupament del concepte 
d’infomobilitat a través de l’adaptació conjunta, unificació i comptabilització dels sistemes intel·ligents d’informació dels grans 
operadors de forma que en tots ells estigui garantida la capacitat per gestionar la informació multimodal dels serveis aliens que hi 
conflueixen en temps real i alhora es faciliti la presa de decisions del passatge. 
 
Es preveu la creació d’un Centre de gestió de la informació del transport que gestionarà de manera global els components 
d’informació i optimització de serveis de TPC al passatge i als operadors a través de tots els mitjans que les noves tecnologies posen 
a l’abast.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 S’ha iniciat el desenvolupament del projecte de Definició del Model d’Informació i Centre de Gestió de la Informació del 

Transport, amb les tasques que es marquen en la taula que s’adjunta a l’apartat d’informació complementària.  
 Al 2015 s’ha implantat, per part de l’AMB un nou SAE als serveis de l’Hospitalet de Llobregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Compleció del desplegament del SAE mitjançant la instal·lació dels elements addicionals necessaris al parc d’autobusos 

interurbans. 

2. Realització de projectes tècnics de comunicacions i transferències de dades entre els diversos sistemes d’informació dels grans 

operadors de TPC i l’ATM. 
Creació d’un Centre de gestió de la informació del transports.  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nº d’operadors incorporats a INFOMODALITAT - (*) (*) (*) 100% 

Nº d’autobusos amb SAE-ATM 450 790 719 sd 900 

Nº d’autobusos amb SAE 2.317 2.322 2.341 sd 85% 

(*) Sistema encara no desenvolupat 
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 EA5.2.  Aplicació de noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) a la gestió del transport públic  

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Actuacions realitzades en el marc d’aquesta mesura 
 

Actuacions 2014 

 Definició de les polítiques d’informació al client que inclouen informació estàtica, dinàmica (temps de pas) i 

alteracions (planificades i no planificades). 

 Definició dels mecanismes d’incorporació de la informació dels operadors de transport de la 1ª corona. 
 Definició de les funcionalitats dels canals d’informació al client (portal web i aplicació per telèfons intel·ligents). 

Les principals funcionalitats definides són les següents: informació general, informació d’alteracions (general i 
personalitzada), l’estat del servei, el temps de pas i el cercador de rutes. 

 Definició  del catàleg d’incidències, tant pels serveis de transports d’autobús (urbans i interurbans), com pels 
serveis de transport ferroviaris. 

 Definició conceptual de l’aplicació de gestió d’incidències que té com a principals objectius el seu registre i 
publicació (tant a clients com a operadors).  

 
Actuacions 2015 

 S’han continuat les tasques de definició de les polítiques d’informació al client que inclouen informació estàtica, 
dinàmica (temps de pas), alteracions (planificades i no planificades) i informació d’accessibilitat i dels transport a 
la demanda; 

 S’ha iniciat la definició de les polítiques d’informació d’altres elements de la mobilitat com la bicicleta pública i 
privada, el vehicle privat, etc. 

 S’ha continuat amb la definició del catàleg d’alteracions del transport, tant per serveis d’autobús com ferroviaris; 
 S’ha avançat en la concreció de funcionalitats dels canals d’informació al client (portal web i aplicació per 

mòbils); 

 S’han iniciat la definició dels processos operatius de gestió de la informació del transport, des de la seva 

recepció, revisió, i integració, fins a la seva publicació 

Actuacions 2016 

 Millores a l’aplicació AMBtempsbus. 
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Nombre d'autobusos amb SAE ATM a l'RMB (Novembre 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d'autobusos amb SAE no ATM a l'RMB (Novembre 2015) 
 

 
 

Operador VehiclesTusgsal 280Mataró Bus 29Tmesa 65TUS Sabadell 63CTSA - Rubí Bus 16UTE Monbus El Port 9TMB 1070
Total 1532

Operador Vehicles
Authosa 11
Autocars Font 10
Autocorb 8
Castellbisbal 5
Empresa Casas 36
Hispano Igualadina 52
La Vallesana 20
Marfina Bus 57
Mohn 149
Montferri 7
Oliveras 70
Rosanbus 72
Grup Sagalés 133
Sant Cugat 24
Soler i Sauret 67
TGO 7UTE Bages 7

Subtotal SERMETRA 735
Vilanova 11
Barcelona City Tours 43
Sant Sadurní d'Anoia 1
Subtotal Altres 55
TOTAL 790
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 EA5.3.  Millora dels actuals Sistemes d’Informació i Atenció al 
Viatger 

AGENTS RESPONSABLES 
ATM, DGTM i AMB DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La informació i l’atenció al viatger és fonamental per als usuaris del transport públic. Avui a l’RMB la informació i atenció  a les 
persones que viatgen és desigual. Resulta necessari d’implementar un pla d’informació global que inclogui la informació actualitzada, 
la informació intermodal i es disposi d’una imatge comuna. Aquesta estratègia comunicativa se centrarà fonamentalment en el punt 
de parada, en panells informatius propis al carrer/estacions i en mitjans virtuals.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Millora i ampliació del sistema TransMet d’informació sobre la xarxa de transport públic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  
 Adjudicat el contracte pel desenvolupament del Centre de Gestió (CGIT). 

 Durant l’any 2014 el cercador de rutes de la Generalitat “Mou-te” ha millorat considerablement les seves respectives versions per 
a web i per a mòbil en el sentit que ha permès una navegació més àgil, amb una nova interfície web i mòbil més senzilla.  Ha 

inclòs el vehicle privat i la bicicleta com a mode de transport a l’inici i/o al final de recorregut, oferint a l’usuari itineraris 
multimodals que combinen el transport públic i el privat en un mateix trajecte. 

 Treball en el projecte europeu MyWay que té com a principal objectiu el disseny d’una App multimodal en versió IOS i Android per 
planificar viatges tenint en compte tots els modes de transport públics i privats. 

 Element que s’està treballant en el Grup de Treball del CGIT en el marc de la T-MOBILITAT amb actuacions pel 

desenvolupament de la nova app de Moventis i Sagalés. 
 A la xarxa de busos de l’AMB, s’han equipat, al 2015, 65 autobusos amb SIU, 60 parades amb PIU i s’han realitzat millores a 

l’aplicació AMBtempsbus. Durant el 2016 s’han instal·lat 15 noves pantalles PIU en marquesines.  
 S’han produït millores rellevants en l’aplicació AMBtempsbus. Ara, compta amb avisos d’incidències per línia i parada.  
 Des de TMB s’ha impulsat diverses actuacions de millora dels sistemes d’informació i atenció al viatger (vegeu taula adjunta). 

 S’ha incorporat WIFI als nous busos exprés.cat posats en servei durant el 2016; e17 (Barcelona – Vallirana), e18 (Barcelona – 

Sant Sadurní d’Anoia) i e19 (Barcelona - Alella). 

 S’ha introduït la possibilitat de planificar itineraris en cotxe i bicicleta al Mou-te. Noves App de Moventis i Sagalés. ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Nou Centre gestió informació del transport (CGIT). 

2. Increment del nombre d’autobusos equipats amb SIU. 
3. Increment del nombre de parades amb PIU. 

4. Incorporació, en les app, de les dades de transport públic en temps real i de les incidències, tot promovent protocols de 

col·laboració que permetin la disseminació de les dades. 

5. Impuls d’aplicacions per als usuaris que incloguin el càlcul els impactes ambientals i el cost del viatge. 

6. Millora de la cobertura 3G/4G i implantació progressiva de la cobertura wi-fi en el sistema de transport públic. 

GRAU D’EXECUCIÓ  RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT 2012 2014 2015 2016 Objectiu 

Quota d'autobusos àmbit AMB equipats amb SIU 79,8% (*) (*) (*) 90% 

Quota d'autobusos de la resta de l’àmbit RMB equipats amb SIU V ini (*) (*) (*) 80% 

Nre.  de plafons amb informació sobre la previsió d’arribada de l’autobús a la 
parada en temps real  

607 877 903 941 Increment 

Nre. d‘aplicacions per smartphones amb informació de TPC en temps real 2 9 9 9 Increment 

Nº de parades amb informació en temps real - 4.140 7.482 sd Increment 

(*) Dades encara no disponibles al tancament del present informe 
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ACTUACIONS DE MILLORA DEL SISTEMA D’INFORMACIÓ A L’USUARI PER TMB 

Club JoTMBé: Desenvolupament del pla d’alertes de servei iniciat a l’any 2013, actualment tenim més de 300.000 seguidors.  

Web: Inclusió de la secció "semàfor en temps real" i secció Estat del Servei, iniciat al març de 2014 (avisos informació 
planificada).Remodelació de la secció "Atenció al client" amb  la inclusió i millora de multitud de formularis para facilitar l’auto-
gestió per part del client, iniciat a l’agost 2014. 

Web Mòbil: Creació de la web mòbil, iniciat al 2013 (futura evolució a “responsive”). 

TMB App: Disseny de la TMBApp per a rellotges intel•ligents (smartwatch), iniciat a juliol 2015. 

@TMBinfo: Llançament d’un nou perfil de twitter especialitzat en la informació en temps real i l’atenció al client, iniciat al 
2013. 

Marquesinas inteligents (smartquesines): Participació en el projecte liderat per l’Ajuntament per implantar les 
smartquesines en els eixos de Pg Gracia i Diagonal amb les seccions “Vull Anar” i “TMB Maps”. 

Barcelona Contactless (QR / NFC): Finalització pla d’implantació en la totalitat de la xarxa de Metro (PIMS) i Bus (parades). 

Barcelona Wi-Fi: Implantació en les xarxes de Metro i Bus 2016 (finalització prevista el 2016 amb el 100% de la xarxa de 
bus i  15 estacions de metro). 

Punts TMB: Instal·lació de l’eina Q-Matic per a l’ordenació de cues i monitorització de d’activitat en el Punt d’Universitat i en 
2016 s’instal·larà en Diagonal. 

L9Sur: Instauració d’un nou servei d’informació al client en temps real basat en dotar d’intel·ligència als trens per a que es 
comuniquin en línia amb tots els canals dinàmics (megafonia interior i exterior, pantalles en andanes i vestíbuls, 
teleindicadors…). 

Senyalització al metro: actualització de tots els plànols de la zona de tota la xarxa de Metro amb informació més complerta i 
actualitzada. Millora de la informació i la senyalització per evitar problemes d’evacuació de les estacions per la venda 
ambulant a les instal·lacions del metro. Millora en les senyalitzacions a l’aeroport per anar cap al metro i avís i senyalització a 
les màquines de tiquets per prevenir possibles robatoris.  

Senyalització de bus: Xarxa de vehicles bus amb 100% cobertura wifi, implantació de la cinquena fase de la NXB amb 
actualització de recorregut, plànols i informació de la xarxa, campanya informativa dels nous autobusos elèctrics mostrant les 
funcions que duen incorporades, campanya informativa de servei per la circulació de totes les línies de Bus de Barri en festiu 
i senyalització en Braille als vehicles.  

Escúters: campanya informativa de l’accés dels escúters al Bus i al Metro.  
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 EA5.4.  Establiment de criteris homogenis de qualitat de 

servei i d’informació als operadors de transport  

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, AMB i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Cal disposar d'un sistema d'avaluació de la qualitat del servei comparable entre els diversos modes i operadors i es mantingui estable al 
llarg del temps. També cal detectar els canvis de tendència dels usuaris pel que fa a la seva percepció de la qualitat. 
D’altra banda, es proposa un sistema homogeni d’identificació de les línies de transport regular lligat a les característiques funcionals i 
geogràfiques de la línia, però independent del titular i de l’operador. També  s’inclou en aquesta mesura la millora i modernització de la 
informació que es presenta a les parades.  ACTUACIONS REALITZADES    

    Actualització a setembre de 2017 
 Elaboració al 2014 de l’estudi per part de l’AMTU:  “La informació a l'usuari del transport públic urbà a l'àmbit AMTU”. 
 Element analitzat  en el Grup de Treball del CGIT (Centre de Gestió de la Informació del Transport) en el marc del projecte de la T-

Mobilitat. 
 Dins del grup de qualitat de l’ATM s’ha acordat impulsar al 2016 aplicar el mateix criteri per homologar el sistema de seguiment i 

valoració de la qualitat dels diferents operadors de transport públic.  

 S’estan duent a terme des de la Generalitat i des de l’Ajuntament de Barcelona processos de millora i homologació de les parades 

d’autobús.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Homogeneïtzació de criteris de qualitat entre operadors. 

2. Proposta d’un sistema d’avaluació amb indicadors de qualitat del conjunt del sistema de transport públic. 
3. Actualització del projecte de nomenclatura i avenç cap a una imatge d’unitat del sistema de transport de viatgers interurbà per 

carretera. 

4. Projecte de servei i campanya d’informació en relació a la unificació de la nomenclatura. 
5. Millora i modernització de la informació presentada a les parades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nota mitjana dels operadors públics ferroviaris (EMEF)  7,1 7,1 6,9 7,1 Increment 

Nota mitjana dels operadors públics d’autobús (EMEF) 6,9 6,7 6,8 6,9 Increment 

Nre. de línies d’autobús amb identificador estàndard 50% 50% 51% 51% 90% 

 

http://www.amtu.cat/infoweb/estudis/INFO-TPU-2014/RESUM-Estudi-2014.pdf
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 EA5.5.  Seguiment del programa de serveis de bus interurbà  

AGENTS RESPONSABLES 
ATM i SIM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El programa de serveis de bus interurbà per carretera analitza l’oferta en relació a variables territorials i de servei que a fecten la 
demanda. El programa de serveis de transport públic per carretera del pdM 2013-2018 se centra a millorar l’adequació de l’oferta 
existent a la demanda actual. Per això no es preveu un increment de la flota sinó que es reordenarà i només hi haurà increments 
puntuals allà on calgui, a banda de la renovació dels vehicles. També cal una anàlisi de la xarxa amb visió global que ha de detectar en 
els diferents àmbits territorials (AMB i AMTU): redundàncies entre xarxes, sinèrgies entre serveis de xarxes diferents, punts de millora 
en els intercanvis.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Desplegament de la xarxa exprés.cat amb 9 noves línies, 2 al 2013, 4 al 2014 i 3 al 2016. (Detall a la mesura EA5.6). 

 Actuacions tarifàries amb noves T 10-120 que connecten amb Barcelona des del comarques de muntanya (veure taula adjunta a 

l’apartat d’informació complementària).  
 Nova parada de la Sagrera que es desdobla i passa a funcionar com a parada doble. 
 Fusió de les línies B30 i B31 quedant una B30 més llarga i amb més freqüència (12 minuts).  
 Reforç de L94 durant els mesos d’estiu (entre Plaça Espanya i la platja de Castelldefels). 
 Reforç nocturn en la línia N16 i N17 que van de Barcelona a l’aeroport, quan no funcioni L9 del metro.  
 Millores de freqüència de la B1, la B27 (només en dissabtes i feiners d’agost), L85, L79, B30.  
 Reforç dels serveis a les línies L12, L14 i L70, L72, L74 i L75 en dissabtes.   
 Diverses actuacions principals (Detall a la mesura EA5.7) 
 Estudis específics a Maresme, Baix Llobregat. 
 Actuacions al Moianès posades en marxa durant el 2017.   
S’han posat en marxa 3 noves línies exprés que milloren la velocitat comercial als corredors:  

o Barcelona - Vallirana 

o Barcelona - Sant Sadurní d'Anoia 

o Barcelona - Alella  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Seguiment del conjunt de la xarxa i detecció de nous àmbits o corredors de millora. 

2. Seguiment de les línies de mitjana demanda amb taxes elevades de creixement o decreixement els darrers anys i establir les 

accions d’adequació a dur a terme. 
3. Estudi dels problemes de velocitat comercial per línies i formulació de propostes de millora. 

4. Integració i complementarietat entre els serveis urbans-interurbans i elaboració de propostes de millora. 

5. Seguiment de la implantació de les millores infraestructurals previstes al PDI. 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Demanda de viatges de transport interurbà per carretera (milers viatgers/any)  30M 30,9M 32,4M 33,8M 33,2M 

Veh·km de transport públic interurbà per carretera  39,4M 40,2M 43,6M 45,1M 40,5M 

Demanda dels serveis d'autobús que realitzen serveis nocturns a l'àmbit AMB 5,94 6,20 6,62 sd Increment 
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 EA5.5.  Seguiment del programa de serveis de bus interurbà  

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

 
Nous títols T10-120 

 
ACTUACIÓ GLOBAL DESCRIPCIÓ 

T 10-120 Alta Ribagorça - Barcelona Nou títol T-10/120 per viatjar de l'Alta Ribagorça a Barcelona per un 
preu de 140€ el títol (14€ per viatge) 

T 10-120 Pallars Sobirà amb Barcelona Nou títol T-10/120 per viatjar entre el Pallàrs Sobirà i Barcelona per 
165€. 

T 10-120 Pallars Jussà amb Barcelona Nou títol T-10/120 per viatjar entre el Pallàrs Jussà i Barcelona per 
135€. 

T 10-120 Val d'Aran amb Barcelona Nou títol T-10/120 per viatjar entre la Val d'Aran i Barcelona per 
165€. 
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 EA5.6.  Impulsar el programa EXPRES.CAT i 
les línies de bus d’alta demanda   

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Per donar resposta als recorreguts d’alta demanda, la Generalitat ha impulsat la implantació d’una xarxa d’autobusos d’altes 
prestacions (exprés.cat). Aquest servei estarà format per 40 línies a tot Catalunya.  

El pdM 2013-2018 contempla un conjunt de 18 itineraris de bus d’alta demanda. Aquests itineraris poden estar formats per més d’una 
línia i constitueixen serveis amb una major eficiència en termes de validacions per expedició.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 2013 dues línies: e5 Barcelona – Igualada i e7 Barcelona – Vall de Tenes (6 de 18 línies desenvolupades). 

 2014 quatre línies: e6 Barcelona – Vilafranca, e8 Barcelona – Corbera, e9 Barcelona  - Caldes de Montbui i e10 Barcelona – 

Polinyà – Sentmenat (10 de 21 línies desenvolupades – 48%). 

 Al 2015 s’han posat en servei  6 noves línies arribant a les 16 (76%). 
 Al 2016 han entrat en funcionament les línies de Sant Sadurní d’Anoia, Vallirana i Alella (90%). S’han introduït més expedicions a 

l’agost a la línia e7 Barcelona - Vall del Tenes  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Impuls de la resta de línies programades exprés.cat per vertebrar un servei integral a l’RMB. 
2. Seguiment més freqüent dels serveis en itineraris identificats com d’alta demanda i comprovació en quins casos és recomanable 

incrementar expedicions en períodes punta. 

3. Acceleració del programa d’actuacions en infraestructures de TP per carretera previstes al PDI i potenciar aquelles que beneficiïn 

els corredors d’alta demanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nre. de línies operatives del programa exprés.cat 4 10 16 18 19 

Demanda anual de viatges del programa exprés.cat  0,24M 4,81M 8,81 11,1M 5,8M 
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 EA5.6.  Impulsar el programa EXPRES.CAT i les línies de bus d’alta 
demanda   

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Línies exprés.cat (a desembre 2015) 
 

Línia Recorregut Estat Freqüència hora punta 
e01B Barcelona - Sabadell En servei 15 – 20  minuts 
e02B Barcelona - Terrassa En servei 20 minuts 
e03B Barcelona - Cerdanyola del V. - UAB En servei 20 minuts 
e04B Barcelona - Ripollet En servei 10 minuts 
e05B Barcelona - Igualada En servei 30 minuts 
e06B Barcelona - Vilafranca del Penedès En servei 20 minuts 
e07B Barcelona - Vall de Tenes (Fase I i II) En servei 20 – 25 minuts (més 

expedicions a l’agost) 
e08B Barcelona - Corbera de Llobregat En servei 15 – 20 minuts 
e09B Barcelona - Caldes de Montbui En servei 10 – 15 minuts 
e10B Barcelona - Polinyà - Sentmenat En servei 15 – 20 minuts 

e11,1B Barcelona - Mataró Centre En servei 10 minuts 
e11.2B Barcelona - Mataró Nord En servei 10 – 15 minuts 
e12B Barcelona - Vic En servei 10 – 15 minuts 
e13B Mataró - Granollers - Sabadell En servei 30 minuts 
e14B Barcelona - Sant Pere de Ribes En servei 15 minuts 
e15B Barcelona - Vilanova i la Geltrú En servei 30 minuts 
e16B Barcelona - Sitges En servei 30 minuts 
e17B Barcelona - Vallirana  En servei 60 minuts 
e18 Barcelona - Sant Sadurní d'Anoia  En servei 15 – 30 min 
e19 Barcelona - Alella En servei 30 min 

- Barcelona - Mollet del Vallès Prevista  
- Barcelona – Manresa Prevista  
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 EA5.6.  Impulsar el programa EXPRES.CAT i les línies de bus d’alta 
demanda   

 

 

 
 

Plànol dels eixos de la xarxa exprés.cat (Barcelona) 
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 EA5.7.  Millora de serveis específics de transport interurbà  

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, ATM i AMB  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El pdM 2013-2018 proposa fer un seguiment anual de la demanda de les línies interurbanes segons tipologia.  Els darrers anys, aquestes 

línies han tingut comportaments diferenciats de manera que no es pot establir un patró únic de comportament per a totes elles. 

Unes línies que cal seguir amb una atenció especial són les que han de servir el hub de transport públic de l’UAB. Es proposa  que 10 línies 

puguin intercanviar els passatgers entre totes elles cada hora, ampliant la cobertura territorial del sistema d’autobús i possibilitant noves 

relacions metropolitanes transversals sense passar per la ciutat de Barcelona.  ACTUACIONS REALITZADES    
Actualització a setembre de 2017 

 S’adjunten en la taula disponible en aquesta fitxa les actuacions realitzades en la xarxa de transport de viatgers per carretera als anys 

2013, 2014, 2015 i 2016 que afecten total o parcialment a l’àmbit de la RMB. 
 Nou servei de Bus d'aportació Parc de l'Alba (FGC).  En servei des d'octubre 2013.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Seguiment de les línies de bus per tipologia amb especial atenció a les línies amb elevades taxes de creixement o decreixement. 

2. Propostes de millora de la coordinació d’horaris de les línies d’aportació al ferrocarril. 
3. Estudi dels trams urbans i interurbans on hi ha baixa velocitat comercial, i propostes de millora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Demanda dels serveis exprés d’autobusos (viatgers/any) (inclou Exprés.cat) 9,1M 9,89M 10,35M 11,2M 14M 

Demanda dels serveis perimetrals d’autobusos (viatgers/any)  0,91M 0,93M 0,95M 1,01M 1,22M 

Demanda dels serveis nocturns d’autobusos per carretera (viatgers/any)  0,57M 0,58M 0,61M 0,63M 0,95M 

Demanda de línies d’aportació a les estacions de ferrocarril per carretera 
(viatgers/any) 

6,03M 6,09M 6,08M 6,30M 6,6M 

Demanda dels serveis d’autobusos de connexió amb l’UAB (viatgers/any) 0,93M 1,09M 1,12M 1,15M 1,1M 

 



EA 5.7 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 5 
Transport públic de 

superfície accessible, eficaç 
i eficient 

 
 
 

 
 
 EA5.7.  Millora de serveis específics de transport interurbà  

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Línies específiques d’autobús interurbà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actuacions de millora efectuades a la xarxa de transport de viatgers per carretera (2013, 2014 i 2016) 

 
ANY SERVEI DESCRIPCIÓ 

2013 Tossa de Mar - Lloret de Mar - aeroport del Prat Intensificació del servei directe, de l’1 de juliol al 30 de 
setembre, entre Lloret de Mar, Tossa de Mar i l'aeroport del Prat 

2013 Costa Brava centre - Barcelona - aeroport del Prat Millora de les comunicacions directes entre la Costa Brava 
centre, Barcelona i l'aeroport del Prat 

2013 Cadaqués - Roses - Castelló d'Empúries - 
Empuriabrava - Barcelona - aeroport del Prat 

Restauració i increment d'expedicions directes Cadaqués – 
Roses - Castelló d'Empúries – Empuriabrava – Barcelona - 
aeroport del Prat 

2014 Sant Feliu de Codines – Caldes de Montbui – 
Hospital de Mollet 

Perllongament del servei per arribar fins a Sant Feliu de Codines 

2014 Can Barata – estació FGC a Sant Quirze del Vallès Nou servei amb 3+3 expedicions 
2014 Sabadell – Barberà – Cerdanyola – Ripollet Modificació dels horaris per millorar el servei a l’Hospital Taulí 
2014 Barcelona – Girona – Figueres Reforç de les comunicacions i incorporació de 5 nous vehicles 
2014 Terres de l’Ebre – Aeroport del Prat Perllongament del servei Terres de l’Ebre – Barcelona fins a 

l’Aeroport del Prat (prova pilot a l’estiu) 
2014 Tortosa – Barcelona Millora de les comunicacions 
2014 Montsià – Barcelona Millora de les comunicacions 
2016 Badalona - UAB Modificació del recorregut i increment d’1+2 els dies lectius 

universitaris. 



