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1. L’impuls del procés participatiu 

1.1 Els reptes i el sentit de la participació 

La redacció, tramitació i avaluació del Pla Director de Mobilitat (pdM) de la regió 

metropolitana de Barcelona és una de les funcions que corresponen a l’Autoritat del 

Transport Metropolità (ATM), tal i com estableixen la Llei de la mobilitat de Catalunya (Llei 

9/2003) i els propis estatuts de l’Autoritat. D’acord amb la llei, aquest document ha de ser 

revisat cada sis anys per adaptar-lo als canvis econòmics i als objectius socioambientals i 

de mobilitat que es plantegen1. 

Responent a aquest repte, el juliol de 2012, el Consell d’Administració de l’Autoritat del 

Transport Metropolità2 dóna el vist-i-plau a l’inici dels treballs del pdM 2013-2018 i al 

calendari d’actuació, i el Consell de Mobilitat de setembre del mateix any aprova la 

proposta de treball que incorpora el procés participatiu3. Aquest nou pdM posa al dia el 

coneixement sobre la mobilitat i el transport de persones i mercaderies en l’àmbit territorial 

de la regió metropolitana de Barcelona, revisa el grau d’assoliment de les propostes de 

l’anterior pdM a la llum de l’actual context socioeconòmic i ambiental4, i planteja un conjunt 

de noves línies i propostes d’actuació que tenen l’any 2018 com a horitzó estratègic.  

El procés d’elaboració, tanmateix, no s’ha plantejat només com una resposta al que exigeix 

la llei, sinó també com un exercici voluntari d’anàlisi i diagnosi tècnica de la realitat que doni 

veu a tots aquells agents i actors socials que poden contribuir amb les seves aportacions a 

enriquir els continguts i el pla d’acció del document final. Per aquest motiu, el pdM s’ha 

dotat dels mecanismes necessaris per garantir la màxima participació ciutadana, 

especialment en un moment de canvi i transformació global que està fent replantejar a fons 

els escenaris de futur imaginats en els darrers anys.  

La definició o revisió d'un determinat model de desenvolupament territorial, sobretot en allò 

que té a veure amb la planificació de la mobilitat i el transport, requereix d’un treball 

compartit que avali les conclusions tècniques a les que s’ha arribat, així com les mesures 

proposades en cada pla d’acció. La participació esdevé, en aquest sentit, una eina clau de 

                                                           
1
 En compliment del que s’estableix a la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, 

el pdM incorpora també un informe de sostenibilitat ambiental (ISA), el qual va ser enviat a tots els agents 
implicats per al seu coneixement. L’ISA justifica l’adopció, a l’inici dels treballs, d’uns objectius i criteris 
ambientals adequats, en verificar la integració correcta en les decisions adoptades durant tot el procés de 
redacció i tramitació, i valida la coherència de resultat final. També comprova que les determinacions per als 
plans i projectes de desenvolupament del Pla continguin mesures ambientalment adients i siguin congruents 
amb els objectius i criteris esmentats. 
2
 Organitzacions membres del Consell d’Administració. 

3
 Un any després, el setembre de 2013, es reuneix novament el Consell de Mobilitat per exposar l’estat dels 

treballs del pdM, així com també el procés participatiu desenvolupat fins el moment. 
4
 L’ATM ha elaborat periòdicament informes de seguiment del pdM 2007-2012 i dels treballs tècnics necessaris 

per a avaluar el compliment dels objectius seguint les metodologies emprades durant la redacció del Pla. En 
destaquen dos informes bianuals: un de referit al consum de combustibles, les emissions de gasos efecte 
hivernacle i de contaminants; i l’altre referit a l’evolució dels costos socials i ambientals de l’RMB. Així mateix els 
aspectes ambientals del Pla han estat debatuts en la comissió de seguiment ambiental formada per 
representants de la Direcció general de polítiques ambientals, la Direcció general de qualitat ambiental, 
l’ICAEN, l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic i el Col·legi Oficial d’ambientòlegs de Catalunya. 

gestió del coneixement col•lectiu per a arribar definir una estratègia de consens que estigui 

avalada pel suport majoritari de la societat civil. 

Així, el plantejament i organització del procés participatiu del pdM ha volgut ser el reflex, 
precisament, d’aquesta voluntat d’enriquir l’esforç dels experts en els diferents àmbits de 
treball amb el capital intel·lectual i experiència d’altres visions i perspectives, tot fomentant 
el debat entre els diferents actors per vèncer aquells obstacles que sovint dificulten el 
diàleg i fer de la comprensió i el respecte a les posicions contràries un valor a l’hora de 
consensuar un instrument de planificació de l’abast del pdM. 

Al cap i a la fi, elaborar un pla compartit i acceptat per totes les persones i col·lectius 

implicats permet integrar-hi els diferents valors, visions i criteris que existeixen enlloc de 

donar prioritat únicament a uns determinats coneixements tècnics, tot acceptant així el 

principi d’igualtat en la presa de decisions. Aquesta actitud contribueix a prendre de forma 

col·lectiva les decisions més eficaces i evita l’adopció de solucions imposades que acaben 

resultant sovint ineficients. Tot i que la Llei de la mobilitat i els estatuts de l’ATM estableixen 

com a òrgan de participació cívica i social el Consell de la mobilitat -amb presència 

d’entitats associatives ciutadanes i les institucions més rellevants del territori respecte a la 

mobilitat-, el procés de participació és un pas més enllà per obrir el pdM al màxim d’agents 

institucionals, econòmics i socials, entitats i ciutadania. 