2016 Manresa - UAB Reforç de les expedicions de primera hora del matí.  
2016 e17 Vallirana - Barcelona Nova línia exprés amb 12+12 expedicions de dilluns a 

divendres. 
2016 e18 Sant Sadurní d’Anoia -  Barcelona Nova línia exprés amb 15+14 expedicions. 
2016 e19 Vallromanes – Alella – Barcelona Nou servei exprés amb 20+20 expedicions. 
2016 e7 Barcelona -  Vall del Tenes Ampliació del servei al mes d’agost i els dissabtes i dies festius. 
2016 Font – Rubí – Vilafranca del Penedès Increment de 2+2 expedicions els dies lectius. 
2016 Manresa – Sant Salvador de Guardiola Ampliació del recorregut i increment de 5+5 expedicions els dies 

festius. 
2016 Teià – el Masnou – Alella - Barcelona Increment de 4+4 expedicions de dilluns a divendres feiners. 
2016 Terrassa -  Matadepera Increment de 14+14 expedicions entre les Pedritxes o els 

Raurets i Terrassa. 
2016 Terrassa - Matadepera Increment de 16+16 expedicions per millorar la connexió amb 

l’Estació del Nord de Terrassa. 
2016 Terrassa - Vacarisses Reestructuració del servei per millorar-ne les condicions. 
2016 Vallromanes - Granollers Millora del recorregut i increment d’11 expedicions de dilluns a 

divendres. 
2016 Alt Penedès – Hospital de Vilafranca Millora de l’oferta de les línies: Sant Sadurní d’Anoia – 

Vilafranca del Penedès, Sant Quintí de Mediona – Vilafranca del 
Penedès i Guardiola de Font-Rubí – Vilafranca. Incorporació 
d’una parada a l’Hospital comarcal de Vilafranca del Penedès en 
totes les expedicions.  
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 EA5.8.  Racionalitzar els serveis de baixa demanda  

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, ATM i AMB  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es planteja adaptar l’oferta existent a la demanda real, tant si es tracta d’increments com de reduccions de servei. En alguns casos es 
considera la possibilitat de la substitució del servei de baixa demanda a través de l’adaptació del recorregut o les parades d’altres línies de 
bus de la mateixa zona per cobrir la demanda servida per la línia de feble utilització. En zones de baixa densitat on l’oferta de transport 
públic depengui gairebé exclusivament d’aquestes línies infrautilitzades, es proposa estudiar la possibilitat d’implementar sistemes de 
transport a la demanda  i analitzar el grau d’eficiència d’aquests en front del sistema de transport actual. 
  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Al 2014, s’incorporen 3 Noves línies de transport a la demanda a l’Alt Penedès que paren a 4 nous municipis: Castellví de la Marca, 

Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Castellet i la Gornal. 

 L’AMTU ha realitzat un estudi sobre la implantació dels serveis de transport a la demanda. Al 2015 es realitza un estudi específic als 

municipis de Vallromanes i Sant Cugat del Vallès. 

 En el Programa de serveis públics regulars de transport públic es realitza indentificació de les línies de baixa demanda. Al 2016 s’han 
valorat canvis a la línia de Subirats.   ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Identificació de les línies de baixa demanda a modificar el servei actual per una opció més eficient. 

2. Proposta del sistema de transport òptim en cada cas i execució de proves pilot. 

3. Anàlisi dels sectors de baixa densitat no servits i estudi de viabilitat de l’aplicació de solucions proposades. 
4. Elaboració de campanyes de comunicació per orientar els ciutadans cap al nou sistema. 

5. Continuació dels treballs d’optimització de l’oferta nocturna en base a la demanda. 
6. Realització d’una campanya de comunicació sobre el transport nocturn. 
7. Introducció de les noves tecnologies de la informació com a element per a optimitzar els serveis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Demanda de les línies d'autobús interurbanes que realitzen serveis nocturns fora de 
l'àmbit AMB (milions de viatgers/any) 

0,57 0,58 0,61 0,63 0,95 

Nre. de línies de baixa demanda amb prestació de servei alternatiu * 1 4 4 4 18 

 * No inclou els 16 serveis a la demanda del Berguedà.   
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 EA5.8.  Racionalitzar els serveis de baixa demanda  

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Municipis de baixa densitat 
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 EA5.9.  Facilitar la implantació de serveis de transport a la 

demanda  

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i AMTU  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El transport a la demanda és una bona alternativa de servei en llocs on la demanda és baixa. Cal dotar d’una adequada oferta els 
territoris que no tenen servei de transport públic o bé en tenen però aquest és ineficient perquè la freqüència de pas és baixa o els 
costos són elevats.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 En el servei T-BUS (L1364) es realitzen parades a la demanda als municipis de Sant Esteve Sesrovires, Masquefa, Piera, Sant 

Llorenç d’Hortons i Sant Sadurní d’Anoia 

 2014: S’incorporen 3 Noves línies de transport a la demanda a l’Alt Penedès que paren a 4 nous municipis: Castellví de la Marca, 

Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès i Castellet i la Gornal. 

 Des del maig de 2014 funciona al Prat el nou servei de bus a la demanda, que comunica l'estació de tren de Rodalies amb el 

Tanatori i la nova zona de l'hangar de l'aeroport del Prat. 

 Paral·lelament l’AMTU ha realitzat un estudi sobre la implantació dels serveis de transport a la demanda. Al 2015 s’han iniciat els 
estudis del Maresme i del Baix Llobregat, estudis finalitzats al 2016. 

 A Pineda de Mar existeix el servei de taxi a la demanda, que ha passat a ser gestionat per l’AMTU.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Creació d’un grup de treball per a la implantació de nous serveis de transport a la demanda: àmbits idonis, tipologies de servei, 

dificultats, èxits i recomanacions. 

2. Suport a la implantació de diversos sistemes de transport a la demanda a mode de prova pilot, amb variades tipologies de solució. 

3. Generació d’un document tècnic de referència que serveixi de guia als ajuntaments per establir sistemes de transport a la demanda. 

4. Crear un marc normatiu que possibiliti la creació de sistemes de transport a la demanda diferenciats dels serveis de taxi i de bus 

discrecional.        
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº total de municipis amb serveis de transport a la demanda 3 7 8 8 10 

Nº de municipis de baixa densitat que tenen serveis de transport a la 
demanda 

4 9 9 9 8 

Demanda de viatges de transport a la demanda (milers viatgers/any)  5 3,8 64 72 8 

Número de línies a la demanda que donen servei a municipis de Baixa 
Densitat 

1 2 2 2 4 

Número total de línies a la demanda 1 3 3 3 - 
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 EA5.9.  Facilitar la implantació de serveis de transport a la demanda 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Serveis existents de transport a la demanda 
 

Línia Parades amb servei a la demanda Municipis Baixa Densitat 

T-BUS (L1364) 

Can Parellada 1 Masquefa (Fora RMB) 

El Pla Sant Esteve Sesrovires Sí 

El Grandet Piera (Fora RMB) 

Sant Joan Samora 
Sant Llorenç d’Hortons Sí 

Torrefondo 

Can Catassús 
Sant Sadurní No 

Can Benet 

Clariana-Vilafranca i els Masets dels Cosins-Vilafranca 

Castellví de la Marca Sí 

Santa Margarida i els Monjos No 

Vilafranca del Penedès No 

Castellet i la Gornal Sí 

El Prat de Llobregat (Línies PR2 i PR3) – Serveis al Tanatori, al 
Parc de Serveis Aeronàutics i a l’hangar d’Iberia 

El Prat de Llobregat No 
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 EA5.10.  Promoure la implementació d’un pla d’acció dels serveis 
discrecionals a l’àmbit de la RMB   

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es disposa de poca informació sobre el transport discrecional, ja que es tracta d'un sector totalment liberalitzat. L'administració 

pública coneix poc més que el nombre d'empreses i la flota, tot i que seu volum és comparable al del transport regular i que presten 

serveis escolars, turístics i d’empresa de gran utilitat social. 

L'objectiu d'aquesta mesura és apropar l'administració i el sector del transport discrecional per aprofitar millor el seu potencial en les 

polítiques públiques de mobilitat, i alhora imbricar millor els objectius públics i privats  en matèria de seguretat i medi ambient.  ACTUACIONS REALITZADES   
Actualització a setembre de 2017 

 En els estudis d’emissions associades al transport realitzats en el marc del present pdM s’analitza de forma específica la mobilitat 

dels serveis discrecionals. 

 En aquells PMU informats per l’ATM s’ha inclòs la necessitat d’estudiar de forma específica la problemàtica derivada dels serveis 
discrecionals. 

 Es valora la necessitat de crear un grup de treball específic sobre els serveis de transport discrecional.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Creació d'una taula estable de seguiment del transport discrecional amb participació publica/privada. 

2. Aprofundiment en la caracterització i el coneixement de les problemàtiques del sector. 

3. Promoció de la incorporació dels transports discrecionals a la iniciativa de distintius de flotes. 

4. Anàlisi dels fluxos principals del transport discrecional i de les infraestructures de TPC que hi poden ser útils. 

5. Estudi sobre els impactes ambientals i de seguretat dels discrecionals i propostes de millora. 

6. Foment de la inclusió del transport discrecional en la redacció dels PMU. 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nre. d’empreses amb serveis discrecionals adherides al distintiu de flotes 0 0 0 0 10 

% de vehicles discrecionals mediambientalment eficients  0% SD SD SD 20% 

Nre. de viatgers de serveis discrecionals  29,7M (*) (*) (*) Increment 

Consum energètics dels vehicles discrecionals - (*) (*) (*) - 

(*) Indicadors pendents de càlcul  
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 EA5.11.  Modernitzar els serveis de Taxi  

AGENTS RESPONSABLES 
IMET i DGTM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El taxi és un sistema de transport que fa la major part dels seus viatges en àmbit urbà. La seva millora afecta directament la qualitat de 
les ciutats on opera. Així, cal mantenir l’impuls que suposa el catàleg existent de mesures per a la modernització del sistema de 
transport públic en taxi amb mesures organitzatives, d’eficiència i tecnològiques, tarifaries, noves modalitats de contractac ió, 
formació....  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Tenint en compte el gran nombre de mesures realitzades per part de l’IMET en el període corresponent al desplegament del pdM 

2013 – 2018, s’inclou en l’apartat d’informació complementària de la present fitxa taula resum amb les diferents actuacions 

realitzades.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Impuls d’àrees territorials de prestació conjunta o fórmules de coordinació per racionalitzar l’ús de llicències. 
2. Impuls del conjunt d’accions de modernització del servei del taxi. 
3. Elaboració d’un Observatori de costos del taxi i evolucionar-ho cap a un Observatori del servei del taxi. 

4. Estudi dels àmbits de baixa densitat on el servei del taxi pot substituir el servei en autobús. 

5. Promoció de vehicles amb combustibles alternatius mitjançant informació i mesures de suport. 

6. Extensió de sistemes de localització i posicionament (GPS/GPRS) per la gestió de flotes. 

7. Inclusió en els app per smartphone de la prestació del servei, les millores ambientals i el cost estimat del servei, i incorporació 

d’aquesta informació en els webs de mobilitat. 
8. Incorporació de les flotes de taxis al distintiu de garantia de flotes ambientals. 

9. Millora i modernització de les parades de taxi...  
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

% de taxis energèticament i ambiental més eficients a l'AMB, sense 
comptar el biodièsel ni dièsel Euro 4 (%) 

22,0% 27% 29% 32% 30% 

% de taxis de l'AMB amb GPS i connexió al servei d'emergències 112 
(%) 

81,6% 87,91% 93,72% 95,96% 90% 

Nre.  acumulat de taxistes de l'AMB que han realitzat un curs de 
conducció eficient 

4.235 4.237 4.530 4.530 5.500 

Nre. de taxis accessibles a l'AMB  84 85 88 88 150 
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 EA5.11.  Modernitzar els serveis de Taxi  

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Actuacions realitzades per a la modernització dels serveis de taxi 
2013 – 2014 

VEHICLES AMB ENERGIES I TECNOLOGIES ALTERNATIVES 
Incorporació del vehicle elèctric. 
S’han continuat incorporant al sector l’oferta de nous models de vehicles més eficients (GNS, GLP i híbrids) i s’ha afegit una nova 
modalitat amb la transformació dels vehicles híbrids per poder també utilitzar GLP o Gas Natural. Col·laboració amb REPSOL en la 
difusió de la seva campanya d’ajuts per a vehicles nous amb dipòsit de GLP 
Convocatòria d’ajuts destinada al servei del taxi i per a titulars de vehicles amb baixes emissions que es va fer efectiva durant el 2015 
(conjuntament amb DTES). 

MOBILITAT SOSTENIBLE I EFICIENT 

Augment de la senyalització de noves parades de taxi 
S’ha incorporat la localització cartogràfica de les parades a la web institucional (AMB-IMET) i s’ha facilitat l’actualització de les dades 
al plànol de la ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. Es disposa d’aquesta informació en dades obertes 
Tramitació i obtenció del “Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient” 
S’ha desenvolupat una APP per facilitar el càlcul de la tarifa del taxi en recorreguts concrets i s’han incorporat al sector diverses 
APPs per smartphone relacionades amb la gestió del servei 

SEGURETAT 

S’ha continuant incorporant la instal·lació de l’equip de seguretat amb GPS i connexió al servei d’emergències 112 (8.585 vehicles al 
2014). 

2015 
VEHICLES AMB ENERGIES I TECNOLOGIES ALTERNATIVES 

Durant l’any 2015 s’han donat d’alta un total de 573 de vehicles amb energies i tecnologies alternatives en el sector (veure detall en 
quadre posterior). L’any 2015 s’ha incorporat el primer taxi elèctric model Nissan Leaf i s’ha produït un substancial augment dels 
vehicles amb GLP, especialment per l’adquisició del model Dacia Logdy autoritzat l’any anterior 
Autorització del nou model Wolksvagen Caddy amb GNC per al servei del taxi 
Col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i els titulars de llicència de taxis elèctrics per a la implantació l’any 2016 de 5 punts 
recàrrega semiràpida en parades de taxi de Barcelona, i per fer efectiva la bonificació en l’IVTM en els vehicles que utilitzen GLP i 
GNC 
Col·laboració amb la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya en la difusió i comunicació de la 
convocatòria de subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en 
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a l’any 2015 i amb l’empresa REPSOL en la seva campanya d’ajuts a 
vehicles que utilitzen GLP 
S’ha continuat lliurant el “Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a flota de vehicles respectuosa amb el medi ambient”. 
Aquest any 2015 s’han lliurat un total de 123 distintius (veure detall en quadre 2), arribant així als 438 vehicles que porten aquest 
distintiu 

MOBILITAT SOSTENIBLE I EFICIENT 

Al 2015 es tornen a oferir de forma gratuïta els cursos de conducció eficient (que havien passat a co- 
pagament, element que havia fet reduir les dades de participació) 
Senyalització de 19 noves parades de taxi en l’AMB (veure detall en quadre posterior) 
Realització de nous cursos de conducció eficient en els que han participat un total de 293 alumnes.(la totalitat dels cursos oferts a 
l’IMT per part de la Federació Catalana d’Autoescoles a través de l’ICAEN). Des de que es van iniciar els cursos s’han format un total 
de 4.530 persones 

SEGURETAT 

S’ha continuat incorporant la instal·lació de l’equip de seguretat amb GPS i connexió al servei d’emergències 112 (9.836 vehicles a 
31/12/215) 

ALTRES 

S’han lliurat materials de difusió relacionat amb pràctiques sostenibles en el servei del taxi dins el marc de la Fira de l’Automòbil 
(maig 2015) i la Fira del Taxi (novembre 2015).  
S’ha col·laborat amb l’empresa CENIT en el desenvolupament del projecte europeu Grow Smater per a la implantació de sensors en 
els estacionaments de 3 parades de taxi de Barcelona per conèixer el grau d’ocupació 

2016 
VEHICLES AMB ENERGIES I TECNOLOGIES ALTERNATIVES 

S’han donat d’alta un total de 46/8 vehicles amb energies i tecnologies alternatives. L’híbrid més venut ha estat el model Pr ius Plus.  
Autorització del vehicle Fiat Doblo amb GNC i del nou Nissan Leaf elèctric (té més autonomia)  per utilitzar-los en el servei de taxi.  
Col·laboració amb l’AMB en la comunicació adreçada al sector respecte la implantació de nous punts de recàrrega ràpida en el 

http://taxi.amb.cat/s/taxista/parades.html
http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/ca/transport_public


territori metropolità.   

Col·laboració amb diferent ajuntaments metropolitans per ampliar les bonificacions en l’IVTM per a vehicles eficients.  
Col·laboració amb la DGQA en la difusió i comunicació de la convocatòria de subvencions per adquirir vehicles elèctrics i de baixes 
emissions destinats al servei de taxis o a un ús comercial que operen en zones de protecc ió especial de l’ambient atmosfèric. També 
amb l’empresa REPSOL en la seva campanya d’ajuts a vehicles que utilitzen GLP.  
Continuació de lliurament del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per els vehicles més respectuosos amb el medi ambient. 
Any 2016 19 distintius lliurats. Actualment, total de 457 vehicles amb el distintiu.  

MOBILITAT SOSTENIBLE I EFICIENT 

Senyalització de 20 noves parades de taxi en l’AMB.  
SEGURETAT 

S’ha continuat incorporant la instal·lació de l’equip de seguretat amb GPS i connexió al servei d’emergència 112. A data de 
31/12/2016 hi havia un total de 10.084 vehicles.  

ALTRES 

Continuació de col·laboració amb l’empresa CENIT en el desenvolupament del projecte europeu GrowSmater per a la implantació de 
sensors en els estacionaments de 3 parades de taxi a Barcelona per conèixer el grau d’ocupació.  
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 EA5.11.  Modernitzar els serveis de Taxi  

 

 

Vehicles eficients donats d’alta l’any 2015 

MODEL VEHICLE COMBUSTIBLE/TECNOLOGIA QUANTITAT 
TOYOTA PRIUS HÍBRID 311 
TOYOTA PRIUS PLUS HÍBRID 49 
DACIA LODGY GLP 159 
SEAT ALTEA XL GLP 22 
CITROEN ELYSEE GLP 13 
SKODA OCTAVIA GLP 5 
SKODA OCTAVIA COMBI GLP 1 
BYD E6 ELÈCTRIC 3 
NISSAN e-NV200 ELÈCTRIC 5 
NISSAN LEAF ELÈCTRIC 1 
OPEL ZAFIRA GN 2 
WOLKSWAGEN CADDY GN 2 
TOTAL  573 

 
Vehicles eficients donats d’alta l’any 2016 

MODEL VEHICLE COMBUSTIBLE/TECNOLOGIA QUANTITAT 
TOYOTA PRIUS HÍBRID 44 
TOYOTA PRIUS PLUS HÍBRID 321 
CITROËN ELYSEE GLP 84 
NISSAN LEAF ELÈCTRIC 2 
FIAT DOBLO GNC 2 
WOLKSWAGEN CADDY GNC 15 
TOTAL  468 

 
Número acumulat de vehicles amb energies alternatives al servei de taxi (31/12/2015) 

COMBUSTIBLE/TECNOLOGIA QUANTITAT 

HÍBRIDS 2.368 
GLP 623 
GNC 23 
ELÈCTRICS 23 
TOTAL 3.037 

 

 

 

Número acumulat de vehicles amb energies alternatives al servei de taxi (31/12/2016) 

COMBUSTIBLE/TECNOLOGIA QUANTITAT 

HÍBRIDS  
(49 Híbrid-GLP i 8 Hídrid-GNC) 2.677 
GLP 609 
GNC 37 
ELÈCTRICS 26 
TOTAL 3.349 

 
Distintius de Garantia de Qualitat Ambiental lliurats al 2015 

MODEL VEHICLE COMBUSTIBLE/TECNOLOGIA QUANTITAT 
BYD E6 ELÈCTRIC 12 
NISSAN e-NV200 ELÈCTRIC 8 
TOYOTA PRIUS HÍBRID 77 
TOYOTA PRIUS HÍBRID-GLP 1 
TOYOTA PRIUS PLUS HÍBRID 10 
SEAT ALTEA XL GLP 6 



SKODA OCTAVIA GLP 1 
DACIA LODGY GLP 6 
SEAT TOLEDO GLP 2 
TOTAL  123 

 

Distintius de Garantia de Qualitat Ambiental lliurats al 2016 

MODEL VEHICLE COMBUSTIBLE/TECNOLOGIA QUANTITAT 
TOYOTA PRIUS HÍBRID 6 
TOYOTA PRIUS HÍBRID-GLP 1 
TOYOTA PRIUS HÍBRID-GNC 1 
TOYOTA PRIUS PLUS HÍBRID 3 
SEAT ALTEA XL GLP 4 
DACIA LODGY GLP 1 
CITROËN ELYSEE GLP 3 
TOTAL  19 

 
 

Noves parades durant el període 2013 – 2016 

Municipi - Districte 
Núm. Parades Núm. Places 

2013/14 2015 2016 2013/14   2015 2016 
Barcelona - 1. Ciutat Vella 4 (1N)*  4 19 (11N)*  7 
Barcelona - 2. Eixample 12 7 5 48 23 16 
Barcelona – 4. Les Corts 1 7 1   4 
Barcelona – 5. Sarrià-St. Gervasi 3 (2N)* 1 1 13 (11N)* 3 3 
Barcelona – 6. Gràcia 1 (1N)* - 2 5 (5N)* - 5 
Barcelona – 7. Horta-Guinardó 1 1 1 6 3 2 
Barcelona – 8. Nou Barris 1 - - 2 - - 
Barcelona – 9. Sant Andreu 3 1 - 13 4 - 
Barcelona – 10. Sant Martí 6 (1N)* 4 5 24 (4N)* 11 11 
Cornellà de Llobregat 3 - 1 8 - 5 
Esplugues de Llobregat 1 - - 4 - - 
L’Hospitalet de Llobregat 1 2 - 3 7 - 
Sant Cugat del Vallès 1 - - 3 - - 
Viladecans - 3 - - 9 - 

TOTAL 
38 19 20 155 60 53 

77 268 
* N = parades nocturnes 
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 EA6.1.  Creació de la Taula del Sistema Logístic 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Aquesta Taula ha de dinamitzar el recolzament, la col·laboració i la participació en les propostes de gestió del transport de 
mercaderies. L’Observatori de la logística pot ser el punt de referència per promoure els treballs d’aquesta Taula. 
 
Es proposa incrementar la seva activitat realitzant estudis específics que incloguin la quantificació i caracterització dels fluxos de 
mercaderies, la determinació d’orígens i destinacions, els modes de transport empleats i el grau d’ocupació dels vehicles, l’anàlisi de 
la mobilitat a les zones urbanes, els EDE i les zones d’activitat logística, tenint en compte les operatives utilitzades i aprofundint en 
aspectes com la logística nocturna i la gestió de la càrrega i descàrrega.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Al 2015 es van iniciar els treballs entre l’ATM i la DGTM per a la creació i organització de la Taula del Sector Logístic, la qual va 

efectuar la seva sessió inaugural en data 28/06/2016. La Taula s’ha organitzat en tres grans eixos de treball, sobre els quals ja 

s’han constituït els diferents grups de treball per a ser desenvolupats al llarg d’aquest 2016:  
o Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) 

o Infraestructures per a vehicles pesants  

o Plataforma integral tecnològica d’informació  
 Al 2016 s’ha iniciat els treballs de la Taula del Sector Logístic i dels diferents grups de treball. La sessió inicial va tenir lloc el dia 

30/09/2016, i a partir d’aquest moment s’han realitzat diverses trobades i reunions dels diferents grups de treball.    
  ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Impuls a la Taula del Sistema Logístic de la RMB. 

2. Suport a les mesures de l'eix 6 del pdM des de la Taula del Sistema Logístic. 

3. Potenciar la recerca d’informació i el manteniment dels indicadors específics per part de l’Observatori de la logística. 
4. Foment de nous estudis sobre l’activitat logística. 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. acumulat d'estudis realitzats sobre l'activitat logística a l'RMB des de l'any 2012 3 6 6 6 Increment 

Nre d’iniciatives sorgides en el marc dels treballs dels diferents grups de treball de la 
Taula del Sector Logístic 

(*) (*) (*) (*)  

(*) Indicador a calcular a partir del moment de la concreció de les iniciatives sorgides en el marc de la taula del sector logístic (dades 

a 2017) 
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 EA6.1.  Creació de la Taula del Sistema Logístic 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 

Estudis realitzats sobre l’activitat logística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudi Promotor
Any 

publicacióEstudio Prospectivo del Sector Logístico SEPE 2014
Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d’activitat econòmica de la RMB ATM - Pacte Industrial 2014Actuacions estratègiques de mobilitat als polígons industrials i 
CGM a l’àmbit de l’RMB

ATM 2012Actuacions estratègiques al sector de mercaderies ATM 2012Pla Català de logística GENCAT 2012Centros logísticos. Planificación, promoción y gestión de los centros de actividades logísticas Privat 2012Tarificación de Infraestructuras de Transporte en la UE: Adecuación del Sistema Español y su Aplicación en la Red Viaria CCCP 2010Transporte ferroviario de mercancías: Identificación de factores críticos y propuestas de acción para su desarrollo en casos específicos de demanda DGTT, CIMALSA 2009La tributación del transporte como instrumento frente al cambio climático IEF - UAM 2009El transport de mercaderies per carretera a Catalunya CCB 2008Microplataformes de distribució urbana. El cas de Barcelona. CCB 2008Logística urbana: ciutat i mercaderies DPTOP i altres 2008
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 EA6.2.  Noves actuacions i infraestructures per a la 
modernització i millora del transport de mercaderies 

AGENTS RESPONSABLES 
MIFO i DGIMT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa seguir impulsant projectes d'adaptació de la xarxa ferroviària d'ample de via UIC i ibèric per incrementar el transport de 
mercaderies per ferrocarril, prioritzant aquestes actuacions a l’àmbit de l’RMB (nou accés ferroviari al Port de Barcelona, ampliació de 
la capacitat de la línia Tarragona – Castellbisbal i 3r. carril d'ample UIC entre Súria i Martorell). Cal accelerar aquells projectes que 
maximitzin la contribució del ferrocarril en el transport de mercaderies, aconseguint un desplegament de les noves infraestructures i 
terminals ferroviàries de la RMB ordenat i consensuat amb totes les administracions i agents implicats.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Increment de les freqüències del servei de tren de transport de vehicles de SEAT entre Martorell i Port de BCN (Autometro) i 

servei de tren de transport de peces de SEAT entre les factories de Martorell i Zona Franca (Cargometro) – FGC.  

 Realització de l’estudi “Competitivitat i reptes estratègics de les empreses relacionades amb el transport de mercaderies per 
carretera a Catalunya”, adjudicat al 2015. Durant aquest any s’ha treballat fases de l’estudi, que ha d’acabar al 2016 amb la 
implantació d’un Cluster de Mercaderies. 

 Nous accessos ferroviaris al Port de Barcelona: fase de projecte constructiu per part del Ministeri de Foment i el Port de 

Barcelona, llevat de les obres de les vies d’accés i expedició-recepció que han estat licitades enguany pel Port de Barcelona. 

 Al 2015 s’ha adjudicat al Port el carregador ferroviari  per a terminals químiques. Licitació del nou accés viari i ferroviari al moll 

Álvarez de la Campa. 

 Implantació de l’ample de via mixt al corredor Vila-seca – Nus de Castellbisbal: les obres van ser adjudicades l’any 2013 per Adif 
i en el moment actual estan en curs. L’actuació inclou la recuperació de l’antic túnel de Martorell que dotaria de més capaci tat al 

tram Martorell-Nus de Castellbisbalmpuls a la Taula del Sistema Logístic de la RMB.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Accelerar aquells projectes que maximitzin la contribució del ferrocarril al transport de mercaderies. 

2. Finalitzar les connexions ferroviàries i viàries pendents amb el Port de Barcelona. 

3. Increment de la capacitat ferroviària dels trams crítics, especialment Castellbisbal – Martorell. 

4. Estudis de noves oportunitats per al transport ferroviari de mercaderies que exigeixin noves actuacions. 

5. Estudi dels accessos viaris als grans CGM de mercaderies.   
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

% de mercaderies transportades per ferrocarril (tn·km) 4,4% (1) (1) (1) 13,4% 

% de mercaderies transportades per ferrocarril (veh·km) (2) 0,41% 0,44% 0,38% sd 1,23% 

Mobilitat anual total de trens de mercaderies (veh·km / any)  27,9M 29,4M (3) (3) 82,4M 

Mobilitat anual de mercaderies per ferrocarril (tn·km / any)  627 M (1) (1) (1) 2.306 M 

% de v. pesants que circulen en nivells E o F per la x .bàsica V ini 18,99% 9,69% sd Reducció 

(1) Valor no disponible al tancament del present informe (2) Nou indicador proposat per facilitat de disponibilitat de dades 

(3) Valor no disponible al 2015 i 2016 
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  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Actuacions previstes en relació al transport de mercaderies 
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 EA6.3.  Promoure sistemes d’informació i senyalització per a 
vehicles pesants 

AGENTS RESPONSABLES 
MIFO, DGIMT i SCT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa fer un seguiment de la cartografia per identificar errors o desactualitzacions en les cartografies digitals que ofereixen els 
navegadors GPS i internet. També es vol millorar els instruments d’informació del trànsit en temps real, localitzar la destinació i 
d'itineraris de pas específics per a mercaderies. També difondre els horaris i ocupació d’aparcaments, zones de C/D, equipaments 
logístics, centrals de mercaderies, i també els avantatges per als vehicles més eficients. Finalment també es proposa millorar la 
senyalització de les rutes de pas per a mercaderies perilloses.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Al Port de Barcelona hi ha hagut un reforç i implantació de senyalització vertical d’advertència d’interseccions especials 

ferroviàries en el sistema viari del Port. 

 Aquest element esdevé un dels elements a tractar en els grups de treball impulsats en el marc de la Taula del sector logístic.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Elaboració d’una estratègia per a la millora de la informació i senyalització per a vehicles pesants. 

2. Inclusió en els diversos serveis de navegació i localització per GPS dels polígons industrials i les rutes principals d’accés  incloent 

la informació que les caracteritzi. 

3. Aprofitament de les noves tecnologies vinculades als smartphones i desenvolupament d’aplicatius i/o eines d’ajuda on-line, que 

facilitin els desplaçaments dels vehicles pesants. 

4. Definició dels continguts i mitjans tècnics d’un sistema de comunicació i informació per al transport de mercaderies per carretera. 

5. Campanya d’informació relativa als sistemes d’informació promoguts, a la senyalització en ruta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. d’app per smartphone o a internet per a vehicles pesants 3 0 0 0 Increment 

% de mobilitat interurbana de vehicles pesants de mercaderies que es produeix 
en vies de 4 o més carrils (veh·km) (2010) 

 78,69% 79,52% sd Increment 

%  vehicles pesants que circulen per les vies locals de menys 
de 4 carrils (vehicles·km) (2010) 

 16,31% 15,55% sd Disminuir 
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 EA6.4.  Desenvolupar mesures d’optimització de 
l’activitat logística 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i Ajuntaments DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es proposa impulsar mesures de millorar el nivell de càrrega dels vehicles. Aquesta optimització de l’activitat logística pot  anar més 
enllà de la càrrega dels vehicles en concret i impulsar una estratègia de la gestió logística en horari nocturn o hora vall per tal de 
reduir la pressió sobre les infraestructures en hora punta.   ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Realització per part del SCT conjuntament amb el Departament de Territori, d’una prova a tota Catalunya per a la circulació de 

vehicles de fins a 44TM des de gener de 2013 a setembre de 2014. 

 L’Ajuntament de Barcelona desenvolupa actuacions orientades a estudiar la implantació d’Àrees de Proximitat i Centres de 
Distribució i per a una millor gestió de la DUM (Distribució Urbana de Mercaderies). En la taula disponible en l’apartat d’informació 
complementària es detallen les actuacions d’aquest àmbit desenvolupades en el marc del desenvolupament del PMU durant el 

període 2015-2016.  

 L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, en col·laboració amb el Centre d'Innovació del Transport (CENIT), ha iniciat una prova 

pilot per concentrar les entregues de mercaderies en un magatzem dirigit per l'empresa logística DHL i distribuir-les als comerços 

amb vehicles elèctrics. 

 Al Port de Barcelona s’han impulsat accions encarades a una millor gestió de l’activitat logística, tals com automatització de les 

portes d’accés a les terminals, sistema de lectura de matrícules IKUSI en portes d’accés a terminals. Al 2015 s’ha implantat el 
sistema PortLink que permet construir cadenes de transport per importar o exportar un contenidor entre qualsevol port del món i 

una localització europea a través de Barcelona i incrementar així l’eficiència de les rutes de transport.  
 Aquest element esdevé un dels temes a tractar en els grups de treball definits en el marc de la Taula del sector logístic  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Anàlisi dels fluxos de transport metropolitans de mercaderies i elaboració de propostes d’infraestructura per a l’optimització de la 

càrrega transportada. 

2. Promoció del benchmarking per l’ús de noves tecnologies com les borses de càrrega o les consignes amb informació de recepció 

per telèfons intel·ligents. 

3. Impuls de mesures incentivadores de l’augment de la càrrega transportada pels vehicles de mercaderies. 
4. Estudi i execució de noves actuacions per millorar el rendiment de les infraestructures existents: permetre circular vehicles 

pesants per carrils reservats, permetre la circulació pel voral… 

5. Anàlisi de la problemàtica de la logística nocturna i d’hora vall en corredors de mobilitat de mercaderies i impuls de les propostes 

de millora que resultin.  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de municipis que estimulen la millora de la C/D  dels vehicles de mercaderies o 
adapten la normativa a la DUM nocturna 

- (1) (1) (1) Increment 

Càrrega mitjana transportada pels vehicles pesants V ini 
(2) (2) (2) 

V ini *1,05 

Càrrega mitjana dels vehicles lleugers V ini Increment 

(1) Element a incloure la propera enquesta municipal que realitza l’ATM en relació a la mobilitat, prevista al 2017 

(2) Dades encara no disponibles al tancament del present informe 
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 EA6.4.  Desenvolupar mesures d’optimització de l’activitat logística 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

 
Actuacions en matèria de DUM realitzades per l’Ajuntament de Barcelona 

Mesura prevista al 2015 pel PMU Primer semestre Segon semestre 

4.1.1. Assignació d’operatives 
pròpies a cada context (DUM) 

Projectes pilot de demostració 
Projecte SMILE. Projecte Pilot 
Lluís Companys 

Estació de França. Projecte 
NOVELOC. Anàlisi 
microplataforma entorn ferroviari 

Revisar normativa vigent 
Sol·licitud formal a l'autoritat territorial competent. Objectiu: 
homologar la Regió Metropolitana 

4.1.2. Estudiar regulació 
específica zonificada de la 
DUM: Carril C/D, finestres 
temporals 

Realitzar estudi de viabilitat de 
regulació específica 

S'està implantant l'ús de l'aplicació AreaDUM per tal de millorar el 
coneixement de l'ús de les zones de C/D, cosa que permetrà 
avançar en la regulació de la mateixa. 

4.1.3. Estudiar la implantació 
d’Àrees de Proximitat i Centres 
de Distribució 

Estudi de viabilitat 

Estudi sobre el model 
d'implantació de 
microplataformes de distribució 
DUM a Barcelona.   
Dues propostes d'emplaçament 
definitiu per a la Microplataforma 
de distribució de Ciutat Vella, 
actualment emplaçada al 
Passeig Lluís Companys. 

Projecte NOVELOC: 
microplataformes del Mercat del 
Ninot i de l'Estació de França / 
Estudi Ciutat Vella: operador, 
vehicles i realitat territori 

Previsió de transport de palets 
sencers en el lliurament a grans 
superfícies, descàrrega nocturna, 
finestres horàries especials, etc. 
Complementant l'actuació 4.1.1 

Converses amb diferents 
operadors per conèixer el seu 
funcionament i prendre les 
mesures més adequades a cada 
context. 

Primers contactes amb 
operadora amb experiència en 
aquest àmbit (supermercats, 
hotels i bars) 

Grup de treball supramunicipal de 
gestió de circulació i aparcament 
de vehicles pesants ATM - AMB  

Grup de treball DUM-Ciutats Europees. 

4.1.4. Promocionar el 
repartiment DUM amb mitjans 
de baix impacte 

Desenvolupament del Pla de 
Vehicles Sostenibles: 
Promoció de la DUM amb mitjans 
de baix impacte (furgoneta i 
bicicleta elèctrica de càrrega, 
carretons...), especialment en 
espais pacificats. La bicicleta 
elèctrica de càrrega pot tenir un 
paper fonamental. 

Projecte SMILE. Creació de la 
primera zona de e-DUM (carrer 
Llacuna amb Perú) 

Segona zona implantada de e-
DUM. 

4.1.5. Estudiar la gestió de la 
DUM en funció de paràmetres 
ambientals: etiquetatge 
Generalitat. Coordinació amb 
l’AMB 

Coordinar i avaluar la introducció 
d'indicadors de seguiment de 
variables ambientals 

Classificació etiquetatge blau 
(elèctrics, híbrids endollables  + 
40 km autonomia, Range 
extender). En tràmits etiqueta 
verda 

En revisió etiquetatge i revisio 
ordenança fiscal (IVTM) 

Estudiar l'aplicació de noves 
tecnologies en la gestió:sistemes 
de localització i gestió telemàtica 
(important en flotes de vehicles 
elèctrics) 

Projecte Bdigital 
En estudi la implantació de 
noves parades de e-DUM 

4.2.2. Millorar el seguiment i 
control d’indisciplina i seguretat 
(DUM) 

Informe de millora i control 
d'indisciplina un cop es vagin 
incorporant les noves tecnologies 
en la gestió de la DUM  

Encara no és obligatori l'ús de la 
APP per a fer servir les zones 
de C/D 

Control app. Recollida 
d'informació sobre 
l'entrada/sortida de vehicles 
pesats a Ciutat Vella. 

Mesura prevista al 2015 pel PMU Primer semestre Segon semestre 
4.1.3. Estudiar la implantació 
d’Àrees de Proximitat i Centres Estudi de viabilitat  

Dins del Marc del Projecte Novelog, s’han implamentat dues 
microplataformes que estan en funcionament. Al Mercat del Ninot i 



de Distribució l’altre a l’Estació de França.  
Treballant per col·locar microplataforma en la superilla del 
Poblenou, que formaria part del projecte europeu Growsmarter.  

4.2.1. Actualització de dades 
(DUM) 

Actualització de dades dels 
estudis PROINTEC 1997 i 
URBIS2002.  

S’ha demanat a BSM les dades obtingudes de l’Àrea DUM i s’ha fet 
contracte per analitzar les dades registrades.  

Muntatge de bases de dades a 
partir de softwares europeus 
provinents dels projectes 
europeus BESTUFS i SUGAR.  

Fet 

Recollida de informació 
necessària per desagregar els 
vehicles de distribució urbana de 
mercaderies dels vehicles privats. 

Demanat a BSM les dades obtingudes de l’Àrea DUM. 

4.2.2. Millorar el seguiment i 
control d’indisciplina i seguretat 
(DUM) 

Informe de millora i control 
d’indisciplina un cop es vagin 
incorporant les noves tecnologies 
en la gestió de la DUM.  

S’està desenvolupant un estudi que permeti flexibilitzar l’ús de l’Àrea 
DUM en funció de la zona de la ciutat i la franja horària.  

Font: Ajuntament de Barcelona 
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 EA6.5.  Xarxa d’aparcaments de vehicles pesants 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, DGMT i Ajuntaments  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Aquesta mesura contempla localitzar els espais i promoure la construcció de nous aparcaments de vehicles pesants i tot 
dimensionant-los d’acord amb el dèficit de places d’estacionament per a camions que tinguin les ciutats de la RMB, així com preveure 
els aparcaments necessaris per a vehicles en ruta i els que transporten mercaderies perilloses. 
  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Creació d’un aparcament de camions en el Consorci de la Zona Franca vinculat a associacions de transportistes. 
 Creació de diversos aparcaments en diversos municipis de la RMB (*). 

 Aquest element esdevé un dels elements a tractar en el marc dels grups de treball definits en la Taula del sector logístic  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Desenvolupament de noves propostes d’aparcaments vigilats i amb serveis. 
2. Anàlisi de les noves necessitats per a la localització d’aparcaments en ruta o d’ús local. 

3. Projecte i acords amb els municipis per a l’obtenció dels terrenys i construcció dels nous aparcaments. 
4. Informació viària sobre l’existència d’aquests aparcaments, del grau d’ocupació i dels serveis prestats. 
5. Desenvolupament d’una app pròpia o aprofitament d’una aplicació de mobilitat ja existent que aporti informació sobre 

aparcaments de camions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. total de zones d'aparcament en ruta per a camions 12 12 12 12 18 

Nre. total de places d'aparcament ofertes en zones d'aparcament en ruta per a 
camions 

663 663 663 663 1.000 

% de municipis amb zones d'aparcament per a camions 10% 28%(*) sd sd Increment 

(*) Segons enquesta municipal. En proper informe de seguiment es detallarà la localització i característiques d’aquests aparcaments. 
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Aparcaments en ruta per a camions (RMB) 
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 EA6.6.  Harmonitzar aspectes de la normativa i gestió local de les 
mercaderies 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i Ajuntaments  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La diversitat de normatives present en els diversos Ajuntaments metropolitans suposa una limitació a l’eficient funcionament del 
sectors de la distribució urbana de mercaderies (DUM) i la implantació de determinades polítiques de gestió. És necessari 
homogeneïtzar determinats aspectes normatius locals relacionats amb la DUM, com ara la delimitació de pes i dimensions d’accés a 
àmbits urbans, l’obligació de realitzar determinades operacions a l’interior dels locals, la regulació de les zones de càrrega i 
descàrrega, etc. 
  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan estudiant diverses estratègies per establir una adequada regulació de l’activitat de 

transport de mercaderies. En la taula disponible a la fitxa de la mesura EA6.4 es descriu l’estat d’aquestes estratègies de 
regulació normativa de les activitats de distribució urbana de mercaderies.  

 Aquest element esdevé uns dels eixos de treball en el marc del grup de treball sobre Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) 

definit en la Taula del sector logístic. 

 Al 2016 s’ha creat un grup de treball format per ATM, AECOC, AMB, Direcció de Transport de la Generalitat i Direcció de Mobilitat 

i Operadors per tal de assignar operacions pròpies a cada context del DUM.  

 Estudis de viabilitat de la regulació específica.  

 Desenvolupament del Pla de Vehicles Sostenibles dins el projecte Europeu Novelog.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Desenvolupament d’un estudi comparat sobre la normativa i la gestió local de les mercaderies. 
2. Elaboració d’una proposta marc de per a la modificació de les normatives locals. 
3. Promoció de proves pilot relatives a horaris, sensorització de zones C/D, control de vehicles per dimensions... 

4. Impuls d’una plataforma metropolitana sobre normativa i informació de la DUM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de municipis amb més de 50.000 h amb la normativa adaptada a la proposta 
marc elaborada 

- (*) (*) (*) 5 

Nre. d’actuacions de millora de la CiD o d’itineraris dels vehicles  - (*) (*) (*) 5 

(*) Valors a actualitzar un cop es desenvolupin les actuacions previstes en la present mesura 
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 EA6.7.  Altres actuacions per a la modernització 
del sistema logístic 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Entre les actuacions a promoure hi ha la modernització d’aspectes normatius i la definició dels itineraris viaris que admeten  vehicles 
pesants i la possibilitat de regular més estrictament les vies on no es vol que circulin. També un conjunt de mesures que inc louen 
aspectes d’accessibilitat, promoció de la intermodalitat ferroviària per a mercaderies, canvis en els combustibles, tipus de vehicle, 
incorporació de noves tecnologies, afavorir vehicles menys contaminants, etc.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Finalització del paper de treball del Pacte Industrial “Reflexions a l’entorn de la mobilitat de mercaderies als polígons industrials de 

la Regió Metropolitana de Barcelona” (Ignasi Regàs - novembre 2014). 

 Projecte LogiCat Millora de la competitivitat i sostenibilitat del Transport de Mercaderies a Catalunya dins dels Projectes 

Col·laboratius de recerca, desenvolupament experimental i innovació emmarcats al Ris3Cat. 

 Element a tractar en els grups de treball definits en la Taula del sector logístic  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Redacció d’un programa sobre actuacions de modernització del sistema logístic en l’àmbit de la RMB. 
2. Impuls d’estudis per a l’acceleració de la modernització del parc de mercaderies, i execució de les actuacions que es proposin. 

3. Anàlisi i propostes per a la millora de l’accessibilitat de les mercaderies als polígons d’activitat econòmica i nodes logíst ics. 

4. Proposta de normes que regulin la circulació dels vehicles pesants per les vies locals. 

5. Impuls del seguiment dels projectes europeus sobre logística, fent-los extensius al conjunt d’agents amb interès sobre la matèria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 2016 
 

Objectiu 

Nre. de projectes europeus seguits sobre activitat logística - 3 5 5 6 

Nre. vehicles eficients (Euro V, VI, híbrids, elèctrics, GNC) en el parc de 
mercaderies pesants 

5,39% 7,87% 10,48% sd 20% 

Nre. vehicles eficients (Euro V, VI, híbrids, elèctrics, GNC) en el parc de 
mercaderies lleugeres 

1,76% 7,88% 11,06% sd 17,5% 

 

http://www.pacteindustrial.org/public/docs/papers_publications/3f540da66b7d660897e977dda1f9c8d9.pdf
http://www.pacteindustrial.org/public/docs/papers_publications/3f540da66b7d660897e977dda1f9c8d9.pdf
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 EA6.7.  Altres actuacions per a la modernització del sistema logístic 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Projectes europeus del sector logístic amb participants de l’RMB 

Projecte Objectius 
Participant 

local 

iFreightMED-DC 
Creació de serveis ferroviaris de mercaderies sobre les 

actuals i futures infraestructures ferroviàries europees, en 
línia amb la futura xarxa bàsica transeuropea 

DTES 

Projecte Smile 
Promoció i el foment d’iniciatives sostenibles  a l’entorn de la 

Distribució Urbana de Mercaderies 
Ajuntament de 

Barcelona 

STRAIGHTSOL: Estratègies i mesures per 
a solucions intel·ligents de transport urbà 

de mercaderies 

Visió integrada de les etapes de lliuraments, tant urbans 
com interurbans, que millora la seva eficiència, amb 

mètodes d’avaluació harmonitzats, per garantir resultats 
comparables 

CENIT 

NOVELOG Permetre el coneixement i comprensió de la distribució de 
mercaderies i serveis, generant una guia per a la 

implementació de polítiques i mesures eficaces i sostenibles 

Ajuntament de 
Barcelona 

CORE LNGas hive Desenvolupar una cadena logística de GNL, que permeti 
impulsar la utilització del gas com a combustible per al 

transport (especialment marítim) 

Port de 
Barcelona 
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 EA7.1.  Impulsar la realització de Plans de Mobilitat de CGM 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La mobilitat dels treballadors i visitants dels polígons industrials, centres comercials, hospitals i universitats de l’RMB  es resol 
majoritàriament amb el vehicle privat motoritzat. La complexitat dels desplaçaments produïts pels Centres Generadors de Mobil itat 
(CGM), la dispersió dels orígens dels viatges quan aquests cauen fora de les ciutats, difícilment pot ser resolta amb un únic mode si 
no és amb el vehicle privat amb els costos econòmics, socials i ambientals que aquest comporta. Per aquest motiu resulta necessari 
la realització de plans de mobilitat de CGM.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Pel que fa als PME, al 2014 no es va iniciar cap, i al 2015 s’ha iniciat la revisió del de l’UAB i el de la Universitat Pompeu Fabra. 

 S’ha iniciat la redacció d’un PME pels Polígons de Bon Pastor, l’Estadella i la zona del CC de la Maquinista. 
 Al 2015 s’han realitzat les converses prèvies amb la Direcció General de Transports i Mobilitat per a la creació d’un grup de treball 

específic que defineixi les estratègies bàsiques per a repensar la mobilitat associada als grans centres generadors de mobili tat. 

Esdevé una de les actuacions prioritàries a impulsar al 2017 – 2018.    ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Donar continuïtat als treballs dels PME i les taules de mobilitat iniciades. 

2. Impulsar la creació d’un grup de treball que faci el seguiment dels plans iniciats, analitzi les actuacions més eficients a realitzar en 

els PME ja elaborats i impulsi propostes per a la seva execució. 

3. Identificar els centres generadors de mobilitat on escau redactar nous PME i confegir-los. 

4. Promoure el gestor de mobilitat (que participi en la redacció dels PME) i promoure la seva formació. 

5. Analitzar els itineraris de connexió entre polígons i estacions ferroviàries i proposar criteris homogenis per a les connexions a peu i 

en bicicleta entre estacions, nuclis urbans i CGM. 

6. Promoure la inclusió de la seguretat vinculada als desplaçaments en els PME. 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

PME de polígons industrials/CGM aprovats 25 25 25 25 32 

Polígons industrials / CGM amb PME aprovat 170 172 172 172 187 

Nre. de treballadors/es dels polígons industrials/CGM amb 
PME aprovat 

255.472 (*) (*) (*) Increment 

Nre. de gestors de la mobilitat en polígons industrials / CGM 6 6 6 6 Increment 

(*) No s’ha disposat d’aquest valor actualitzat 
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 EA7.1.  Impulsar la realització de Plans de Mobilitat de CGM 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

PME de la RMB (aprovats o en redacció) 1 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PME Promotor Estat PME* Any Treballadors Visitants

% vehicle 

privat 

accés 

treballadors

Nº 

polígons / 

CGM

Municipis

Universitat Pompeu Fabra Universitat Pompeu Fabra En redacció BarcelonaPolígons de Bon 
Pastor, l’Estadella i CC La Maquinista En redacció 2 BarcelonaCiutat de la Justícia TES Aprovat 2009 2.500 12.000 1 Barcelona, L'Hospitalet de LlobregatCan Ruti ATM Aprovat 3.000 1.000 72,0% 1 BadalonaGelida, Castellví de Rosanes, St. Llorenç d'Hortons i St. Esteve Sesrovires

TES Aprovat 5.600 - 85,0% 22 Gelida, Castellví de Rosanes, St. Llorenç d'Hortons i St. Esteve SesroviresPolígons N-340 TES Aprovat 4.000 - 94,0% 15 Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet, Olèrdola, Vilafranca del Penedès, Santa Margalida i Els MonjosAeroport ATM Aprovat 2008 12.130 84.200 73,0% 3 Prat de Llobregat, ElAlmeda ATM Aprovat 2008 15.126 - 66,6% 5 Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de LlobregatEl Pla Gesmopoli Aprovat 2008 8.900 - 77,0% 1 Sant Feliu de Llobregat, Molins de ReiSantiga Gesmopoli Aprovat 2008 8.249 - 92,0% 1 Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del VallèsUAB ATM En revisió 2008 6.000 100.000 39,4% 1 Cerdanyola del VallèsViladecavalls ATM Aprovat 2008 4.438 300 87,0% 3 ViladecavallsCan Sant Joan ATM Aprovat 2007 15.300 26.600 72,0% 7 St. Cugat Vallès, RubíHospital de Granollers TES, Diputació BCN Aprovat 2007 1.350 3.850 66,2% 1 GranollersPolígons de Terrassa TES, IDAE, ICAEN Aprovat 2007 6.600 - 2 TerrassaGranollers, Canovelles, Les Franqueses Aprovat 2006 14.849 - 10 Granollers, Canovelles, Les Franqueses del VallèsHospitalet - Polígon Pedrosa Pacte Industrial RMB Aprovat 2006 10.101 - 1 Hospitalet de LlobregatPalau-Solità i Plegamans i Polinyà Pacte Industrial RMB Aprovat 2006 12.455 - 7 Palau-Solità i Plegamans i PolinyàQuatre Camins TES Aprovat 2006 6.990 - 86,0% 13 Pallejà, St. Vicenç dels Horts, La Palma de Cervelló, Cervelló, Vallirana



EA 7.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 7 
Un accés sostenible als 
centres generadors de 

mobilitat 

 
 
 

 
 
 EA7.1.  Impulsar la realització de Plans de Mobilitat de CGM 

 

 

 
PME de la RMB (aprovats o en redacció) 2 de 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

PME Promotor Estat PME* Any Treballadors Visitants

% vehicle 

privat 

accés 

treballadors

Nº 

polígons / 

CGM

MunicipisSabadell - Sant Quirze del Vallès TES, IDAE, ICAEN Aprovat 2006 22.000 - 92,0% 5 Sabadell i Sant Quirze del VallèsSant Andreu - Castellbisbal TES, ATM Aprovat 2006 13.400 - 80,0% 9 Sant Andreu de la Barca, CastellbisbalVilanova i la Geltrú TES Aprovat 2006 5.664 - 10 Vilanova i la GeltrúZona Franca i ZAL TES, IDAE, ICAEN Aprovat 2006 40.235 - 78,3% 12 Prat de Lloregat, BarcelonaLa Garriga, L'Ametlla i Figaró Departament Treball i Diputació BCN Aprovat 2005 2.852 - 11 La Garriga, L'Ametlla i FigaróMontmeló, Parets i Montornés del Vallès TES, Diputació BCN Aprovat 2005 16.694 - 14 Montmeló, Parets i Montornés del VallèsP. I. Baix Vallès EMFO - Mollet del Vallès Aprovat 2005 10.000 - 6 Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Mollet del Vallès
Rubí (zona sud) - Castellbisbal TES, Diputació BCN Aprovat 2005 6.539 9 Rubí, Castellbisbal
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 EA7.2.  Desenvolupar noves metodologies de treball 
en l’àmbit de la gestió de mobilitat dels CGM 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La realització de PME ha posat de relleu la necessitat de millorar els canals existents per a l’obtenció de la informació en els àmbits 
de CGM i en la gestió de la mobilitat. Un cop identificats, es proposa la millora de cadascun d’aquests canals d’informació que 
incideixen en els òrgans de gestió, empreses, enquestes als treballadors/es...).  Prèviament a la realització d’un PME, es proposa 
utilitzar l’aplicatiu creat per caracteritzar el polígon o polígons en termes de mobilitat.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Redacció del qüestionari per a la recollida d’informació bàsica d’un PME. 
 Al 2015 s’ha aprovat per part de la DGTM l’impuls aquest 2016 d’impulsar un grup de treball envers la mobilitat als CGM, pel qual 

es fixa com un dels principals objectius la millora en l’eficiència dels plans de mobilitat específics.  Finalment es potenciarà entre 

els anys 2017 i 2018.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Impuls d’un grup de treball per analitzar i proposar millores en la recopilació d’informació per a realitzar futurs plans de mobilitat 

específics. 

2. Elaboració d’un nou qüestionari per a la recollida d’informació bàsica d’un PME. 
3. Incorporació de l’anàlisi de la mobilitat de les mercaderies en els estudis dels PME seguint els criteris del grup de treball .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de plans elaborats amb l’enquesta consensuada - (*) (*) (*) 5 

Nre. de plans que incorporen la mobilitat de mercaderies  1 (*) (*) (*) 5 

(*) Dades pendents de posada en marxa de les actuacions previstes en aquesta mesura 
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 EA7.3.  Optimitzar l’accessibilitat a les xarxes d’autobusos que 
donen servei als CGM 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Els serveis de transport col·lectiu als CGM es basen, en molt bona part, en l’oferta de transport col·lectiu per carretera. Aquesta 
mesura se centra en les actuacions necessàries per a garantir que aquesta oferta s’adeqüi a les necessitats d’aquests àmbits quant a 
freqüència, cobertura i qualitat en termes d’adaptació a la demanda.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Edició i publicació de l'estudi "Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica de la RMB" com a 

quadern número 8 del Pacte Industrial el mes de novembre de 2013 ( propostes per millorar l'accessibilitat dels treballadors als 

polígons, tant en transport públic com en modes no mecanitzats). 

 En la xarxa gestionada per l’AMB s’ha produït una unificació de parades a Can Ruti, per tal d’optimitzar els serveis en aquest 

àmbit. 

 Actualment està en procés la realització per part de l’AMTU i la DIBA d’una actualització del pla de parades de la xarxa de bus de 

les carreteres de la DIBA.  

 Incorporació de SAE a la línia PR4 d’accés al polígon Pratenc i conseqüentment estimació de temps de pas a parades.  

 Noves parades sobre línies ja existents.  

 Reforç de les expedicions a primera hora del matí de la línea Manresa – UAB.  

 Millora de l’oferta de les línies Sant Sadurní d’Anoia – Vilafranca del Penedès, Sant Quintí de Mediona – Vilafranca del Penedès i 

Guardiola de Font-Rubí – Vilafranca amb incorporació de parada a l’Hospital comarcal de Vilafranca en totes les expedicions.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Estudi de millora del traçat i correspondències horàries de les línies d’autobusos urbans o interurbans i de la seva ubicació  

respecte dels polígons. 

2. Impuls de les propostes de millora de les línies d’autobús amb coordinació amb els òrgans de gestió dels polígons. 

3. Anàlisi de l’oferta i propostes de millora dels autobusos d’empresa als polígons industrials. 
4. Realització de projectes de gestió d’autobusos d’empresa compartits i realització de proves pilot. 
5. Campanya d’informació adreçada a aquelles empreses i treballadors usuaris potencials de serveis regulars o de serveis 

d’empresa compartits. 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de línies d'autobús de connexió entre polígons industrials / CGM i estacions de 
transport públic 

6 7 7 7 Increment 

Nre. de serveis d'autobús d’empresa en polígons  15 21 21(*) 21(*) Increment 

(*) Al 2015 i 2016 no s’ha disposat del valor actualitzat, fet pel qual es manté el valor corresponent al 2014.  

http://www.pacteindustrial.org/public/docs/notebooks/789b0315d1d3279bb14a224c43c15be2.pdf
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 EA7.4.  Fomentar la tecnologia Smart als CGM 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Les tecnologies de la informació aplicades a la gestió de la mobilitat també han de suposar una oportunitat per a la millora de la 
mobilitat als CGM. Per aquest motiu és aconsellable que la informació sobre els serveis de transport dels CGM sigui accessible per a 
smartphone i internet així com incorporar-los a la plataforma SAE ATM. D’altra banda, es recomana la creació de portals web de 
cotxe compartit a fi d’incrementar l’ocupació dels vehicles per mobilitat obligada.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Aquest element esdevé un dels ítems a tractar dins del grup de treball específic sobre mobilitat als CGM que s’ha aprovat 

impulsar en aquest any 2016 i es desenvoluparà entre el 2017 i el 2018.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Integrar eines de promoció del cotxe compartit en cercadors de rutes existents actualment (Mou-te...). 

2. Campanya informativa del nou portal de webs. 

3. Campanya informativa als socis i ens col·laboradors de l’aplicatiu per compartir cotxe en l’accés als polígons industrials. 
4. Estudiar alternatives per a la gestió amb noves tecnologies de l’aparcament en els CGM. 
5. Promoció d’un programa d’actuacions sobre senyalització dinàmica, carrils reservats, consum energètic, presènc ia depersones en 

una parada de bus o un pas de vianants en els CGM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de CGM amb oferta regulada d’aparcament en calçada  1 (*) (*) (*) 4 

Nre. de polígons industrials / CGM o empreses que disposen d'un portal específic 
d'accés a un servei de cotxe compartit 

9 (*) (*) (*) 16 

(*) Pendent rebre dades actualitzades 



EA 7.4 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 7 
Un accés sostenible als 
centres generadors de 

mobilitat 

 
 
 

 
 
 EA7.4.  Fomentar la tecnologia Smart als CGM  

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

 
 
 
 

 
Principals CGM per als quals es proposa disposar d’un accés web propi al nou portal de cotxe compartit 
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 EA7.5.  Plans de mobilitat als centres de treball 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, DGQA i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Els Plans de Desplaçaments d’Empresa (PDE) defineixen un conjunt d’actuacions que pretenen promoure la mobilitat sostenible i  
segura entre els treballadors de les empreses. Es proposa que es redactin aquests plans en els àmbits i empreses que determini el 
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015 així com a totes les empreses de l’RMB amb més de 500 
treballadors/es o visitants habituals que es trobin dins del perímetre d’un PME de CGM.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització setembre de 2017 
 Es preveu aquesta mesura al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (PAMQA 2020 – Mesura MO4). Els CGM que 

generin més de 5.000 viatges dia és necessari que realitzin un PDE. Mesura en estudi per potenciar-la en el marc dels treballs de 

seguiment conjunts entre el pdM i el PAMQA. 

 S’adjunta a l’apartat d’informació complementària taula amb els PDE realitzats al 2013/16 

 Al 2016 es va iniciar per part de l’ATM l’impuls d’un grup de treball per tal de potenciar la realització de PDE (Plans de 
Desplaçament d’Empresa) i la revisió actualització de la seva metodologia. 

  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Redacció dels plans de desplaçaments als d’empresa prioritzant l’àmbit del PMQA. 
2. Constitució d’una comissió per promoure’n l’execució amb tots els agents implicats. 

3. Impuls de mecanismes d’ajuda a la redacció del PDE. 
4. Campanya entre les grans empreses d’explicació dels avantatges que reporta la redacció del PDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de centres de treball amb PDE informat 50 59 59 60 80 

Nre. de treballadors dels centres de treball amb PDE informat  48.799 50.347 51.035 (*) Increment 

(*) Pendent actualitzar dada 
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  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

PDE informats en l’àmbit del PAMQA fins a setembre 2016 

Comarca Municipi 
Població 

2014 

PDE 

Pública Privada 

Baix Llobregat Esplugues de Llobregat 46.133  1 
Baix Llobregat Gavà 46.326  1 
Baix Llobregat Prat de Llobregat, el 62.866   2 
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat 43.715 1   
Baix Llobregat Martorell 27.895   1 
Baix Llobregat Sant Esteves Sesrovires 7.542 1   
Barcelonès Badalona 217.210 1 3 
Barcelonès Barcelona 1.602.386 24 6 
Barcelonès Hospitalet de Llobregat, l' 253.518 1 2 
Vallès Occidental Barberà del Vallès 32.550   2 
Vallès Occidental Castellbisbal 12.434   1 
Vallès Occidental Sabadell 207.444 3   
Vallès Occidental Sant Cugat del Vallès 87.118 1 1 
Vallès Occidental Terrassa 215.517 2   
Vallès Oriental Granollers 59.930 2   
Vallès Oriental La Roca del Vallès 10.518 1   
Vallès Oriental Parets del Vallès 18.733   2 

TOTALS  
37 22 

59 

 
PDE realitzats entre 2013 – 2016 (informats per l’ATM) 

Any Empresa Municipi 

Tipus 

Nou Actualització 

2013 ACS of Spain S.L.U Barberà del Vallès  X 
2013 SEAT Martorell  X 
2013 SEAT Barcelona (Zona Franca) X  

2014 AENA El Prat de Llobregat 
(Aeroport) X  

2014 Novartis-PharmaOps Barberà del Vallès X  
2015 Nestlé Esplugues de Llobregat  X 

2016 
Departament de 

Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Barcelona X  

 
 
 



EA 7.6 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 7 
Un accés sostenible als 
centres generadors de 

mobilitat 

 
 
 
 
 
 
 EA7.6.  Plans de mobilitat del port i l’aeroport 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, DGQA i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Els àmbits del Port i l’Aeroport de Barcelona constitueixen dos dels principals Centres Generadors de Mobilitat de Catalunya.  És per 
aquest motiu que tots dos àmbits disposen des de ja fa uns anys de Plans de Mobilitat Específics aprovats i en desenvolupament.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 El Pla de l’Aeroport ha anat executant a bon ritme gran part de les mesures previstes, tals com la realització d’un Pla de 

Desplaçaments, millora de la xarxa de transport públic i de xarxes d’accés no motoritzat, o millores en la senyalització. Al 2016 

han tingut continuïtat les reunions de seguiment i s’ha començat a preveure una actualització del Pla.  
 Pel que fa a la Mesa del Delta (Port), continuen a bon ritme l’execució de les mesures previstes per a la millora de la mobilitat, i es 

realitzen reunions de seguiment per part de la Mesa. 

 Diverses actuacions al Port de Barcelona per a l’optimització dels temps d’espera en aquells àmbits amb major concurrència de 

trànsit: Increment servei Bus Blau, millores per l’espera i accessibilitat de taxis, ampliació zones de kiss and ride i zones  d’espera 
per a camions (suppliers).  ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Impuls de la revisió dels PME dels àmbits del Port de Barcelona (Mesa del Delta) i l’Aeroport del Prat. 
2. Manteniment del funcionament regular de les taules de mobilitat d’ambdós CGM. 
3. Impuls de les actuacions previstes en els dos PME. 

4. Redacció dels PDE de les empreses més importants de l’àmbit del Port i l’Aeroport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. d’usuaris de TPC de l’aeroport (*) 10,1M 11,2 11,9 (*) Increment 

Nre. d’usuaris de TPC de l’àmbit de la mesa del Delta 5M - 7,6M (*) 6,3M 

 (*) Valors 2012 actualitzats segons noves dades. Valors no disponibles per 2016. 
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Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 7 
Un accés sostenible als 
centres generadors de 

mobilitat 

 
 
 

 
 
 EA7.6.  Plans de mobilitat del port i l’aeroport 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Nombre d’usuaris del transport públic a l’aeroport (2015)   Nre. d’usuaris Repartiment 
Autobús In

tegrat PR1 599.752    5% L77 358.003    3% L99 587.927    5% 46 1.763.718    15% N16 469.896    4% N17 443.106    4% TOTAL 4.222.402    36% Aerobús 5.541.983    46% Renfe 2.156.758    18% Metro (*)  Total Aeroport 11.921.143    100% 
(*) Servei de metro inaugurat al 2016.  

 
Nombre d’usuaris del transport públic a l’àmbit de la Mesa del Delta (2015) 

    Nre. d’usuaris Repartiment 

Autobús In
tegrat 

109 1.673.470 22% 110 362.016 5% N1 519.684 7% 21 597.125 8% V3 3.861.973 50% 23 230.588 3% 88 252.387 3% PR4 124.833 2% TOTAL 7.622.076    100% 
 

 



EA 7.7 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 7 
Un accés sostenible als 
centres generadors de 

mobilitat 

 
 
 
 
 
 
 EA7.7.  Actuacions de millora de la mobilitat a 
polígons petits i amb més dificultats d’accessibilitat 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, Ajuntaments, ATM i AMB  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Els polígons que tenen un nombre reduït de treballadors/es veuen dificultada l’adopció de mesures “clàssiques” per millorar -ne 
l’accessibilitat, ja que la poca demanda no justificaria econòmicament la posada en funcionament de línies d’autobús específiques. Es 
proposa adoptar mesures específiques com apostar pels serveis amb vehicles petits, l’adaptació dels serveis regulars, els serveis 
concertats amb taxis i la coordinació entre diverses empreses. També la bicicleta d’empresa poden ser un altra possibilitat per arribar 
fins al transport públic.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Des de l’AMB s’han fet anàlisis de casos puntuals al 2016. Des de l’àrea d’espai públic es potencia l’elaboració d’un pla específic 

sobre polígons que contindrà informació sobre mobilitat.  

 A nivell més concret, s’ha produït una modificació de l’itinerari de la línia L77 d’accés al polígon Mas Blau.  

 Esdevé un element a tractar dins del grup de treball que s’ha aprovat impulsar sobre mobilitat específica als CGM.  
  ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Estudi per a determinar els polígons on pot ser útil aquesta mesura i anàlisi de les accions que poden ser més efectives per a tots 

ells. 

2. Prova pilot en alguns polígons. 

3. Desenvolupament de les mesures més eficients en polígons petits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No iniciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de polígons on s’ha realitzat una actuació  0 0 1 1 10 
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EA 8.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 8 
Eficiència energètica i ús de 

combustibles nets 

 
 
 
 
 
 EA8.1.  Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants 

en flotes i particulars 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM, ICAEN i AMB DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La renovació del parc de vehicles és un factor clau per a la millora del comportament ambiental de la mobilitat. Aquesta mesura es 
focalitza en la renovació de flotes, amb actuacions que poden afavorir el procés generant economies d’escala, implicant finançament 
privat i optimitzant, en definitiva, la seva relació cost-benefici. ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Potenciació de la Plataforma LIVE i al 2014 adhesió per part de la DGQA. 

 Treball conjunt entre la DGQA i ajuntaments per a la bonificació de vehicles de baixes emissions. 

 En els grups de treball constituïts en el marc de la plataforma LIVE s’han realitzat diverses iniciatives (veure taula adjunta)  

 Conveni de col·laboració entre ICAEN i REPSOL per a recolzar i fomentar el GLP i amb Gas Natural Fenosa pel GNV. 

 Des de l’AMB i des de TMB s’han realitzat diverses accions encarades a millorar l’eficiència de les flotes públiques de vehic les 

(veure taula adjunta). 

 Des de la Diputació de Barcelona, entre els anys 2012-2014, es va oferir suport als ajuntaments per a la redacció de Plans 

d’Implantació Urbana de Vehicles elèctrics.  
 Al llarg del 2015, l’ICAEN va publicar la resolució EMO/1986/2015 amb la línia AME, Adquisició de motocicletes i cic lomotors 

elèctrics. Es van subvencionar 157 motocicletes i ciclomotors elèctrics, 140 unitats van anar destinades a flotes de vehicles 

 Des de l’IMET es va tramitar la sol·licitud a la DGQA l’any 2013-2014. Aquesta actuació va permetre que els titulars que 

voluntàriament volen incorporar aquest distintiu en el vehicle, ho puguin obtenir únicament sol· licitant-ho a aquest Institut. 

 Realització, dins del Grup de Treball d’Infraestructura vinculada de la TIRVEC, de cursos de formació per a instal·ladors de punts 

de recàrrega per a vehicles elèctrics on l’ICAEN n’és el promotor.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Establir un grup de treball interadministratiu per al desenvolupament de la mesura. 

2. Desenvolupar campanyes de promoció, fent referència als avantatges disponibles. 

3. Promoure la homogeneïtzació del règim sancionador i incentius a nivell municipal/discriminació positiva. 

4. Realitzar convenis entre administracions  per a l'adquisició conjunta de vehicles eficients. 

5. Desenvolupar convenis amb agents clau per promoure l'ús d'aquests vehicles. 

6. Incentivar l'adquisició de vehicles eficients en flotes de mercaderies lleugeres i vehicles comercials. 

7. Donar continuïtat a les actuacions en relació a l'augment de l'eficiència en l'ús de vehicles pesants. 

8. Incloure criteris relatius a la mobilitat sostenible en els criteris d'adjudicació de contractació pública. 

GRAU D’EXECUCIÓ  
RITME D’EXECUCIÓ 

 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT 2012 2014 2015 2016 Objectiu 

% turismes eficients (Euro VI, Híbrids, elèctrics, GLP i GNV) 0,24% 0,53% 1,78% sd 3,1% 

Nre. de vehicles eficients (Euro V, VI, híbrids, elèctrics, GNC) en el parc de 
mercaderies lleugeres 

6.799 29.165 40.605 sd 72.105 

Nre. de vehicles eficients (Euro V, VI, híbrids, elèctrics, GNC) en el parc de 
mercaderies pesants 

1.334 1.841 2.808 sd 5.022 

Nre. de vehicles pesants de flotes públiques o privades amb gas natural  729  905 942 sd 1.273 

Nre. acumulat de vehicles en flotes auditades energèticament 380   sd 1.400 

 

http://w41.bcn.cat/ca/
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 EA8.1.  Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants 
en flotes i particulars 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

ACTUACIONS DE MILLORA DE FLOTES IMPULSADES EN EL MARC DEL GRUP DE TREBALL DE LA 
PLATAFORMA LIVE 

Anàlisi dels costos TCO de les diferents tecnologies, tant en adquisició com en utilització i valor residual del 
vehicle (2014) 

Enquesta municipal i recull d’iniciatives de discriminació positiva per a vehicles eficients (2015) 

IVTM, àrea blava (2015) 

Recarrega gratuïta (2015) 

IAE. Fulletó i espai web on es presenten les conclusions i les recomanacions per als municipis (2015) 

És completa el procés de definició del Pla d’Acció de la Plataforma Live per al 2017-2018 amb nous reptes de 
caire urbà, social, comunicatiu, educatiu i d’infraestructures (2016) 

Nou conveni per el 2017-2018 (2016) 

 
 
 

ACTUACIONS DE MILLORA DE FLOTES IMPULSADES PER L’AMB 

Flota AMB: s’ha renovat un 25% de la flota corporativa amb vehicles elèctrics. 
Flota manteniment Parcs: un 57% de la flota són vehicles elèctrics. 

Flotes a disposició dels serveis que contracta l’AMB: s’inclou l’exigència d’un mínim o un percentatge de 
vehicles elèctrics (o híbrids) a tots els contractes. 

Flota d’autobusos de gestió indirecta: adquisició d’1 vehicle elèctric pel servei Nitbús (2015), impulsió de la 
redacció d’un pla de renovació de flota on es preveu la compra d’autobusos híbrids i elèctrics (2016). Taxis 
(IMET): la flota de taxis elèctrics puja a 26 vehicles.  

Flotes dels Ajuntaments: s’ha subvencionat amb 10.000 € la compra de 23 vehicles elèctrics pels serveis tècnics 
municipals. Al 2016, execució del programa de subvencions a la compra de vehicles elèctrics adreçada a 
Ajuntaments, subvencionant 10 vehicles.  

Cessió gratuïta de 118 bicicletes elèctriques a Ajuntaments. 

 

ACTUACIONS DE MILLORA DE FLOTES IMPULSADES PER TMB 

Des de 2008 TMB ha impulsat l’adquisició d’autobusos híbrids, corresponent al 14,72% de la flota d’autobusos 
(156 unitats) a finals de 2016. 

Actualment es disposa de dos vehicles estàndard en proves corresponents al projecte ZeEUS de promoció del 
transport elèctric urbà, Es preveu que al 2016 se n’hi afegiran dos més d’articulats. 
L’any 2016, s’ha incorporat a la flota auxiliar de magatzem de TMB 7 vehicles elèctrics, 3 son furgonetes i 4 
cotxes. 

 



EA 8.2 PDM  2013 – 2018 
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 EA8.2.  Fomentar els vehicles elèctrics 

AGENTS RESPONSABLES 
ICAEN, SMAS i AMB  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La substitució progressiva de la flota de vehicles amb combustibles fòssils per vehicles elèctrics té efectes significatius sobre la reducció 
dels contaminants locals i la millora de l’eficiència energètica del sistema de mobilitat. Són vehicles idonis a les zones urbanes i a les zones 
de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Es proposa una estratègia conjunta per potenciar aquest tipus de vehicles.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 En el marc de la plataforma LIVE, s’han desenvolupat totes les actuacions 2,3,4 i 5 recollides a la fitxa, excepte la que fa referència a 

l’establiment i desenvolupament de flotes compartides de vehicles elèctrics. 
 Línia de subvencions oberta fins a 20/11/2015 per a fomentar l’adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics fent èmfasi en les flotes 

que assoleixen el major ajut. 

 Des de la DIBA, entre els anys 2012 i 2014 es va oferir suport als ajuntaments per a la redacció de Plans d’Implantació Urbana dels 
Vehicles elèctrics. 

 Redacció, per part de l’AMB, d’un model d‘Ordenances Municipals sobre incentius per promoure els vehicles elèctrics, amb l’objectiu 
d’homogeneïtzar i generalitzar els incentius locals a l’ús de vehicles elèctrics (i de baixes emissions). 

 Subvencions per part de l’AMB als Ajuntaments per a la compra de vehicles elèctrics per a la flota municipal (veure mesura EA8.1). 

 Línia de subvenció de l’ICAEN de les estacions de recàrrega ràpida.  
 Atorgament de 962 subvencions a ciutadans per a la compra de bicicletes elèctriques (2016).  

 La Generalitat de Catalunya forma personal de les diferents administracions de la Catalunya Central en mobilitat elèctrica.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Impuls a l’establiment i desenvolupament de flotes compartides de vehicles elèctrics. 
2. Informació i assessorament a usuaris privats en relació als avantatges de la renovació dels vehicles actuals per vehicles elèctrics. 

3. Impuls de projectes pilot, de caràcter tecnològic, demostratiu i pedagògic. 

4. Difusió vers la ciutadania i introducció en les apps de la informació sobre vehicles elèctrics. 

5. Promoció de la compra pública de vehicles elèctrics entre totes les administracions. 

6. Acords amb els operadors d'aparcaments i de flotes per introduir els vehicles elèctrics a les flotes. 
     
GRAU D’EXECUCIÓ 

 
 
RITME D’EXECUCIÓ 

 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de motocicletes i ciclomotors elèctrics en el parc de vehicles (usuaris 
privats) 

300 1.768 1.847 2.537 10.000 

Nre. de turismes elèctrics (pur, híbrid i endollable) 356 11.442 11.949 20.263 15.312 

Nre. de furgonetes i vehicles de serveis elèctrics 0 687 742 1.016 120 

Nre. d’autobusos híbrids o elèctrics 82 284 286 327 310 

 

http://w41.bcn.cat/es/
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 EA8.3.  Desenvolupament d’infraestructures vinculades al 

vehicle elèctric i combustibles alternatius 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM, ICAEN i AMB DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El foment de tecnologies o combustibles alternatius en la mobilitat no es pot centrar únicament en els fabricants o els usuar is potencials, 
sinó que requereix l’establiment d’un marc infraestructural i logístic adequat que faciliti l’ús dels nous vehicles de manera quotidiana. Per 
aquest motiu cal l’extensió de les xarxes de recàrrega de vehicles elèctrics o de les xarxes de GLP i GNC. ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Inclusió en els informes sobre els EAMG realitzats per l’ATM de necessitat de previsió de punts de recàrrega. 
 Desenvolupament rellevant de la xarxa de recàrrega pública, tant a nivell municipals (Ajuntaments), com metropolità (AMB). Visibles al 

mapa en format google creat per l’ICAEN. Al 2015, l’AMB ha posat en marxa els punts de recàrrega ràpida del Prat i de Cornellà i es 

troba en fase de licitació el projecte d’instal·lació de vuit nous punts de recàrrega. Al 2016, d’aquests 10 punts nous de recàrrega 

ràpida 4 ja estan en funcionament, 5 instal·lats a l’espera de l’escomesa elèctrica i 1 encara per iniciar pendent dels permisos d’obra. 
 Projecte d'implantació de 5 aparcaments per a vehicles elèctrics a les estacions de FGC: en servei des de novembre de 2015 a Sant 

Quirze i Martorell Enllaç. Previst a Volpelleres, Sant Cugat i Igualada a desembre de 2015. 

 Al·legacions a l aITC-BT-52 des del Cluster CEEC. 

 Línia de subvencions per a instal·lació d’estacions de recarrega ràpida per a VE, fins 04/11/2015. El resultat va ser que es van atorgar 

uns ajuts per valor de 550.000€ per a instal·lar 23 equips, finalment d’aquests s’han materialitzat 11, dels quals dins de la RMB 5. 

 Modificacions normatives per a la previsió de punts de recàrrega en aparcaments. 

 ICAEN ha desenvolupat en col·laboració amb FGC el projecte EVFriendly, on s’han instal·lat 5 estacions de recàrrega per a vehicles 

elèctrics en intercanviadors amb comunicació en temps real per a conèixer l’estat dels punts. ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Fer un manual per al dimensionament de punts de recàrrega, tipologia, localització en els municipis. 

2. Adequació de la normativa per a la instal·lació de punts de recàrrega en P privats, gasolineres, etc. 

3. Ampliació de la xarxa de punts de recàrrega elèctrica en ubicacions estratègiques i considerant els diferents tipus de vehicles 

(turismes, motocicletes i bicicletes). 

4. Extensió de les xarxes de GLP i GNC en àrees logístiques i grans polígons industrials. 

5. Creació un web unificat que inclogui la localització i horaris del servei dels punts de recàrrega elèctrics i resta d’estacions de 
combustibles alternatius als derivats del petroli. 

6. Impuls de la introducció d’infraestructures dels punts de recàrrega en els nous edificis privats i públics mitjançant el planejament 

urbanístic, els EAMG, els PMU i les ordenances municipals. 

7. Adaptació la legislació per eliminar possibles barreres regulatòries per al desenvolupament de les infraestructures de subministrament 

d’energia elèctrica i de combustibles alternatius. 
8. Creació d’un fòrum d’intercanvi de les darreres innovacions pel que fa a punts de recàrrega. 

GRAU D’EXECUCIÓ  
RITME D’EXECUCIÓ 

 No 
inciada 

 Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. d’estacions de recàrrega elèctrica obertes al públic 165 254 251 333 400 

Nre. d’instal·lacions de subministrament de GNC i GLP 
 

29 (GLP) + 
6 (GNV) 

52 (GLP) + 
10 (GNV) 

91 (GLP)+ 
13 (GNV) 

95 (GLP) + 
11 (GNV) 

50 

Nre. de planejament urbanístics o de la mobilitat que inclouen la 
previsió de punts de càrrega per a vehicles elèctrics 

V ini 13 35 
 

Increment 

https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=z4xnIt9uT66s.kxkW7LH1hZ_w
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  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
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 EA8.4.  Control de vehicles contaminants 

AGENTS RESPONSABLES 
DGQA, SCT i Ajuntaments  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

L’objectiu d’aquesta mesura és detectar els vehicles més contaminants que circulen per les zones amb nivells més 
elevats de contaminació i requerir-ne la millora o reparació per reduir les emissions i aconseguir una millora en la 
qualitat de l’aire. Així mateix, caldrà potenciar la implantació de zones de baixes emissions a nivell de la RMB, i 
realitzar el seguiment de la implantació de la Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAPs).  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Realització de campanyes de control de vehicles contaminants (control d’opacitat). Des de l’entrada en funcionament de les campanyes 

de control dels vehicles més bruts (setembre de 2013) fins el gener de 2015, s’han realitzat mesures a 394 vehicles en 8 campanyes i 

el 4,3% han superat els límits d’opacitat establerts. Al 2015 s’han realitzat campanyes específiques a Santa Coloma de Cervelló (7,7% 
de superació de límits d’opacitat) i Sant Adrià de Besòs (7% de superacions). Al 2016 s’han realitzat 5 campanyes de control de 

vehicles més contaminants als municipis de la Llagosta, Montmeló, Premià de Mar, Ripoll i Vilafranca del Penedès. S’han mesurat 167 

vehicles, dels quals 9 (5%) han resultat superar els límits d’opacitat.  
 Ajuntament de Barcelona: Campanyes de revisió de compliment de la revisió ITV per part de la Guàrdia Urbana: 1.280 denúncies per 

infringir ITV a motos i ciclomotors i 18.710 a la resta de vehicles que circulen per la ciutat al 2013 / 1.012 denúncies per infringir ITV a 

motos i ciclomotors i 16.105 a la resta de vehicles que circulen per la ciutat al 2014. Es comença a desenvolupar la mesura prevista al 

PMU per procedir al creuament de les matrícules dels vehicles censats en el municipi amb les matrícules dels vehicles que són al 

corrent de la ITV periòdica, per localitzar els incomplidors de la normativa de control de ITV. Al 2016 la Guàrdia Urbana fa 7.014 

denúncies per infringir l’ITV motos i ciclomotors i 12.779 a la resta de vehicles que circulen per la ciutat.  
També realitza controls de soroll i d’emissions contaminants dels vehicles.  

 En el marc del desplegament del PMMU es preveu la creació de zones de baixes emissions en diferents corones a l’àrea metropol itana. 

Així mateix, s’ha realitzat el seguiment dels PMU que incorporen previsió d’actuacions de regulació de la circulació de vehicle privat 
(ZUAPs, superilles...).   ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Campanyes de sensibilització als conductors de vehicles més contaminants. 

2. Campanyes de mesura d’opacitat en vehicles diesel. 

3. Tenint en compte que esdevé un element que s’està incorporant a la planificació dels sistemes de mobilitat, es creu convenient, a partir 

del present informe, incloure com a actuació a dur a terme el seguiment de la implantació dels sistemes de limitació de circulació de 

vehicles privats per a la millora de la qualitat de l’aire (LEZs i ZUAPs).  
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 

2014 2015 
 

2016 
 

Objectiu 

Nre. de municipis de la zona de protecció especial que han realitzat 
campanyes de control d’opacitat en vehicles diesel. 3 7 2 5 40 

% de vehicles mesurats amb resultat favorable durant les campanyes de 
control d’opacitat. V ini 95,70% 93% 

95 
% 

Increment 
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 EA8.5.  Incrementar l’eficiència energètica de la xarxa 

ferroviària 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM, ADIF, RENFE operadora, FGC, TMB i TRAM DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El mode ferroviari és un exemple de mobilitat sostenible pel seu baix impacte ambiental unitari per usuari transportat. Aquesta mesura 
es pot veure reforçada amb l’aposta per la compra d’energia verda, fet que incrementaria notablement el balanç d’emissions d’aquest 
mode. D’altra banda, l’increment de l’eficiència energètica en la mobilitat ferroviària, igual que en molts altres àmbits sec torials, continua 
sent necessària per reduir la intensitat de consum energètic.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Impuls de diverses mesures per a la millora de l’eficiència energètica del sistema ferroviari, tant pel que fa a les línies, els elements 

mòbils i les estacions a les diverses xarxes existents (Rodalies, TRAM, FGC i metro). Veure detall en la taula adjunta. ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Avaluació de l'eficiència dels equips i instal·lacions de la xarxa ferroviària. 

2. Anàlisi de la gestió energètica de la xarxa ferroviària, inclòs el tipus de conducció. 

3. Valoració del potencial de reaprofitament de l'energia de frenada dels trens a les estacions. 

4. Promoció de projectes i actuacions pilot per la millora energètica de la xarxa ferroviària. 

5. Fomentar que els operadors de transport inverteixin en sistemes de generació d’energia. 
 
 
  
 
GRAU D’EXECUCIÓ   

 
RITME D’EXECUCIÓ 

 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Consum energètic en mode ferroviari (tep/1.000 veh·km) (1) (2) (3) (4) 0,24 

% de consum d’energia verda en el mode ferroviari (%) (5) (6) (7) (8) 68 

Percentatge d’energia regenerada en relació amb el consum total 
d’energia de tracció (RENFE) Vinicial 35% 37% 41% Increment 

Percentatge d’energia regenerada en relació amb el consum total 
d’energia de tracció (FGC) 45,08% 47,21% 49,56% 49,48% Increment 

Autosuficiència energètica VInicial (9) (10) (11) Increment 

(1) Es disposa de les dades de RENFE (0,27), FGC (0,24) i TMB (0,27).  

(2) Es disposa de les dades de RENFE (0,26), FGC (0,24) i TMB (0,25).  

(3) Es disposa de les dades de RENFE (0,27), FGC (0,24) i TMB (0,25).  
(4) Es disposa de les dades de RENFE (0,26), FGC (0,23) i TMB (0,16).  
(5) Es disposa de les dades de RENFE (28%), FGC (52,05%) i TMB (28%). 
(6) Es disposa de les dades de RENFE (40%), FGC (61,11%) i TMB (38%). 

(7) Es disposa de les dades de RENFE (43%), FGC (53,62%) i TMB (38%). 

(8) Es disposa de les dades de RENFE (36%), FGC (60,03%) i TMB (41%). 
(9) Es disposa de les dades de RENFE (40) i TMB (30). 
(10) Es disposa de les dades de RENFE (43) i TMB (30). 
(11) Es disposa de les dades de RENFE (40) i TMB (30).  
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 EA8.5.  Incrementar l’eficiència energètica de la xarxa ferroviària 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

MESURES PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA DE LES XARXES FERROVIÀRIES 
Metro  Actuacions per reduir el consum d’energia de tracció dels trens: Estalvis consolidats derivats dels Projectes de 

noves marxes ATO eficients a les línies 2 i 5. 
 Redacció del projecte d’implementació de noves marxes ATO eficients a la L1 i la L3 durant el 2015. 

Adjudicació del projecte de reconfiguració al 2016 i la implementació serà durant el 2017.  
 Actuacions per a la recuperació d’energia de tracció: Avanç en l’estudi de la tecnologia, amb objectiu de 

recuperar part de l’energia cremada en processos de frenat que s’estima en un 10% del consum de tracció. 
Instal·lació d’un nou equip recuperador a la Subestació de tracció (SET) ubicada a l’estació d’Església Major 
(en col·laboració amb infraestructures.cat). Al 2015 s’ha licitat el projecte per a la instal·lació de 2 equips 
recuperadors d’energia de frenada dels trens, un a L3 (Subcentral Canyelles) i l’altre a L4 (Subcentral 
Verdaguer). L’energia recuperada serà reinjectada i consumida per les pròpies estacions, i la sobrant es podrà 
exportar a la xarxa de distribució d’Alta Tensió de la Companyia. Aquesta és la 1ª fase d’un pla global de 
recuperació d’energia en el qual es preveu equipar entre 10 i 12 subcentrals amb recuperadors d’energia. Al 
2016 es troben en fase de fabricació els dos grups de recuperadors.  

 Al 2015 s’ha posat en marxa un software centralitzador per a la gestió de l’energia, per seguiment de 
l’eficiència energètica. Al 2016, s’ha creat una metodologia per a mesurar els estalvis obtinguts amb els 
equips de recuperació.  

 Licitació de les obres per completar la xarxa d’analitzadors de mesura en Alta tensió que permet discriminar 
els consums de tracció i d’estacions per a cada línia de servei. 

 Licitació del projecte del futur Gestor d’Energia que aglutinarà tots els punts de mesura de Metro 
 En relació al consum auxiliar dels trens: calendari per canviar els modes de funcionament dels equips d’aire 

condicionat en les sèries que ho permetin (s/5.000, s/6.000 i s/9.000) i ajustar-los amb les condicions 
climatològiques concretes de l’any i ajustar la despesa frigorífica sempre als requeriments normatius.  

 En referència a la reducció de consum a estacions i tallers: finalització del projecte europeu SEAM4US 
d’automatització d’estacions metropolitanes. Durant el 2016 licitació del projecte i obra de renovació i reforç de 
l’enllumenat a 4 tallers utilitzant tecnologia LED i regulació lumínica per aprofitar l’aportació de la llum solar.  

 Prova pilot a les línies 2 i 5 per implementar un sistema de telecomandament d’instal·lacions fixes del Centre 
de Control de Metro (CCM) per garantir apagada d’enllumenat, escales mecàniques i ascensors fora d’horari 
comercial. Degut a l’èxit, ja està d’aplicació en la resta de línies.  

 Seguiment de proves pilot d’enllumenat LED en diferents estacions. Instal·lació de tecnologia LED en panells 
informatius i un sistema de desconnexió dels MUPIS en horari no de servei. El 2015 s’ha redactat el projecte 
per a la millora de l’enllumenat de les andanes en 5 estacions, el qual incorporarà tecnologia d’alta eficiència 
tipus LED o similar. Al 2016 s’ha executat la prova pilot d’enllumenament LED a les andanes de Clot, Navas, 
Sant Antoni, Urgell i Rocafort. 

 Projecte de la futura xarxa elèctrica de Metro (220 kV): Durant el 2015 s’ha redactat internament 
l’Avantprojecte tècnic per a la construcció d’una nova xarxa de distribució pròpia de Metro connectada a les 2 
Subestacions Receptores de L9. S’ha desenvolupat la 1ª fase d’execució de l’obra, que engloba un total de 13 
subcentrals. 

 Punts de recàrrega: Instal·lació de 5 punts de recàrrega de vehicles elèctrics per a les noves furgonetes 100% 
elèctriques (3 a la base de Boixeres i 2 a la base de Santa Eulàlia) i redacció del projecte de subministrament 
elèctric des de la xarxa elèctrica del metro al primer carregador ultra ràpid de bus elèctric.  

 Identificació de les principals oportunitats d’estalvi sense inversió o amb mínima inversió (Quick Wins).  
 Anàlisi de les funcionalitats a incorporar en el Sistema de Regulació de Trànsit (RDT) per tal d’incorporar 

aspectes d’eficiència energètica.  
 Al 2016 va tenir lloc una auditoria energètica al Metro segons el Real Decret 56/2016.  
 2016 finalització de la substitució dels transformadors d’intensitat per la mesura fiscal. Així es permet ajustar el 

terme de potència en les factures amb conseqüent reducció de la facturació.  

TRAM  Instal·lats uns mesuradors de consums en 2 tramvies. Permet conèixer com i on es consumeix l’energia en els 
tramvies i permetre fer anàlisis de consums. Gràcies a aquests mesuradors, s’ha analitzat la millor manera de 
conduir i s’ha traslladat a la formació dels conductors.  

 Durant el 2016 s’instal·len comptadors de consum a les catenàries de les cotxeres. Així es permet monitoritzar 
el consum de tramvies als tallers-platja de vies i optimitzar-ne el consum.  

 Es valora el potencial de reaprofitament d’energia i es constata que no és rendible.  
 Millores en intercanviadors: il·luminació LED en aquells llocs on és possible actuar.  
 Calefacció a les cotxeres: s’està passant a infraroig.  
 Els vehicles d’intervenció dels agents inspectors s’han canviat a vehicles elèctrics. 
 Estalvi hídric: Proves de gespa tipus C4. Aquesta gespa pot aportar un possible estalvi hídric respectes 



l’actual espècie, la C3, ja que necessita menys aigua per viure. També instal·lació telelectura comptadors de 
reg; s’ha monotoritzat tot el sistema de reg per tal de conèixer el consum detallat de cada escomesa i així 
poder detectar en temps real fuites o altres incidències del sistema.  

FGC  Implantació de 24 noves unitats de tren UT-113-114 (recuperen energia) que substitueixen a les  les UT-111 
que no recuperaven energia. Passant de 2,160 a 2,120 kWh/Cotxe_Km. 

Rodalies  En estacions, la renovació de l'enllumenat es realitza mitjançant elements de baix consum, completat en 
certes estacions amb la instal·lació de reguladors d'intensitat controlats per foto-cèl·lules. 

 Des de finals de 2011 fins a mitjans del 2014, els cursos de reciclatge del títol de conducció van incloure un 
mòdul formatiu d'1 hora aproximadament sobre tècniques de Conducció Eficient. Aquests cursos s'han 
impartit a tota la plantilla de conducció de rodalies de la direcció de Rodalies de Catatalunya. 

 Pla d'Eficiència Energètica per a la reducció del consum energètic en el Renfe:  
o Utilització preferent d'energies renovables (cap a emissió ZERO de CO2)  
o Incorporació de vatihorímetres i caudalímetres als trens per controlar i reduir el consum 

energètic.  
o Utilització preferent del fre regeneratiu, recuperant energia durant la frenada dels trens. 

Subestacions reversibles en corrent continuo.  
o Promoció de la conducció intel·ligent dels nostres trens, minimitzant el seu impacte 

ambiental. 
o Reciclatge del 75% de l'aigua dels túnels de rentat de trens. 
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 EA8.6.  Foment dels cotxes multiusuari i 
de l’ocupació dels vehicles 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Dues accions de promoció de l’eficiència del vehicle privat són la millora del nivell d’ocupació compartint el vehicle particular 
(carpooling) i el cotxe multiusuari (carsharing). Des d’aquesta perspectiva, s’han considerat diverses actuacions orientades a 
reactivar-los i dinamitzar-los atès el seu notable interès i potencial en l’àmbit de l’RMB. Un element central de l’estratègia de foment 
és la creació d’un portal integrat sobre carpooling i carsharing que aglutini informacions i les diverses iniciatives existents. 
  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Increment de la promoció dels serveis de vehicle compartit. En aquest sentit, hi ha al llarg del 2015 s’han realitzat campanes de 

difusió molt rellevants per part del servei de vehicle compartit existent a la ciutat de Barcelona (Avancar). 

 Increment dels descomptes per a VAO en peatges.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Integració de la informació sobre compartir el vehicle en un portal multiplataforma de referència. 

2. Difusió del portal multiplataforma entre agents i sectors estratègics pel volum d'usuaris potencials. 

3. Foment de la cultura del carsharing i el carpooling proporcionant assessorament tècnic i informació a entitats, associacions 

ciutadanes, ens locals, etc. 

4. Maximització de l'eficiència energètica i ambiental dels vehicles utilitzats en flotes de carsharing. 

5. Estudi de la creació de targetes combinades transport públic i carsharing o carpooling. 

6. Creació d’una identificació pròpia de persona usuària de cotxe compartit i una oferta que afavoreixi la fidelització d’aquests 

usuaris. 

7. Servei de gestió de l’aparcament d’alta ocupació i cotxe multiusuari en destí vinculat a l’ocupació. 
8. Manteniment dels estímuls per al carpooling (descomptes en els peatges, aparcaments reservats...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No iniciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. d’usuaris de carsharing registrats  6.000 14.000 17.000(*) sd 16.000 

Taxa d’ocupació mitjana del vehicle privat en dia feiner (turisme)  1,22 1,17 sd sd 1,30 

Nre. de vehicles en cotxe compartit que utilitzen els descomptes VAO en els 
punts de peatges 

560.149 576.168 
sd 618.687 

Increment 

 (*) Dada corresponent a setembre de 2016 subministrada per Avancar.  
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 EA8.7.  Incentivar la conducció eficient i segura 

AGENTS RESPONSABLES 
ICAEN  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es tracta d’estendre l’ensenyament de la conducció eficient i segura a les diferents tipologies de conductors/res de vehicles  de tracció 
mecànica. D’altra banda és necessari fer campanyes de recordatori per evitar que els beneficis de la conducció eficient disminueixin a 
mesura en el temps.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Realització per part de l’ICAEN de cursos per  a conductors de vehicle industrial lleuger (2014) i per a turismes al 2015.  
 Al llarg del 2015 es van realitzar 483 cursos de conducció a Catalunya, 150 a conductors dins de la zona metropolitana i 299 per a 

taxistes de la mateixa zona. 

 A partir de 2016 des de l’ICAEN es deixarà de fer cursos de conducció eficient per començar a fer cursos d’experiència del 
vehicle elèctric.  

 Des de el gener de l’any 2013, quan la DGT va posar en marxa l’examen de qualitat (dins del pla europeu) per les autoescoles,  en 

les seves classes de teòrica es tracta un tema específic per parlar de la conducció eficient, i posteriorment en la part pràctica es fa 

ensenyament d’aquesta matèria.  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Programació i celebració de cursos de conducció eficient. 

2. Promoció de la conducció eficient en el programa de les autoescoles i de formació dels seus professors. 

3. Acostament a les associacions del transport per difondre la conducció eficient entre els associats. 

4. Incorporació de la conducció eficient en la formació de les grans empreses del sector de la mobilitat. 

5. Inclusió de la conducció eficient en els missatges sobre mobilitat sostenible.  
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No iniciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA  VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. acumulat d'alumnes en cursos de conducció eficient per a 
conductors de turismes 

8.549 8.849 8.999 8.999 Increment 

Nre.  acumulat d'alumnes en cursos de conducció eficient per a 
conductors de taxis i altres col·lectius d'empreses a l'RMB 

6.403 6.427 6.726 6.726 Increment 

Nre. acumulat d'alumnes en cursos de conducció eficient per a conductors de 
vehicles pesants a l'RMB 

2.574 3.441 3.441 3.441 Increment 

Nre. acumulat d'alumnes en cursos de conducció eficient per a 
totes les categories de conductors a l'RMB 

17.526 18.717 19.166 19.166 25.000 

Nre. d’alumnes que han realitzat cursos de conducció segura 9.063 (*) (*) (*) 20.000 

(*) No s’ha disposat de la dada en el moment de tancament del present informe. 
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 EA8.8.  Pla de millora de la qualitat de l’aire 

AGENTS RESPONSABLES 
DGQA DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020 (PAMQA 2020) té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de 
l’aire per a les partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) que determina la legislació europea en 
l’àmbit dels 40 municipis declarats zones de protecció especial. El PAMQA estructura les mesures en 8 àmbits: transport terrestre i 
mobilitat, indústria, generació elèctrica, Aeroport, Port de Barcelona, domèstic,sensibilització i comunicació i àmbit fiscal. El pdM 
col·labora en aquelles mesures que li són pròpies. ACTUACIONS REALITZADES   Actualització a setembre de 2017 
 Creació d’una comissió de seguiment del desenvolupament coordinat del pdM i del PAMQA entre ATM i la DGQA.  

 AMB al 2016 ha col·laborat amb el protocol d’actuació en episodis de contaminació i el programa metropolità de mesures 
contra la contaminació atmosfèrica.  

 Participació en els diferents tipus de plans amb afectacions a la qualitat de l’aire. Participació en aquells PDU que poden tenir 

un impacte substancial sobre les emissions associades a la mobilitat als municipis del PAMQA i la seva àrea d’influència, els  

Plans de Mobilitat Urbana i els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire que es poden veure a la posterior taula.   
 Creació de l’etiqueta vehicle ECO, per afavorir el vehicle elèctric i els de molt baixes emissions contaminants en l’àmbit 

urbà.(incorpora com a beneficis gratuïtat dels peatges d’accés dins la Zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric per a 
vehicles elèctrics amb l’etiqueta vehicle ECO, 30% de descompte per a la resta de vehicles etiquetes vehicle ECO, accés al 
carril BUS_VAO_ECO de la C-58 entre Ripollet i Barcelona, es preveu la bonificació positiva de les taxes municipals 

d’aparcament en zones regulades per a vehicles etiquetats vehicle ECO per a municipis de més de 100.000 habitants) 
 Projecte Bicifeina (Departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Cultura, Justícia i 

Empresa i Coneixement). 

 Gestió dinàmica de la velocitat.(Restricció de velocitat a 90 Km/h a les vies de la zona on es obligatòria la velocitat variable i 

recomanació en les vies de la zona on no és obligatòria la velocitat variable, en casos d’episodi ambiental de contaminació 

atmosfèrica). També hi ha convenis de col·laboració i acords per adoptar actuacions en casos d’episodis ambientals per a tal 
de reduir emissions de NO2 i PM10 relacionades amb la mobilitat a través de la gestió del trànsit i de la distribució de les 

mercaderies.  

 Control de vehicles contaminants. Al 2016, el 95% dels vehicles complien els límits d’opacitat.  
 Elaboració d’una guia per a la implementació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida. Al 2016, implantació de ZUAP pels 

municipis de més de 100.000 habitants.   

 Actualització de la Guia per la compra verda de vehicles. Impuls de la renovació de les flotes públiques de vehicles.  

 Distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes . Actualment 6.300 vehicles pertanyen a flotes acreditades. 

 Ajuts a l’adquisició de vehicles de baixes emissions locals i elèctrics per al servei del taxi. S’han introduït 25 vehicles elèctrics 

(2015).  

 Impuls gasificació en vaixells, camions i maquinària de treball en l’àmbit del Port de Barcelona i entorn. 
 Control del Pla aeroportuari de reducció d’emissions. 

 Aprovació de nous criteris ambientals del distintiu de garantia de qualitat ambiental per a flotes de vehicles, mitjançant la 

Resolució TES/ 623/2015, de 30 de març. Col·laboració amb la DGT en l’elaboració dels distintius ambientals pels vehicles.  
 Ampliació de les bases de les subvencions per a la promoció de vehicles de baixes emissions incorporant els vehicles 

comercials. 

 Redacció, publicació i gestió de la convocatòria de subvencions per a la promoció de vehicles de baixes emissions. 

 Al 2015 es van començar a impulsar les Taules específiques sobre qualitat de l’aire que es relacionen a la taula adjunta.  
 Aprovació Acord de Govern per l’adquisició de vehicles de baixes emissions per part de les administracions públiques.  
 Al 2017, aprovació del primer acord institucional per a la millora de la qualitat de l’aire a la conurbació de Barcelona 

  

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/plans_de_millora/pla_millora_qua_aire_2011_2015/bicifeina/
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/arxius/guia_vehicles_if_ple_23072015.pdf
http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Articles/Flotes-de-vehicles-340-00001


 ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Seguiment del compliment mesures del pdM previstes en el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. 
2. Avaluació prèvia i posterior del resultats de les mesures previstes pel pdM en l’àmbit del PMQA. 
3. Incorporar les estratègies del PMQA a la resta de plans vinculats al pdM  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

% d’estacions de mesurament fix de l’àmbit del PMQA on es supera el 
valor mitjà anual de 40 μg/m3 de NO2 

43% 23% 40% 20% 0% 

% d’estacions de mesurament fix de l’àmbit del PMQA on es supera el 
valor mitjà anual de 40 μg/m3 de PM10 

0% 0% 0% 0% 0% 
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  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EA 8.8 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 8 
Eficiència energètica i ús de 

combustibles nets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grups de treball i taules creades per a la millora de la qualitat de l’Aire 
 

Grup/Taula Impulsor Objectius Membres 
Taula de Qualitat de 
l’Aire de la Conurbació 
de Barcelona 

Departament de 
Territori i 

Sostenibilitat 

 Treballar coordinadament tots els sectors, agents 

socials, institucions i organismes públics i privats 

implicats o interessats en millorar la qualitat de l’aire 
que respirem 

 Assumir les responsabilitats i funcions de la Comissió 

Institucional del PAMQA 

 Avaluar, modificar i aportar diferents mesures que es 

contemplen dins el PAMQA per part de tots els 

elements constituents de la Taula 

 Dotar el PAMQA de màxima transparència, pluralitat, 

participació i democràcia 

 Administracions públiques 

(Generalitat, Estat, AMB, 

Diputació, Municipis) 

  Organitzacions socials i 

col·legis professionals 

  Centres de recerca i 

innovació´ 

  Associacions empresarials i 

sindicals 

Consell de Municipis 
Metropolitans per a la 
Lluita contra la 
Contaminació 
Atmosfèrica 

Àrea 
Metropolitana de 

Barcelona 
(AMB) 

Elaborar una estratègia conjunta per a millorar la qualitat de 
l'aire de l'àrea metropolitana de Barcelona.  

  Àrees de Medi Ambient i de 

Mobilitat de l’AMB 

  Municipis de l’AMB 

  DGQA 

Taula contra la 
contaminació de l’Aire 

Ajuntament de 
Barcelona 

Treballar conjuntament amb les entitats i els agents del 
sector els problemes de contaminació a la ciutat. Analitzar la 
situació de la qualitat de l’aire de la ciutat, proposar i 
desenvolupar mesures correctores, informar i sensibilitzar, i 
fer-ne el seguiment; així com analitzar l’actuació davant 
episodis de contaminació de l’aire. 

  Entitats públiques i privades 

amb competències en 

l’àmbit de la qualitat de 
l’aire a la ciutat de 
Barcelona. 

 
 
 
 
 
 



Participació en els plans que tenen afectació sobre la Qualitat de l’Aire.  
 

Plans Aportació  

Participació en els plans 
directors urbanístics 
que poden tenir un 
impacte substancial 
sobre les emissions 
associades a la 
mobilitat als municipis 
afectats pel PAMQA i la 
seva àrea d’influència. 

  PDU del Circuit de velocitat 

Barcelona-Catalunya (amb 

propostes de mesures 

compensatòries). 

  PDU de reordenació de 

l’àmbit del centre recreatiu 
turístic de Vila-Seca Salou. 

  PD d’Infraestructures de 
Martorell-Abrera i l’associat 
al PDU del sector 

Econòmic. 

  PDU del sector d’interès 
supramunicipal a l’àmbit de 
Gran Via-Llobregat. 

  PDU de la Llagosta-Santa 

Perpètua. 

Plans de Mobilitat 
Urbana 

  Establint els objectius 

ambientals en temes de 

qualitat de l’aire pels 
municipis de l’àmbit-40 

coordinant accions amb els 

plans de millora de Qualitat 

de l’Aire. Per els municipis 

de l’àrea d’influència amb 
recomanacions per prevenir 

la superació dels nivells de 

Qualitat de l’Aire.  
Municipis: Premià, 

Esplugues, Granollers, 

Santa Coloma, Mataró, 

Molins de Rei, Vilanova i 

Mollet.  

Plans de Millora de 
Qualitat de l’Aire 

  Suport tècnic per la redacció 

del pla de millora de qualitat 

de l’aire del municipi de 
Sabadell.  
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EA 9.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 9 
Coneixement i participació 

en l’àmbit de la mobilitat 

 
 
 
 
 
 
 EA9.1.  Reforç de la comunicació i la sensibilització 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM, SCT i ATM DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La comunicació i la sensibilització periòdiques, tant a la ciutadania en general com a col·lectius específics, constitueixen aspectes 
fonamentals per contribuir a avançar envers un model de mobilitat sostenible, segura i accessible per a tothom. En aquest sentit es 
planteja un reforç de la comunicació la sensibilització utilitzant diversos canals i també amb el suport de les noves tecnologies.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Manteniment i millora del servei Transmet (incidències, avisos de contaminació, etc..). 

 Impuls de Setmana de la mobilitat sostenible. S’han dut a terme jornades de visites guiades als ciutadans a les unitats mòbils de mesura 

dels nivells de qualitat de l’aire.  (veure taula adjunta). 

 Pantalles d’informació als vehicles dels operadors ferroviaris i dels autobusos. 
 Plataforma LIVE en relació al vehicle elèctric amb múltiples activitats de difusió i sensibilització. Des de l’ICAEN s’ha realitzat diverses 

campanyes i elements de difusió del vehicle elèctric: a l’Exploelècric, espai web, tríptic informatiu i recomanacions i assessorament a 

tècnics municipals.  

 Quadern Pràctic del gestor de flotes, material de conducció eficient per a vehicle industrial.(disponible al web de l’ICAEN). 
 Dins del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) s’han preparat una sèrie de tallers sobre la problemàtica de la 

mobilitat sostenible, desenvolupats durant el 2016, on s’han fet xerrades sobre la Qualitat de l’Aire i Visites Guiades per les escoles a les 
estacions fixes de mesura de la QA. 

 Des de l’AMB s’han realitzat altres campanyes de promoció del transport públic durant el 2015 i 2016: Nitbús, Bicibox, platges i estiu 

metropolità. 

 En el marc del PAMQA, s’han portat a terme diverses iniciatives i activitats i una actualització del web airemesnet.cat (veure taula 

adjunta). 

 La DIBA ha realitzat un Estudi sobre la implantació de mesures Push & Pull als municipis de la província de Barcelona. 

 Des de l’IMET s’han lliurat materials de difusió relacionat amb pràctiques sostenibles en el servei del taxi. 

 Els ajustos de xarxa de l’AMB han anat acompanyats d’una petita campanya informativa.  
 Des de la DGQA organització de la primera setmana sense soroll.  

 El Pacte Industrial ha dut a terme un estudi sobre la transició energètica on es fan propostes sobre la mobilitat dels polígons industrials.  

 Al 2016 té lloc la presentació del Quadern núm.14 del Pacte Industrial “Guia d’iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons 

industrials”. Aquest estudi s’adreça a responsables municipals i agents locals per tal d’aportar orientacions i casos pràctics que els ajudin 

a impulsar el procés de transició energètica als polígons.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Reforç de la participació a la mobilitat en la Setmana de la mobilitat sostenible i segura. 

2. Reforç del paper del servei Transmet d’informació sobre el funcionament de les xarxes de transport públic i dels beneficis ambientals que 

reporta. 

3. Promoció d’un grup de treball de coordinació de la informació sobre l’estat de la xarxa viària i del transport públic. 
4. Realització de campanyes de difusió orientades a destinataris específics (casos d'èxit). 

5. Reforç d'un portal web que aglutini informació rigorosa sobre mobilitat sostenible. 

6. Promoció de programes de ràdio i televisió sobre mobilitat sostenible (incidint en projectes innovadors).   
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

http://w41.bcn.cat/es/
http://icaen.gencat.cat/web/.content/06_relacions_institucionals_i_comunicacio/04_publicacions/quadern_practic/arxius/08_gestio_flotes.pdf


VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. de municipis de l'RMB participants en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 71 75 75 90 85 

% municipis obligats a realitzar PMU que participen en la Setmana de la Mobilitat  67% 73% 73% 75% 80% 

Nre. de campanyes de difusió a col·lectius/operadors específics  - SD SD SD 20 

Nre. de xerrades-col·loqui per a joves amb presència de persones accidentades 592 595 615 SD Increment 

Nre. acumulat de programes, guies i reculls d'unitats didàctiques sobre mobilitat que s'han 
publicat des de l'any 2005 

15 17 20  Increment  
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 EA9.1.  Reforç de la comunicació i la sensibilització 
 

Municipis de la RMB que s'han adherit a la campanya  
"Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura" (taula 1 de 3) 

Municipi P
A
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Q

A
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Alella    X X X X X X X X        Ametlla del Vallès, l'             X X X X X X X Arenys de Mar                   X     X Arenys de Munt           X              Badalona  X X X X X X X X X X X X X Badia del Vallès X                       X Barberà del Vallès  X X X X X X              Barcelona  X X X X X X X X X X X X X Begues    X X X X X   X X       X Bigues i Riells       X X X   X X     X X Cabrera de Mar         X X   X X X X   X Caldes de Montbui   X X X X X X X X X X X X Calella    X X X X X       X X X  Canet de Mar       X   X   X X X X X X Canyelles                     X X X Cardedeu    X X X X X X X X X X X X Castellar del Vallès    X X X X X X     X X X X Castellbisbal  X X X X X X X X X X X X X Castelldefels  X X X X X X X X X X X X X Castellterçol                   X X X  Castellví de Rosanes               X X X X X X Cerdanyola del Vallès  X X X X X X X X X X X X X Collbató                   X X X  Corbera de Llobregat     X X X X   X X X X X X Cornellà de Llobregat  X X X X X X X X X X X X X Esparreguera      X X X X X     X X X X Esplugues de Llobregat  X X X X X   X X X X X X X Figaró - Montmany      X                    Franqueses del Vallès, les         X X X X X   X X X Garriga, la   X X X X X       X X X X Gavà  X X X X X X X X X X   X X Gelida    X X X X X   X X X X X  Granada, la         X X X            Granollers  X X X X X X       X X X X Hospitalet de Llobregat, l' X X X X X X X X X X X X X Llagosta, la X                 X X X X Lliçà d'Amunt    X X X X X X X X X X X X Lliçà de Vall    X           X X        Malgrat de Mar    X X X X X X X X X X X X Martorell X                        Martorelles  X                        Masnou, el   X X X X X X X X X X X X 
 
 
 
 
 



EA 9.1 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 9 
Coneixement i participació 

en l’àmbit de la mobilitat 
 

 
 
 
 
 
 
 EA9.1.  Reforç de la comunicació i la sensibilització 
 

Municipis de la RMB que s'han adherit a la campanya  
"Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura" (taula 2 de 3) 
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Mataró    X X X X X X X X X X X X Molins de Rei  X X   X X X X X X X X X X Mollet del Vallès  X X X X X X X X X X X X X Montcada i Reixac  X X X X X X X X X       X Montgat    X X X X X X X X X X X X Montmeló  X X X X X X X X X X X   X Montornès del Vallès X           X X X X X X X Olesa de Montserrat               X X       X Òrrius                       X  Palafolls             X     X X X X Palau-Solità i Plegamans    X X X X X X X X X X    Pallejà  X X X X X X   X X X X X X Palma de Cervelló, la     X X X X X X X X X X X Papiol, el X                     X X Parets del Vallès  X X X X X X X X X X X X  Pineda de Mar    X X X X X X     X      Pla del Penedès, el                     X X  Polinyà                   X X X X Prat del Llobregat, el X X X X X X X X X X X X X Premià de Dalt                          Premià de Mar                     X   X Ripollet  X X   X X X X X X   X X X Roca del Vallès, la     X   X                Rubí  X X X X X X   X X X X X X Sabadell  X X X X X X X X X X X X X Sant Adrià del Besòs  X X X X X X X X X X X X X Sant Andreu de la Barca  X X X X X X X X X   X X X Sant Andreu de Llavaneres       X   X X X X X X   X Sant Boi de Llobregat    X X X X X   X X X X X X Sant Cugat del Vallès  X X X X X X X X X X X X  Sant Cugat Sesgarrigues      X X X X X X X X X X X Sant Feliu de Codines                   X X X X Sant Feliu de Llobregat  X X X X X X X X X X X X X Sant Fost de Campsentelles X           X X X        Sant Joan Despí  X X X X X X   X X X X X X Sant Just Desvern  X X X X X X X X X X X X X Sant Llorenç Savall    X   X                  Sant Pere de Ribes                          Sant Pere de Riudebitlles                       X  Sant Quintí de Mediona         X X X X X X X X X Sant Quirze del Vallès X       X         X     X Sant Sadurní d'Anoia    X X X X     X X X X X X 
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 EA9.1.  Reforç de la comunicació i la sensibilització 
 

Municipis de la RMB que s'han adherit a la campanya  
"Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura" (taula 3 de 3) 
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Sant Vicenç de Montalt                       X X Sant Vicenç dels Horts  X X                     X Santa Coloma de Cervelló    X X X X X X X X X X X X Santa Coloma de Gramenet  X X X X X X X X X X   X X Santa Eulàlia de Ronçana    X   X X X X X X X X X X Santa Margarida i els Monjos    X X X X X X X X X X X X Santa Maria de Palautordera     X X X X X X X X X X  Santa Perpètua de la Mogoda  X X X X X X X X X X X X X Santa Susanna         X                Sentmenat             X X X X X    Sitges    X X X X X   X X X X X X Tagamanent                          Terrassa  X X X X X X X X X X X X X Tiana       X X X   X X X X X X Vacarisses       X X     X X X   X X Vallirana                     X X  Vallromanes    X       X X            Viladecavalls             X X X X X X X Viladecans  X X X X X X X           X Vilafranca del Penedès    X X X X X X X X X X X X Vilanova del Vallès    X   X X X X X X   X    Vilanova i la Geltrú    X X X X X X X X X X X X Vilassar de Dalt                         X Vilassar de Mar    X       X X X X X X X X 
Total RMB   60 58 66 70 69 59 71 71 71 75 75 77 

Total PAMQA   32 32 29 31 30 28 28 28 28 28 30 34 
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 EA9.1.  Reforç de la comunicació i la sensibilització 
 

Activitats desenvolupades en el marc del PAMQA 
 

Activitats de sensibilització en materia de qualitat de l’aire.  

Activitat de participació ciutadana Dia Internacional de sensibilització envers el soroll 2015: Vius amb 
soroll?: Identificació de fonts de soroll ambiental urbà amb participació de més de 2.000 persones 

Instal·lació de la unitat mòbil de mesura dels nivells de qualitat de l’aire a un punt ubicat a la ciutat de Barcelona: 
visites guiades als ciutadans interessats i estudi de comparació entre els valors mesurats el dissabte 17 
d’octubre, dia sense cotxes, i el dissabte anterior 

Activitat de participació ciutadana del dia sense cotxes 2015: Quin soroll fem? : Propostes per a la millora 
de la qualitat acústica a les ciutats amb participació de més de 250 persones. 

Actualització del contingut de la web www.airemes.net .S’ha creat l’apartat dedicat als Episodis ambientals de 
contaminació per tal de donar cabuda als episodis per PM10 i als avisos preventius (2015) i al 2016, s’ha afegit 
en aquest apartat els documents sobre mesures i recomanacions en cas d’un avís preventiu o d’un episodi 
ambiental per NO2 i PM10; també s’ha creat l’apartat dedicat a la  “Taula de la qualitat de l’aire a la Conurbació 
de Barcelona”. A part, s’ha incorporat informació sobre “vehicles nets”, “Per un aire net, salta a la mobilitat 
elèctrica”, “Vehicle net i nous criteris de certificació de qualitat de l’aire dels vehicles”, “Campanya "Amb el 
vehicle aturat, apaguem el motor", “Zones urbanes d'atmosfera protegida (ZUAP)” i “Més transport públic, menys 
contaminació”. 

 

 

http://www.airemes.net/
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 EA9.2.  Promoció de la recerca i la innovació 

AGENTS RESPONSABLES 
DEC, Universitats, SIM i ICAEN DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El desenvolupament de nous models de mobilitat basats en l’increment de l’eficiència i els impactes de les tecnologies existents o 
noves sobre el medi ambient i la salut requereix un esforç continuat en recerca i innovació així com un treball en xarxa i l’ intercanvi 
d’experiències. 
En aquests treballs pren una importància cabdal la participació de les universitats, amb aspectes tant diversos com l’impuls del 
vehicle elèctric, mesures més efectives per reduir les emissions de contaminants, distribució urbana de “darrer quilòmetre”, l’ús 
adequat dels biocarburants, etc.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Els diferents agents implicats en el desenvolupament del pdM realitzen diverses actuacions en l’àmbit de la recerca i la innovació. 

En la taula que s’adjunta en l’apartat d’informació complementària s’indiquen les que han estat reportades per aquests agents .  

 Projectes d’investigació sobre salut i mobilitat (veure llistat en apartat d’informació complementària) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Potenciació de nodes d'expertesa i xarxes vinculades a les noves tecnologies i combustibles reforçant els papers dels clústers a 

l’entorn de l’energia i el parc de vehicles. 

2. Suport a la recerca i investigació locals orientades a la millora de noves tecnologies, amb especia atenció al vehicle elèctr ic i les 

TIC. 

3. Promoció de projectes d’investigació adreçats a trobar mecanismes de reducció dels impactes ambientals i sobre la salut que 

originen determinats modes. 

4. Suport als projectes de fi de grau, de màster i de investigació relacionats amb la mobilitat sostenible. 

5. Impuls d’estudis sobre fórmules innovadores per al transport i distribució de mercaderies de "darrer km" o l'aplicabilitat de 

mesures desincentivadores per a vehicles més contaminants (aparcaments, fiscalitat...). 

6. Avaluació i generació de coneixement sobre la introducció dels nous biocarburants en el transport. 

7. Promoció de la participació en programes europeus dedicats a la recerca i la innovació, com ara “Mobility for Growth 2014-2015” 
de la Comissió Europea. 

8. Promoció de projectes innovadors (projectes pilot d’aplicació a curt termini en ciutats de l’RMB).  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

 VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. d’iniciatives i proves pilot realitzades en mobilitat sostenible (amb ús de nous 
tipus de vehicles i/o tecnologies) 

- 1 8 9 10 
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 EA9.2.  Promoció de la recerca i la innovació 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

IENTITAT RMB Actuació 

AMTU 
Aplicació informàtica d’ajuda a la decisió en la implementació de mesures d’estalvi en els serveis 
de transport urbà de l'àmbit AMTU 

CAEN 

Steering Comitte entre ICAEN i SEAT per desenvolupar projectes d’innovació 
Projecte amb FGC segons el qual els punts de recàrrega instal•lats en estacions  disposen de 
mòdul de comunicació i que transmeten en temps real cada 5 minuts, l’estat de l’estació i que a 
l’hora alhora es reflexarà al mapa d’estacions de recarrega ICAEN. 
S’ha elaborat amb la col·laboració de l’IREC i de la plataforma LIVE un estudi i una eina per a 
determinar la millor metodologia per ubicar les estacions de recàrrega ràpida al territori, mitjançant 
una anàlisi dels fluxos del trànsit SIMCAT 

DTES Prova pilot sobre viabilitat de circulació de vehicles de mercaderies de 44TN 

DGQA 

S’ha donat suport tècnic a la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) i diverses consultories mediambientals per poder dur a terme els inventaris d’emissions de 
contaminants atmosfèrics de Catalunya i així poder desenvolupar projectes de modelització de la 
qualitat de l’aire com ARAMIS.cat de la UB, CALIOPE de la UPC o el Servei Operatiu de Pronòstic 
de Qualitat de l’Aire en alta resolució per a l’àrea del Camp de Tarragona i Barcelona 
desenvolupat per Meteosim.  
Durant el 2016 també s’han realitzat estudis al Vallès Oriental amb captadors passius per a 
l’obtenció de dades d’ozó i d’òxid de nitrogen com a suport per a poder determinar les possibles 
fonts emissores que contribueixen als nivells de qualitat de l’aire de la zona.  

FGC 
S’ha participat en el projecte europeu BiTiBi per a la millora de l’intercanvi modal entre tren i bus 
amb aparcaments segurs per a bicicletes. 

TMB 
 
 

Projecte de mobilitat en el manteniment dels pous de ventilació, projecte de millora de la gestió del 
material de magatzems,. 
Projecte per facilitar la notificació i el tancament d’ordres de manteniment preventiu i projecte de 
localització per protecció. Amb aquests projectes es preveu dotar de dispositiu mòbils i millores 
tecnològiques que ajudin al traspàs d’informació 
Projecte de localització de persones: manteniment amb la localització de la figura del guardavies a 
través de la col·locació de tags d’Active Track a la capçalera i cua de cada andana on el guardavia 
apropa un terminal/telèfon. També hi ha detecció de caiguda.  
Projecte mobilitat: Tancament online dels avisos mantenidors. L’objectiu és poder reduir el temps 
transcorregut entre la detecció de la incidència i el seu tancament. S’ha definit un prototip que 
permetrà que els Agents d’Atenció al Client (AAC) es desplacin per tota l’estació per inspeccionar 
l’estat dels elements i equips, i així, poder controlar les incidències.  
Durant el llarg del 2016, dins del projecte de mobilitat, també s’ha treballat en el projecte 
d’adaptació Oferta-Demanda per tal de millorar la mobilitat dels clients. Aquest projecte té 
l’objectiu de solucionar els nivells de congestió en les línies no automàtiques a partir d’un seguit de 
mesures a mig i llarg termini que permetessin assignar la capacitat disponible de forma òptima als 
patrons mesurats empíricament.  
Propers passos: continuació de la participació de la consolidació del nou indicador de nivell 
d’ocupació, reforçat pel projecte d’equipament de tots els trens de sèries noves. També caldrà 
concretar les mesures a mig termini i la viabilitat de les mateixes després de comparar l’impacte 
en el servei requerit ver la inversió requerida.  

Aj BCN 
Convenis amb el CENIT i millora de la Regulació Semàforica vinculada a nous projectes de 
mobilitat a la ciutat de Barcelona.  

RENFE 

Implantació del sistema de pagament amb Smartphone en màquines d’autoventa a través de la 
app RenfeTicket.  

Millora del servei d’informació a temps real de determinades característiques del servei (tren 
accessible, longitud del trens, etc.) a través dels sistemes informatius de les estacions 
(teleindicadors, megafonia automatitzada, etc.) 
Creació de PlayRenfe. Nou servei gratuït de wifi a les estacions de rodalies de Barcelona de Plaça 
Catalunya, Arc de Triomf, Clot-Aragó i Aeroport. Funcionalitat adaptada a la demanda dels clients 
de Rodalies.   
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Projectes d’investigació en l’àmbit de la mobilitat i la salut (projectes des de 2012) 
 

PROJECTE ENTITAT RMB OBJECTIUS Més 
informació 

ESCAPE-European 
Study of Cohorts for Air 
Pollution Effects (2008 – 
2012) 

CREAL 
Quantificació d'impactes en la salut de la contaminació 
atmosfèrica i la reducció de la incertesa 

Link 

TAPAS-Transportation, 
air pollution and physical 
activities; an integrated 
health risk assessment 
progamme of climate 
change and urban 
policies (2009 – 2013) 

CREAL 
Valorar les condicions i les polítiques que incideixen o 
insten el viatge actiu i els impactes sanitaris resultants 

Link 

CITI-SENSE 
Development of sensor-
based Citizens’ 
Observatory Community 
for improving quality of 
life in cities (2012 - ) 

CREAL 

Desenvolupa "observatoris ciutadans" per capacitar els 
ciutadans per contribuir i participar en l'estat del medi 
ambient, recolzant i influint en les prioritats comunitàries 
i socials i la presa de decisions 

Link 

LIFE MED-HISS: 
Mediterranean Health 
Interview Surveys 
Studies: long term 
exposure to air pollution 
and health surveillance 
(2012) 

CREAL 

Contribuir a l'actualització i desenvolupament de la 
política mediambiental de la Unió Europea i la legislació, 
en termes d'efectes adversos en la salut de la 
contaminació atmosfèrica 

Link 

PASTA - Physical Activity 
through Sustainable 
Transport Approaches 
(2014 – 2018) 

CREAL 
Promoció i facilitació sistemàtiques de la mobilitat activa 
com a enfoc innovador per a integrar l'activitat física en 
la vida quotidiana de les persones. 

Link 

BREATHe-BRain 
dEvelopment and Air 
polluTion ultrafine 
particles in scHool 
childrEn 

CREAL-  IDAEA 
Estudiar l’impacte de la contaminació en l’aire de les 
ciutats sobre el desenvolupament cognitiu dels nens 

Link 

PROYECTO INMA CREAL /IDAEA 
Diversos projectes que investiguen l’impacte des 
contaminants atmosfèrics en la salut infantil. 

Link 

EXPOsOMICS CREAL 

Aquest projecte té com a objectiu predir el risc de 
malaltia individual relacionat amb el medi ambient, 
mitjançant la caracterització de la exposome externa i 
interna per a exposicions comuns (contaminants de 
l'aire i de l'aigua potable) durant els períodes crítics de 
la vida, com a l'úter. 
L'objectiu final és l'ús de les noves eines d'avaluació de 
riscos i en l'estimació de la càrrega de malaltia 
ambiental. 

Link 

CHAI Cardiovascular 
Health effects of Air 
pollution in Andhra 
Pradesh, India 

CREAL 

Investigació dels efectes en la salut cardiovascular de la 
exposició a partícules de l’aire que provenen de fonts 
exteriors i interiors. S’escull l’Índia ja que és un lloc útil 
per investigar el risc cardiovascular de les partícules en 
un ampli rang d’exposició. 

Link 

ARAMIS.cat DGQA 
Previsió diària de la qualitat de l’aire a Catalunya amb el 
sistema de modelització ARAMIS.cat 

Link 

CALIOPE (Calidad del 
aire operacional para 
España) 

DGQA Sistema de pronòstics de la qualitat de l’aire.  Link 

 
 
 

http://www.creal.cat/programes-recerca/projectes-creal/view.php?ID=37&SKIN=2&prog=0
http://tapas-program.org/node/28
http://barcelona.citi-sense.eu/
http://www.medhiss.eu/
http://www.pastaproject.eu/home/
http://www.creal.cat/projectebreathe/descripcio.html
http://www.proyectoinma.org/presentacion-inma/ca_index.html
http://www.isglobal.org/ca/web/guest/project/-/asset_publisher/qf6QOKuKkIC3/content/exposomics
http://www.isglobal.org/ca/web/guest/project/-/asset_publisher/qf6QOKuKkIC3/content/chai-cardiovascular-health-effects-of-air-pollution-in-andhra-pradesh-india
http://www.ub.edu/mair/research/projects/
http://www.bsc.es/caliope/es
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 EA9.3.  Promoure la participació en projectes europeus 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

L’aportació que fan els projectes europeus a la millora de la gestió, el disseny de les infraestructures de transport i la incorporació de la 
innovació en la mobilitat encara és desconeguda per moltes de les institucions que gestionen la mobilitat i, en especial, pels ajuntaments. 
Cal una estratègia eficaç per facilitar que la informació sobre els projectes arribi als interessats en tres moments diferents del seu procés de 
gestació (convocatòria, execució projecte, resultats).  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 Projectes europeus amb participació d’agents relacionats amb la gestió de la mobilitat a la RMB en curs actualment (s’adjunta  taula amb 

els projectes reportats pels agents responsables o implicats en el desenvolupament del pdM). 

 Cercador de projectes europeus sobre mobilitat realitzat per l’AMTU.  
 Participació activa organitzacions internacionals sobre mobilitat per part dels organismes públics catalans: EMTA (ATM), Polis-Grup 

(seguretat viària) (Ajuntament de Barcelona), UITP (AMB i DGMT). 

 TRAM és el coordinador del grup de treball de tramvies i metros lleugers de l’Asociacion Latinoamericana de Metros y Subterraneos 
(ALAMYS).   ACTUACIONS A DUR A TERME 

1. Fer un aplicatiu en la xarxa sobre projectes europeus de mobilitat i facilitar eines per a preparar les ofertes. 

2. Creació d’ un espai web d’informació dels projectes europeus en marxa que fomenti l’intercanvi de coneixement entre els participants i 

altres interessat. 

3. Facilitar mecanismes de participació en els projectes europeus pels municipis mitjans i petits. 

4. Edició de publicacions telemàtiques breus sobre projectes europeus d’interès. 
5. Manteniment i reforç de la presència de les institucions de l’RMB en les organitzacions europees que tenen per objecte la defensa i millora 

de la mobilitat i el transport sostenibles. 

6. Promoció de l’adhesió i participació a The European Conference on Mobility Management (ECOMM).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Projectes europeus relacionats amb la mobilitat iniciats a partir del 2013  V ini 5 (*) 14 15 Increment 

(*)  De la relació inclosa en aquesta fitxa, es comptabilitzen aquells iniciats posteriorment al 2013 
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 EA9.3.  Promoure la participació en projectes europeus 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 

Projectes europeus amb participació d’agents relacionats amb la gestió de la mobilitat a l’RMB (*) 
 

Projecte (*) Objectius Participant 
local 

MyWay Sistema integrat de cercador de rutes que integra i prioritza els modes de 
transport sostenibles i te en compte les preferències de la persona usuària 

ATM / DTES 

TransITS Cost Action Modelització dels fluxos de passatgers de transport públic en l'era dels 
sistemes de transport intel·ligents 

ATM / DTES / 
TRAM 

iFreightMED-DC Creació de serveis ferroviaris de mercaderies sobre les actuals i futures 
infraestructures ferroviàries europees, en línia amb la futura xarxa bàsica 

transeuropea 

DTES 

STRAIGHTSOL: Estratègies i 
mesures per a solucions 

intel·ligents de transport urbà 
de mercaderies 

Visió integrada de les etapes de lliuraments, tant urbans com interurbans, que 
millora la seva eficiència, amb mètodes d’avaluació harmonitzats, per garantir 

resultats comparables 

CENIT 

SEAM4US Gestió energètica sostenible en estacions de metro TMB 

Osiris Reducció de consum energètic en sistemes ferroviaris urbans TMB 

LIFE + Improve 
(2014-2018) 

Implementar metodologies i pràctiques que permetin la reducció de la 
contaminació en l’ambient subterrani. 

TMB 

ZeEUS 
(2014-2017) 

Observatori de 10 ciutats europees que, subvencionades per la Comunitat 
Europea, proven diferents tipus d’autobusos elèctrics o híbrids endollables, 
amb diferents solucions de càrrega, per demostrar la viabilitat d’aquestes 

tecnologies en condicions de servei reals 

TMB 

3iBS 
 

Quantificar la reducció d’emissions atmosfèriques obtinguda amb la 
incorporació de nova flota i amb la configuració de la nova xarxa 

TMB 

NODES Eina de suport a les ciutats, operadors i autoritats de transport europees per a 
ajudar-les en el disseny i operació dels intercanviadors nous o renovats 

TMB 

IT2Rail 
(2015-2017) 

És un projecte Europeu que té com a objectiu proporcionar una nova 
experiència de viatge millor, donant accés a una oferta multimodal de 

desplaçaments de llarga distància.  

TMB 

Eliptic (Bus) (Metro per B:SM) 
(2015-2018) 

Ofereix un nou concepte de transport a partir de l’optimització de l’energia del 
transport públic i les infraestructures per tal de millorar la Qualitat de l’Aire i 

reduir l’ús del combustible fòssil.  

TMB 

EBSF-2 
(2015-2018) 

European Bus System of the Future 2. És la continuació del projecte EBSF, el 
qual buscava un desenvolupament d’una nova generació de nous sistemes 
d’autobús urbà a través de noves tecnologies i infraestructures. L’EBSF_2 a 

més a més, intenta millorar la imatge de l’autobús a partir d’augmentar 
l’eficiència del sistema.    

TMB 

VA-RCM  
(2017-2019) 

Projecte per intentar evitar els problemes de retard per culpa del fallo de les 
portes del tren. És un dispositiu per avisa quan la porta no funciona del tot 

correctament i així, evitar que falli del tot.  

TMB 

BigloT (UPC) 
(2016-2018) 

 TMB 



BiTiBi Projecte sobre la millora en la combinació entre els desplaçaments en bici i en 
tren 

FGC 

CITI-SENSE  Involucrar ciutadans com a observatoris de contaminació a partir de la recollida 
de dades per al monitoratge dels diferents aspectes relacionats amb el medi 

ambient.  

DGQA 

Airuse Disminuir presència de partícules al sud d’Europa DGQA 

Appraisal Avaluar les diverses metodologies utilitzades per a l’avaluació i control de la 
qualitat de l’aire 

DGQA 

METHAMORPHOSIS Projecte que conjuga l’aprofitament del biometà de depuradores per a la seva 
posterior utilització en vehicles 

ICAEN, AMB 

GrowSmarter Prova pilot d’instal·lació de sensors en els estacionaments de 3 parades de taxi 
(2015). Al 2016 s’ha concretat les tres parades (totes al districte de Sant Martí) 

que formen part d’aquest projecte dins del municipi de Barcelona.  

IMET 

Light Rail Committee de la 
UITP 

Dóna informació i recursos per el desenvolupament i operacions sobre els 
Tramvies. (Consultora) 

TRAM 

PROSPERITY Projecte que té l’objectiu de donar suport als governs locals per afavorir el 
desenvolupament de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)de màxima 

qualitat a les ciutats europees.  

Diputació de 
Barcelona 

LAST MILLE  Pertany al programa INTERREG EUROPE on l’objectiu és millorar la mobilitat 
amb mitjans de transport flexible a zones rurals amb interès turístic.  

DGTM 

(*) S’inclouen aquells que han estat reportats pels agents responsables i/o implicats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EA 9.3 PDM  2013 – 2018 
Pla Director de Mobilitat de la  
Regió Metropolitana de Barcelona 
 

EA 9 
Coneixement i participació 

en l’àmbit de la mobilitat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte (*) Objectius Participant 
local 

Projecte Smile Promoció i el foment d’iniciatives sostenibles  a l’entorn de la Distribució Urbana 
de Mercaderies 

Ajuntament de 
Barcelona 

NOVELOG Permetre el coneixement i comprensió de la distribució de mercaderies i 
serveis, generant una guia per a la implementació de polítiques i mesures 

eficaces i sostenibles 

Ajuntament de 
Barcelona 

Growsmarter Integrar i provar 12 solucions “smart” per a les ciutats en els àmbits d’energia, 
infraestructures i transport i transmetre a altres ciutats aquest coneixement i 

oportunitats per a reproduïr-les.  

Ajuntament de 
Barcelona 

G-Motit Millorar el coneixement de la posició del vehicle mitjançant el desenvolupament 
i la integració d'una tecnologia de localització basada en EGNSS, per tal de 

millorar el funcionament dels serveis de vehicle compartit 

Ajuntament de 
Barcelona 

CORE LNGas hive Desenvolupar una cadena logística de GNL, que permeti impulsar la utilització 
del gas com a combustible per al transport (especialment marítim) 

Port de 
Barcelona 

Medtis Impulsar i coordinar els diferents sistemes intel·ligents de transports (SIT) a 
nivell europeu, sota els principis d'interoperabilitat, continuïtat dels serveis i 

coordinació de totes les parts implicades. 

Servei Català 
del Trànsit 

SMART STEPS Per saber la mobilitat urbana s’utilitzen dades mòbils anònimes i agregats per 
poder estimar els moviments de grups de persones en les ciutats.  

AMB + 
Telefònica 

SMART SR  AMB 

(*) S’inclouen aquells que han estat reportats pels agents responsables i/o implicats 
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 EA9.4.  Impulsar la formació en l’àmbit de la mobilitat sostenible 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, DE, SCT i Universitats DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La formació continuada en l’àmbit de la mobilitat és un dels elements necessaris per garantir l’existència d’uns equips tècnics de qualitat i 
innovadors. Per aquest motiu cal mantenir i donar suport als programes de formació per a professionals (Diputació de Barcelona, AMTU...), la 
formació especialitzada, promoure cursos més pràctics i monogràfics destinats als tècnics municipals i altres professionals, i promoure l’educació 
en les etapes d’ensenyament obligatori. ACTUACIONS REALITZADES   Actualització a setembre de 2017 
 Diferents activitats realitzades per diferents entitats i operadors (Veure taula adjunta a apartat d’informació complementària).  

 Manteniment del conveni entre el Departament d’Ensenyament i el SCT per a la realització de tallers sobre seguretat viària, els quals 
incorporen alguns temes de mobilitat sostenible. 

 En el currículum de l'àmbit cientificotecnològic i de l'àmbit social de secundària s’inclouen elements relacionats amb la mobilitat sostenible i 

són tractats transversalment en els documents d'identificació i desplegament  de competències bàsiques  

 Des de l’AMTU s’impulsa una diagnosi dels elements educatius existents sobre mobilitat de diferents administracions catalanes 

 Cursos de formació realitzats per la DIBA sobre planificació de la mobilitat (36 hores) i sobre gestió de la mobilitat (36 hores). 

 Dins l’oferta formativa en conducció eficient de l’ICAEN a través de la Federació Catalana d’Autoescoles, s’han format 4.530 persones 

vinculades al servei del taxi. 

 Formació de tècnics de l’Ajuntament de Barcelona sobre la gestió de la Mobilitat. 
 Realització de tallers sobre la problemàtica de la mobilitat sostenible dins del Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES).  

 Cursos de formació continuada per tal de sensibilitzar al personal del TMB de la importància de tenir cura del medi ambient a través de la 

implantació del Sistema de Gestió Ambiental i Energètic.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Recolzament i manteniment dels cursos i jornades de formació actualment existents. 

2. Publicació o recull en format web de tots els recursos formatius actualment disponibles. 

3. Millorar la coordinació entre els cursos de la universitat i institucions vinculades a la mobilitat. 

4. Realització de publicacions complementàries o treballs de síntesi per a primària i secundària d’activitats que incorporin les temàtiques de 

sostenibilitat i salut en relació a la mobilitat. 

5. Edició del material necessari per a programar un crèdit de síntesi. 

6. Realització de cursos que tractin l’estat de diferents aspectes de la mobilitat. 
7. Concepció i edició de guies i manuals tècnics. 

8. Elaboració de documents pràctics sobre normes i recomanacions d’acord a la legislació europea vigent.  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT 2012 2014 2015 2016 Objectiu 

Nre. centres educatius de secundària de l'RMB que fan ed. per a la mobilitat segura amb el 
suport de les policies locals 

336 288 sd sd Increment 

Nre. acumulat de tècnics municipals de l'RMB amb curs de mobilitat de la DIBA subvencionat en 
el marc del conveni del PMU 

131 143 202 209 Increment 

Nre. acumulat de manuals tècnics de referència sobre mobilitat publicats des de l'any 2005 91 99 100 8(1) Increment 

Nre. de postgraus o màsters dedicats a la mobilitat sostenible 4 4 5 5 - 

% estimada d'aj. amb personal tècnic amb formació específica de mobilitat sostenible i 
segura (%) 54% 53% sd sd Increment 

Nre. centres educatius de secundària de l'RMB que fan educació per a la mobilitat segura 
amb el suport de les policies locals 336 288 sd sd Increment 
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 EA9.4.  Impulsar la formació en l’àmbit de la mobilitat sostenible 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 
 

Nre. acumulat de manuals tècnics de referència sobre mobilitat que s'han publicat des de l'any 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manual tècnic Promotor
Any 

publicacióAvaluació dels sistemes de regulació d'accessos de trànsit a àrees de prioritat per a vianants DIBA 2017Estudi d'actuacions Push & Pull a la província de Barcelona DIBA 2015
L’avaluació ambiental de la mobilitat en el planejament urbanístic Criteris i recomanacions DGPAS 2015Estudi d'Avaluació dels Estudis de Camins escolars a Catalunya DIBA 2014Estudio Prospectivo del Sector Logístico SEPE 2014
Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d’activitat econòmica de la RMB ATM - Pacte Industrial 2014Manual de disseny de vies urbanes per a la mobilitat sostenible AMB 2014Cap a la redacció del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana AMB 2014Dossier Tècnic 26: Elements reductors 
de velocitat en l’àmbit urbà

SCT 2014Dossier Tècnic 25: Manual de senyalització urbana 
d’orientació per a vianants

SCT 2014Dossier Tècnic 24: Manual de senyalització urbana 
d’orientació SCT 2014
d’orientació ISTAS 2013Mobilitat tova DIBA 2012Comparativa de sistemes de bicicletes públiques en 40 ciutats europees (2012) CERTU 2012L'aparcament en els espais comercials urbans DIBA 2012
Guies per a la gestió i l’avaluació de la contaminació acústica GENCAT 2012La qualitat de l'aire a l'Estat espayol durant l'any 2011 Privat 2012Guia per a la selecció de verd urbà: Arbrat viari DIBA 2012Estudi de viabilitat tècnica, econòmica i legal per a la creació de serveis de transport mancomunats entre municipis de l'àmbit AMTU DIBA + AMTU 2012Oberts al transport sostenible CONFECOM 2012Criteris de disseny de les cruïlles entre vies de plataforma única i vies convencionals DIBA 2012Anàlisi del sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona ATM 2013Elements territorials de la regió metropolitana de Barcelona en relació a la mobilitat ATM 2012Actuacions estratègiques de mobilitat als polígons industrials i CGM a 
l’àmbit de l’RMB 

ATM 2012La seguretat viària: diagnosi i perspectives ATM 2012Actuacions estratègiques al sector de mercaderies ATM 2012
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Activitats realitzades pels diferents agents entorn d’elements relacionats amb la mobilitat 

Agent Activitat Informació complementària 

AMTU 
Viatjo amb TU! 850 participants al 2013 i 1.045 al 2014 

Amb tu hi vaig segur 98 participants al 2014 
TRAM Trameduca Veure detall d’activitats a taula següent. 

Al 2016 va aconseguir el segell de qualitat educativa de l’Institut de Ciències 
de l’Educació (ICE) de la UB.  

FGC El tren de l’Ensenyament Adreçat a tots els cicles educatius. (Veure detall 
a taula següent) 

 

 

Activitats desenvolupades en el marc del programa TramEduca 

Activitat Franja edat Descripció Grups participants curs 2014 - 2015 

“ I tu què en penses?” ESO Els alumnes reflexionen al voltant dels 
diferents transports públics que tenen a 
l'abast, quina utilitat tenen per a ells/es 

8 

“Coneix el tramvia” Primària A partir d'un joc de preguntes i pistes, 
descobreixen i coneixen les parts més 

importants del tramvia 

29 

“Mira el tramvia” Infantil Coneixer la vida d'un tramvia durant una 
jornada 

23 

“L’energia del TRAM ESO En aquesta activitat s'aprèn el recorregut de 
l'energia des que es genera fins que fa 

funcionar el tramvia. 

41 

“El nostre TRAM” Gent gran Es treballen tots els passos a seguir a l'hora 
de fer un desplaçament amb tramvia, donant 
especial èmfasi als aspectes de seguretat, 

autonomia, orientació i ús prioritari. 

5 

Font: TRAM 
 

Activitats desenvolupades a l’RMB en el marc del programa El tren de l’Ensenyament (FGC) 
Activitat Franja edat Descripció 

Vine al funicular de Vallvidrera Infantil i primària Activitat guiada on es treballen les normes de civisme i seguretat per 
viatjar i el funcionament del funicular 

Descobreix l'evolució del ferrocarril Infantil i primària Activitat guiada al centre d'interpretació del ferrocarril de l'estació de 
Martorell-Enllaç a on es treballa la història i l'evolució del tren i la 

repercussió que va tenir en la transformació de la societat 
Coneix el funcionament dels ferrocarrils 
des de dins 

Educació secundària, 
batxillerat i cicles 

formatius 

Activitat guiada al Centre de Comandament Integrat (CCI) i al Centre 
Operatiu de Rubí (COR), ubicats a Rubí. 

Font: TRAM 
 

 

Màsters i postgraus existents en matèria de mobilitat 

 

Font: Departament d’Economia i Coneixement 

Activitat Centre 

Logística i gestió de la cadena de subministrament  UAB 
Enginyeria d'aeronavegació / Enginyeria d'aeroports (agrupació) UPC 
Logística, transport i mobilitat UPC 
Cadena de subministrament, transport i mobilitat UPC 
“Logística i comerç internacional UAO 
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 EA9.5.  Dinamitzar la coordinació entre els 
diversos observatoris de la mobilitat 

AGENTS RESPONSABLES 
SIM i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

El portal web de l’ATM conté l’Observatori de la mobilitat de l’RMB, amb dades bàsiques que permeten caracteritzar la mobilitat de 
l’RMB i els seus impactes. Es considera necessari actualitzar l’Observatori de l’RMB, incorporant-hi algunes dades que facin 
referència als nous objectius del pdM i dotar-lo d’un espai amb els valors de seguiment de les mesures del pdM.  
Així mateix hi ha altres observatoris: Observatori de la Logística, l’Observatori d’Accessibilitat Universal del Transport... en els quals 
caldria promoure la coordinació entre tots ells.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Actualització de les dades de l’Observatori de la Mobilitat (octubre 2015). 
 Incorporació de nous indicadors als Indicadors de competitivitat del sistema logístic de CIMALSA (8 al 2014 i 6 al 2015).  

 Creació al 2013 de l’Observatori de l’Accessibilitat Universal (DIBA i AMB). 
 Creació al 2015 de l’Observatori de la seguretat viària (SCT).  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Dinamització de l’Observatori de la mobilitat de l’ATM. 

2. Aprofundiment i actualització, a partir dels indicadors de conjuntura de la mobilitat, de les variables econòmiques que ajuden a 

conèixer el comportament de la mobilitat. 

3. Creació d’un espai comú dels diferents observatoris que tracten temes de mobilitat. 
4. Promoció d’un grup de treball per homogeneïtzar aspectes diversos sobre informació de la mobilitat. 
5. Promoció dels observatoris més enllà de les entitats interessades per la mobilitat, valent-se de les noves tecnologies. 

6. Organització d’una jornada anual sobre la mobilitat i els impactes que genera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

% d’Observatoris actualitzats bianualment. - 50% 50% 50% 60% 

%  de municipis amb més de 20.000 h amb observatori o portal amb indicadors de 
seguiment de la mobilitat. 

26% 35% (*) (*) 70% 

(*) Dada no disponible al 2015 i 2016 en tant que prové de l’enquesta a municipis que es realitza de forma bianual 
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 EA9.6.  Promoure la difusió de Bones Pràctiques de Mobilitat a 

l’àmbit de l’RMB 

AGENTS RESPONSABLES 
DIBA, AMTU i ATM  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Donar a conèixer les bones pràctiques que cada any es duguin a terme en l’àmbit de l’RMB d’una manera sistematitzada, mitjançant diferents 
activitats (jornades anuals, l’elaboració de documentació relacionada, dinamització de grups de treball sobre diferents temes d’interès. 
El model a seguir pot ser semblant a la jornada anual que DIBA dedica a una temàtica concreta o els tallers de bones pràctiques per a tècnics 
de l’AMTU que incentiven la generació de vincles entre ciutats.  ACTUACIONS REALITZADES    

Actualització a setembre de 2017 
 S’han continuat realitzant diverses jornades amb temàtiques relacionades amb la mobilitat. (veure taula adjunta). 

 Així mateix, existeixen espais de promoció de bones pràctiques relacionades amb la mobilitat..(veure taula adjunta). 

 Des de la DGQA s’han difós materials per difondre la mobilitat sostenible per lluitar contra la contaminació (promoció de la bicicleta, el 

vehicle elèctric, difusió de 50.000 targeters “Més transport públic, menys contaminació”, vinilació de diverses unitats de transport públic 

(FGC, TRAM..) amb el mateix missatge, difusió de consells de circulació viària per a un aire més net mitjançant els panells informatius de la 

xarxa viària i ús dels mitjans de difusió de la informació de què disposen els operadors de transport:Transmet, per tal recomanar l’ús del 
transport públic en situacions d’episodi ambiental. 

 L’ICAEN ha editat el Quadern Pràctic del gestor de flotes, material de conducció eficient per a vehicle industrial i ha promocionat el premi a 

la millor iniciativa en matèria de mobilitat dins dels premis d’energia de l’ICAEN. 
 Des de l’ICAEN s’ha realitzat diverses actuacions de promoció i difusió de bones pràtiques en mobilitat sostenible en diverses jornades i 

debats públic, especialment a l’Expoelèctric.   ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Seleccionar i difusió de bones pràctiques sobre mobilitat a l’RMB. 
2. Creació d’un espai fòrum de benchmarking sobre experiències i bones pràctiques en mobilitat. 
3. Promoció de jornades anuals sobre bones pràctiques i projectes innovadors. 

4. Edició de documents resum online sobre les pràctiques més innovadores. 

5. Creació, d’un premi a la millor bona pràctica valorant l’aspecte innovador, formatiu i la facilitat per aplicar-la d’aplicar per a altres 
ajuntaments o entitats de la mobilitat. 

6. Promoció de la participació en premis europeus pel desenvolupament de la mobilitat sostenible.  
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No inciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA VALORS DE SEGUIMENT  

2012 
 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nre. acumulat de congressos, jornades i seminaris sobre mobilitat realitzats a l'RMB 
des de l'any 2012 

36 117 157 165 180 

Nre. de mitjans de difusió de bones pràctiques de mobilitat sostenible i segura 6 5 5 3 Increment 
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 EA9.6.  Promoure la difusió de Bones Pràctiques de Mobilitat a 
l’àmbit de l’RMB 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Congressos, jornades i seminaris sobre mobilitat realitzats durant l'any 2015 i el 2016 

(taula 1 de 3) 

Jornades tècniques de difusió sobre mobilitat 2015 Promotor 
Any 

realització 

De la tasca de la Mancomunitat de Catalunya a la gestió actual 
de la xarxa viària de la Diputació de Barcelona Diputació de Barcelona 2015 

Plans de mobilitat a ciutats europees Àrea metropolitana de 
Barcelona 2015 

Open talent "el bicing com a servei públic. Riscos i oportunitats 
des de la perspectiva de l'ajuntament" UPC 2015 

Projecte MyWay. Final Workshop MyWay 2015 

Jornada Técnica sobre Seguridad, Sostenibilidad e Inteligencia: 
Nuevos Retos, Nuevas Carreteras 

Asociación Española de 
la Carretera, Generalitat 
de Catalunya, Diputació 

de Barcelona 

2015 

Smart City Sabadell Smart City Sabadell 2015 

La gestió dels accidents de trànsit a l’entorn laboral Departament d’Empresa i 
Ocupació 2015 

Jornada sobre Accessibilitat i Seguretat Viària FESVIAL 2015 

VIII Jornada tècnica d'accessibilitat: La nova llei d’accessibilitat 
vista des de la perspectiva municipal Diputació de Barcelona 2015 

Jornada-Debat: “Per una aplicació intel·ligent del pagament per 
ús a la xarxa viària” 

Col·legi d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports 

de Catalunya 
2015 

1r Congrés en Defensa del Transport Públic 
Associació per a la 

Promoció del Transport 
Públic 

2015 

Forum Comarcal de la Mobilitat. El Baix Llobregat, comarca líder 
en l'ús de la bicicleta 

Consell Comarcal del 
Baix Llobregat 2015 

Jornada Tècnica de seguretat viària de motocicletes Servei Català de Trànsit 2015 

Debat electoral sobre mobilitat - BCN 2015 
Associació per a la 

Promoció del Transport 
Públic 

2015 

La logística del e-commerce nuevas tecnologías: drones y sus 
aplicaciones comerciales feria BTA 2015 CITET 2015 
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 EA9.6.  Promoure la difusió de Bones Pràctiques de Mobilitat a 
l’àmbit de l’RMB 

 

 

Congressos, jornades i seminaris sobre mobilitat realitzats Durant l'any 2015 i 2016 (taula 2 de 3) 

Jornades tècniques de difusió sobre mobilitat 2015 Promotor 
Any 

realització 

I Congrés Internacional sobre Dones i Seguretat Viària Servei Català de Trànsit 2015 

5è Congrés Internacional de la Bicicleta Consorci Vies Verdes de Girona 2015 

11a Jornada AMTU AMTU 2015 

Transport eficient en una ciutat intel·ligent Campus Motor Anoia 2015 

Vehicles nous per a una nova mobilitat Campus Motor Anoia 2015 

Visita SMART CITY: La ciutat del futur al Passeig de 
Gràcia Aula Ambiental Sagrada Família 2015 

Electricitat, el futur? Campus Motor Anoia 2015 

Infraestructures energètiques i NZEB Campus Motor Anoia 2015 

European symposium on air quality, noise and health 
effects on urban aglomerations 2015 

DTES juntament amb el Centre 
de Recerca en Epidemiologia 

Ambiental i ISGB 
2015 

El vehicle elèctric, una opció vàlida? Campus Motor Anoia 2015 

Presentació a Barcelona de les convocatòries de 
subvencions del Fondo Nacional de Eficiencia Energética 

Clúster d'Eficiència Energètica de 
Catalunya 2015 

Jornada tècnica - El transport a la demanda 
AMTU, DTES, el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat, 
Projecte europeu Civitas, DIBA 

2015 

Conferència a càrrec de Ricard Font sobre el Corredor 
Mediterrani 

Col·legi de Camins, Canals i 
Ports de Catalunya 2015 

Projecte europeu TIDE final conference TIDE 2015 

Com evitem construir infraestructures que no s’usen? Universitat Internacional Méndez 
Pelayo (UIMP) 2015 

L'entorn urbà saludable Diputació de Barcelona 2015 

Expoelectric 
Ajuntament de BCN · DIBA · 

ICAEN · Enginyers BCN · 
Plataforma Live 

2015 

Global Eco Forum Eco Union 2015 
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Congressos, jornades i seminaris sobre mobilitat realitzats durant  l'any 2015 i 2016 (taula 3 de 3) 

Jornades tècniques de difusió sobre mobilitat 2015 Promotor 
Any 

realització 

La mobilitat en vehicle elèctric: accions de millora de la qualitat 
de l'aire 

Ajuntament de 
L'Hospitalet de Llobregat 2015 

Sessió de networking sobre mobilitat Col·legi de Geògrafs 2015 

Smart City Expo World Congress Smart City World 
Congress 2015 

Municipis de Catalunya preparats per a la nova mobilitat LIVE 2015 

22è Fòrum Barcelona Seguretat Viària RACC - PAT - SCT 2015 

XI Jornada Tècnica de Mobilitat. La millora de la mobilitat i la 
qualitat de vida als centre urbans: creant carrers i espais públics 
amables 

Diputació de Barcelona 2015 

Jornada sobre les conclusions i perspectives de la COP21 de 
París 

Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic 2015 

Jornada Tècnica d’Accessibilitat. La nova llei d’accessibilitat vista 
des de la perspectiva municipal  Diputació de Barcelona 2015 

Jornada Tècnica de Mobilitat. La integració de la bicicleta a les 
ciutats Diputació de Barcelona 2016 

Conferència: “Mobilitat i qualitat de l’aire urbà” 
Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports 

de Catalunya 
2016 

Jornada sobre el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat 2016 

Seminaris del Transport 2016: Tarifació del transport públic a 
Barcelona: de la T-10 a la T-Mobilitat.  Càtedra Abertis 2016 

Seminaris del Transport 2016: Mobilitat, energia i qualitat de 
l’aire: compatibilitat o contradicció? Càtedra Abertis 2016 

Seminaris de Transport 2016: Concessions d’autopistes: de 
peatges al pagament per ús de la carretera Càtedra Abertis 2016 

Noves maneres d’afrontar les necessitats urbanístiques Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 2016 

Jornada: “La Mobilitat. Present i Futur de les noves tecnologies” 
Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports 

de Catalunya 
2016 

Seminaris del Transport 2016: Pla Juncker de finançament 
d’infraestructures del transport a Europa Càtedra Abertis 2016 

Seminaris del Transport 2016: Tramvia interruptus: pros i contres 
de la unió del tramvia pel centre de Barcelona Càtedra Abertis 2016 

Som Elèctrics? Museu de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya 2016 



(mNACTEC) 

Setmana del vehicle elèctric 
Museu de la Ciència i de 
la Tècnica de Catalunya 

(mNACTEC) 
2016 

Seminaris del Transport 2016: Mobilitat i seguretat: matrimoni de 
conveniència o és possible una mobilitat respectuosa? Càtedra Abertis 2016 

Tomorrow’s Mobility: What Should be the role of public 
authorities? UITP 2016 

acusti.cat el I Congrés d’Acústica de Catalunya 

Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, 
Ajuntament de Sabadell, 

UPC, Associació 
catalana de consultors 

acústics 

2016 

Mobilitat intel·ligent, sostenible i elèctrica Universitat Rovira i Virgili 2016 

Exposició de Vehicles Elèctrics, Híbrids i Alternatius 
Fundació Tarragona 
Smart Mediterranean 
City i BioEconomic 

2016 

Promoure la mobilitat elèctrica, eficient i sostenible als municipis 
de Catalunya 

Diputació de Barcelona, 
Àrea Metropolitana de 

Barcelona, Institut Català 
d’Energia, Plataforma 

LIVE 

2016 

Manual de senyalització urbana d’orientació per a vianants de 
Catalunya 

Comissió Catalana de 
Trànsit i Seguretat Viària 2016 

12a Jornada AMTU AMTU 2016 

Desenvolupament urbà per a ciutats més saludables. Un 
enfocament transversal per a la governança local innovadora 

Premi Europeu del 
Sector Públic (EPSA) 2016 

Jornades: “Els nous reptes de la contractació del sector públic” Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports 2016 

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016 
Comissió de la Setmana 
de la mobilitat sostenible 

i segura 
2016 

Light Electric Vehicle Summit (LEVS) LEVS 2016 

ExpoElectric 

Ajuntament de 
Barcelona, Institut Català 

de l’Energia, Diputació 
de Barcelona, Enginyers 

BCN 

2016 

La mobilitat i l’espai urbà en clau de gènere: factors de 
sostenibilitat i inclusió social  

Ajuntament de Sant 
Vicenç dels Horts 2016 

European Transport Conference  Assotiation for European 
Transport 2016 

Curs: “Bicicleta i ciutat” Col·legi d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports 2016 

Jornada sobre la contaminació, la qualitat de l’aire i la salut Ajuntament de Terrassa 2016 

IoT World Congress 2016 IoT World Congress 2016 



XII Jornada Tècnica de Mobilitat: la integració de la bicicleta a les 
ciutats Diputació de Barcelona 2016 

Smart City Expo World Congress 
Smart City World 

Congress 2016 

El dret dels infants i adolescents a la ciutat. Millorem el nostre 
espai públic amb Camí escolar, espai amic i altres experiències Ajuntament de Barcelona 2016 

 
Font principal: Xarxa mobal (Diputació de Barcelona) 

 
 

Mitjans de difusió de bones pràctiques de mobilitat de l'RMB, 

sense comptar butlletins 

 

Promotor Mitjà Actualització 

DIBA 
(Xarxa Mobal) 

Base de dades web de bones 
pràctiques de la Xarxa Mobal  

Permanent 

DIBA (Xarxa de ciutats cap a la 
sostenibilitat) 

Publicació de bones pràctiques de 
mobilitat urbana  

Permanent 

DIBA (Twitter Mobal) Informació i actualitat relacionades amb 
la Mobilitat  Permanent 

ISTAS Publicació de bones pràctiques de 
mobilitat als centres de treball  

Periòdica 

AMTU Estudis, projectes i bones pràctiques 
sobre la mobilitat i el transport públic  

Periòdica 

Ajuntament de Terrassa Recull de bones pràctiques proposades 
per la ciutadania  Permanent 

Pacte Industrial 

Definició del gestor/a de la mobilitat en 
els polígons d’activitat econòmica. Una 
proposta del Pacte Industrial de la RMB 
(2009) 

Permanent 

Paper Núm. 1 
Reflexions a l’entorn de la mobilitat de 
mercaderies als polígons industrials de 
la RMB (2015) 

Permanent 

Paper Núm. 2 
Vers un nou model de 
desenvolupament territorial: el repte de 
reaprendre formes de treball 

Permanent 

Paper Núm. 3 
Reflexions per al disseny d’iniciatives 
locals d’impuls de l’R+D+I als polígons 
d’activitat econòmica.  

Permanent 

Quadren 1 
Transport públic i treball. Disponibilitat 
de transport públic col·lectiu interurbà 
als polígons industrials de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. (2003) 

Permanent 

Quadern 2 
Mapa de la Formació Professional de la 
Regió Metropolitana de Barcelona. 
Formació professional i sistema 
productiu a la RMB 

Permanent 

Quadern 3 
Indicadors, infraestructures i serveis 
d’innovació. Una primera anàlisi del 
potencial innovador de la Regió 

Permanent 

http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/practiques/practiques.asp
http://xarxamobal.diba.cat/mobal/cat/practiques/practiques.asp
http://www.sostenible.cat/hemeroteca
http://www.sostenible.cat/hemeroteca
https://twitter.com/XarxaMOBAL?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.diba.cat%2Fxarxes-socials
https://twitter.com/XarxaMOBAL?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.diba.cat%2Fxarxes-socials
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2401
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=2401
http://www.amtu.cat/
http://www.amtu.cat/


Metropolitana de Barcelona.  

Quadren 4 
Atlas Industrial de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Anàlisi 
territorial. Estructura, dinàmica i 
inversió.  

Permanent 

 
Quadern 5 
Guia per a l’elaboració de Plans de 
Mobilitat als polígons industrials. (2007) 

Permanent 

 

Quadern 6 
Anàlisi de les infraestructures de 
serveis dels polígons d’activitat 
econòmica de la Regió Metropolitana 
de Barcelona 

Permanent 

 
Quadern 7 
Iniciatives locals d’impuls a la innovació 
empresarial (Guia per als Ajuntaments)  

Permanent 

 

Quadern 8 
Accessibilitat en transport públic 
col·lectiu als polígons d’activitat 
econòmica de la RMB (2013) 

Permanent 

 
Quadern 9 
Prospectiva de necessitats d’ocupació i 
formació a la RMB (2015 i 2020) 

Permanent 

 
Quadern 10 
El futur de la indústria de la construcció 
a la RMB 

Permanent 

 
Quadern 11 
El futur de la indústria de l’automòbil a 
la RMB 

Permanent 

 

Quadern 12 
La innovació tecnològica a la RMB: 
localització i tecnologia de les patents 
europees 

Permanent 

 

Quadern 13 
La xarxa de suport a la 
internacionalització econòmica de la 
RMB 

Permanent 

 

Quadern 14 
Guia d’iniciatives locals cap a la 
transició energètica als polígons 
industrials  

Permanent 
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 EA9.6.  Promoure la difusió de Bones Pràctiques de Mobilitat a 
l’àmbit de l’RMB 

 

 

 
 

Campanyes de sensibilització sobre qualitat de l’aire 

 
 

 
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental 

 

Campanyes de sensibilització sobre qualitat de l’aire 

Elaboració de materials informatius sobre bones pràctiques, activitats o serveis que 
comporten reducció de la contaminació, concretament elaboració del tríptics: la 
bicicleta en la mobilitat urbana, transport públic, certificat de qualitat de l’aire per a 
vehicles, mobilitat a peu, mobilitat elèctrica campanya vehicle aturat, vehicle elèctric 
Difusió de 50.000 targeters del títol de transport “Més transport Públic, Menys 
Contaminació” i vinilació de diverses unitats de transport públic (FGC, TRAM..) amb el 
mateix missatge. 
Difusió de consells de circulació viària per a un aire més net mitjançant els panells 
informatius de la xarxa viària d’alta capacitat amb una incidència especial en situacions 
d‘episodi ambiental. En col•laboració amb el Servei Català de Trànsit. 

L’ús dels mitjans de difusió de la informació de què disposen els operadors de 
transport:Transmet, per tal recomanar l’ús del transport públic en situacions d’episodi 
ambiental. 
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 EA9.7.  Aprofundir en el coneixement de les pautes de mobilitat 

AGENTS RESPONSABLES 
DGTM, ATM i IDESCAT DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

La disponibilitat de dades sobre les pautes de mobilitat de la població i de les mercaderies és un element cabdal per a una diagnosi 
correcta dels problemes de mobilitat i una definició de les polítiques. Cal explotar de les dades de mobilitat del cens de 2011 i 
realitzar una nova EMQ per a l’any 2016 per caracteritzar l’evolució temporal de les pautes de la mobilitat en el conjunt de l’RMB.  
En el tema de les mercaderies, cal elaborar una enquesta de mobilitat amb periodicitat decennal que completi la informació de 
l’enquesta permanent del transport de mercaderies per carretera (EPTMC) incorporant-hi les furgonetes, els orígens i destinacions a 
nivell inframunicipal, la periodicitat del desplaçament, etc.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 Per conèixer les pautes de mobilitat: Enquesta de la Mobilitat en dia feiner (EMEF) 2014, 2015 i 2016. Enquesta Omnibus 

municipal de Barcelona i Enquesta de Serveis Municipals de Barcelona.  

 Per conèixer les pautes de mobilitat dels usuaris del TRAM: Estudi Origen -  Destinació dels viatgers del Trambaix, Estudi Origen 

– Destianció dels viatgers del Trambesòs i Enquesta anual de satisfacció.  

 Explotació de les dades del Cens del 2011 per part de l’IDESCAT amb diverses variables de mobilitat. S’ha facilitat una explotació 
específica a l’Autoritat del transport Metropolità a matriu de mobilitat de la Regió Metropolitana, per zones d’origen i dest inació, 

motiu (treball i estudi) i mitjà de transport utilitzat. Està prevista l’ampliació de resultats de la matriu de mobilitat del Cens de 
població i habitatges 2011 per a municipis de més de 10.000 habitants i per districtes postals dels municipis de més de 200.000 

habitants, així com la publicació d’un Dossier sobre mobilitat. 

 Estadística de la mobilitat dels estudiants en edat escolar (dades de 2011 – 2012) i Estadística de la mobilitat dels estudiants 

universitaris. Anual des del curs 2011-2012. Estimacions de població estacional (anual des de 2002). 

 Dins del 2015, i en el marc de la T-Mobilitat s’han realitzat les tasques de desenvolupament, i entre aquestes i per concepció de la 
pròpia de la TSC, es podrà conèixer el recorregut del client del transport a partir de les validacions realitzades. 

 Des de TMB es realitzen habitualment estudis de mobilitat d’aquelles línies de bus sobre les que es vol realitzar alguna actuació 
així com els associats a la inauguració de les noves estacions de metro (cas de L9 sud).  

 S’han actualitzat amb la UPC les matrius de mobilitat a la RMB pel 2015. 

 Dades realitzades per a la diagnosi del Pla metropolità de Mobilitat Urbana (AMB) ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Consecució i explotació de les dades de l’EMO del cens 2011 i elaboració de la propera EMQ 2016. 
2. Manteniment de l’EMEF com l’enquesta de referència per a l’evolució de la mobilitat quotidiana. 
3. Realització d’un estudi sobre els fluxos de mobilitat de mercaderies. 
4. Impuls de la realització d’una enquesta de mercaderies al conjunt del territori català. 
5. Obtenció de la informació dels hàbits de mobilitat i fluxos dels turistes i treballadors temporals en els principals centres nodals de  

6. Impuls d’estudis per conèixer el volum d’usuaris  no residents dels diferents modes i el seu perfil. 
7. Explotacions específiques de les grans enquestes de residents o visitants per intentar estimar el volum i les característiques dels 

desplaçaments dels individus no residents a l’RMB. 
8. Realització d’enquestes sobre l’evolució de determinats aspectes de la mobilitat i sobre l’impacte de determinades mesures del 

pdM sobre els usuaris.  

GRAU D’EXECUCIÓ  RITME D’EXECUCIÓ 
 No iniciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº d’estudis acumulats sobre pautes de mobilitat d’àmbit supramunicipal des de l’any 
2012 

1 3 5 5 15 
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 EA9.8.  Fomentar la participació activa dels usuaris 
en el seguiment dels serveis i les xarxes de mobilitat 

AGENTS RESPONSABLES 
Operadors de TPC, SIM i SCT  DESCRIPCIÓ DE LA MESURA 

Es fa una aposta activa per aprofitar la informació sobre mobilitat que ja es difon actualment per mitjà de les xarxes socials, donant-li 
més valor afegit i incentivar-ne la generació. 
Convé que els operadors de transport públic i les institucions que gestionen aquests serveis i les infraestructures de mobilitat, o 
l’activitat que en depèn en el cas dels centres generadors de mobilitat, produeixin i segueixin la informació que se’n difon a les xarxes 
socials i, en determinats casos, hi donin resposta, si s’escau, amb actuacions concretes.  ACTUACIONS REALITZADES   

Actualització a setembre de 2017 
 DGQA: promoció a xarxes socials (etiquetes #qualitataire, #actuem, i #airemesnet) per fer difusió de bones pràctiques.  

 Creació de canals de twitter específics per les diferents línies de rodalies amb informació actualitzada de la xarxa. Creació de 

canals de twitter específics pels principals eixos viaris. Així mateix, conveni entre DTES i el RACC per potenciar una app que 

permeti als usuaris reportar incidències sobre l’estat de la xarxa viària.  
 Aparició de noves apps per la planificació de rutes i informació sobre la mobilitat, així com de diferents operadors (AMB, Tram).  ACTUACIONS A DUR A TERME 
1. Promoció del seguiment de les xarxes socials per part dels operadors de transport públic i altres serveis de mobilitat, i que 

s’inclogui en la seva tasca de relació amb els usuaris dels serveis. 
2. Desenvolupament d’eines senzilles d’utilitzar perquè els usuaris puguin generar sinèrgies amb els operadors i les institucions 

responsables dels serveis i xarxes de mobilitat. 

3. Promoció de fòrums de participació per conèixer l’estat d’opinió sobre temes de mobilitat. 
4. Elaboració d’un informe anual de seguiment de les xarxes socials en relació a la mobilitat i el funcionament dels serveis de 

transport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
GRAU D’EXECUCIÓ   

RITME D’EXECUCIÓ 
 No iniciada  Inicial  Intermedi  Avançat  Total   Sense valorar  Amb retard  Ritme lent  Bon ritme 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 +2018 

Programat        

Executat        

 ÀMBIT 
 RMB  Mercaderies  Baixa densitat  PMQA 

VALORS DE SEGUIMENT  
2012 

 
2014 2015 2016 

 
Objectiu 

Nº. d’operadors de TPC amb app o canal de seguiment de les xarxes socials - 21 30 32 10 

Nº. d’institucions de la mobilitat amb app o canal de seguiment de les xarxes socials - 2 3 3 4 
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 EA9.8.  Fomentar la participació activa dels usuaris 
en el seguiment dels serveis i les xarxes de mobilitat 

 

  INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
 

Operador Twitter Facebook App Altres 

AMB x 
 

x 
 

ALSA x x 
 

  

AUTOCARS R.FONT, S.A. x 
  

  

AUTOCORB, S.A. x x 
 

  

AUTOS CASTELLBISBAL x x 
 

  

BAIXBUS x x 
 

Youtube 

BUS CASTELLVI, S.A. x 
  

  

CTSA x x 
 

Tuenti / Youtube 

E. PLANA x 
  

  

EMPRESA SAGALES, S.A. x x x Linkedin / Youtube 

FGC x x x   

HISPANO IGUALADINA, S.L. 
 

x 
 

  

MARTIN COLOMER, S.L. x 
  

  

MASATS TRANSPORT x x 
 

  

MATARÓBUS 
 

x 
 

Telegram 

MOHN, S.L. x x 
 

  

MONBUS x x 
 

Instagram 

RODALIES RENFE 
 

x x   

RUBIBÚS 
 

x 
 

  

SAGALÉS x x x Linkedin / Youtube 

SAIZ TOUR x x 
 

  

SOLER I SAURET, S.A. x x x Google+ 

T.URBA.Y SERV. GENERALES S.A.L x x 
 

  

TCC, SA,  
  

x   

TMB x x x   

TMESA 
 

x x   

TRAMVIA METROPOLITÀ, SA x x 
 

Flickr / Youtube 

TRANSPORTS PUJOL x 
  

  

TRANSPORTS URBANS DE SABADELL x x x   

TUSGSAL  x x 
 

Youtube 
 