Cal tenir en compte, a més, les característiques del territori objecte del Pla, atès que es 

tracta d’una regió formada per 7 comarques i 164 municipis on hi viu i treballa una població 

aproximada de 5 milions de persones, amb una estructura organitzativa en la que les 

competències en matèria de mobilitat estan molt repartides, i on la gran diversitat d’entitats, 

col·lectius i institucions fa que portar a la pràctica un procés participatiu sigui complex. 

1.1.1 La regulació dels processos participatius  

La Llei de la mobilitat de Catalunya (9/2003), estableix en el seu article 7 la necessitat que 

els plans directors de mobilitat garanteixin la participació dels ens locals afectats, dels 

organismes i les entitats representatives en l’àmbit de la mobilitat, així com dels 

departaments de la Generalitat, les competències dels quals en poden quedar afectades. 

Posteriorment, en el Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats 

instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, s’assenyala que 

aquesta participació ha de restar garantida per a totes les administracions públiques amb 

competències en matèria de mobilitat, les organitzacions empresarials i sindicals, les 

representatives de les persones consumidores i usuàries, i en general, les entitats cíviques 

i socials interessades. 

D’altra banda, d’acord amb el que preveu l’article 23 de la Llei de la mobilitat les autoritats 

territorials de la mobilitat, poden constituir en l’àmbit del seu territori Consells de la Mobilitat 

com a òrgans de consulta i participació dels diferents agents representatius dels 

organismes i les entitats vinculades amb aquesta matèria i de la ciutadania. El 19 de 

desembre de 2005, es va constituir el Consell de la Mobilitat de l’ATM,  esdevenint l’espai 

legitimat per a vehicular el procés participatiu del pdM. 
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1.2 Els canals de participació 

La participació públic en el marc del pdM 
s’ha plantejat com un procés que ha tingut 
com a repte prioritari garantir el màxim 
suport institucional, tècnic i ciutadà al Pla, i 
ha adoptat com a criteris orientadors la 
visibilitat, la transparència i la neutralitat 
organitzativa. D’aquesta manera, no tan 
sols s’ha volgut complir amb un requeriment 
legal, sinó també consensuar amb els 
agents implicats, i en la mesura que això ha 
estat possible, les línies estratègiques i 
propostes d’actuació a impulsar en els 
propers anys, tot valorant els efectes 
directes i indirectes de les diferents mesures (en termes econòmics, socials i ambientals) i 
optimitzant les inversions públiques associades, sobretot tenint en compte el context 
socioeconòmic actual. 

Per a assolir aquest objectiu, el procés ha comptat amb diversos canals de participació que 
han consistit, principalment, en un conjunt de sessions presencials dirigides a sectors i 
agents diversos, i que s’han desenvolupat mitjançant tècniques de consulta adaptades a 
cada cas (institucionals, tècniques i ciutadanes). Si bé l’enfocament de cadascuna ha estat 
adaptada al públic assistent, les característiques de la sessió i el tema objecte de debat, la 
metodologia aplicada ha seguit un esquema semblant per assolir els objectius abans 
esmentats.  

Així, la dinàmica ha consistit en una presentació inicial de les conclusions i propostes dels 
diferents documents sectorials5 per tal de debatre amb els assistents el seu grau d’acord 
amb les mesures definides, compartint d’aquesta manera tota la informació i fent emergir 
les diferents sensibilitats i punts de vista. En algunes de les sessions s’ha proposat també 
als assistents respondre una enquesta relativa al seu grau d’acord amb les propostes 
plantejades i el nivell de prioritat que atorguen a cadascuna, cosa que ha permès orientar 
amb més coneixement de causa i detall el pla d’acció final del pdM.  

Els tipus de sessions realitzades han estat les següents: 

 Reunions del Consell de mobilitat de l’ATM –restringides i ampliades-, 

 Sessions tècniques en els àmbits temàtics del pdM, 

 Sessions específiques amb administracions i institucions implicades o afectades pel 

procés d'elaboració del pdM, 

 Jornada oberta a tothom en les que s’han presentat les línies mestres i propostes 

d'actuació del pdM (pendent de realitzar). 

 

                                                           
5
 Tots els estudis tècnics elaborats en el marc del Pla, presentats de forma resumida en les reunions de 

participació, s’han posat a disposició de tothom al web de l’ATM, juntament amb els documents de l’anterior 
pdM 2008-2012. 

Aquestes sessions es va iniciar el setembre de 2013 amb la reunió del Consell de mobilitat, 
un cop aprovat l’impuls del pdM 2013-2018 per part del Consell d’Administració de l’ATM, i 
s’han perllongat fins maig de 2014 amb la jornada oberta a tots els ciutadans i agents 
interessats, un cop finalitzat el tràmit d’informació pública del document final. 

La participació s’ha vehiculat també per mitjà del butlletí electrònic que l’ATM envia 
periòdicament a més de 300 subscriptors (persones i institucions) com a canal de 
comunicació i informació sobre el pdM, així com amb enquestes puntuals que han permès 
tenir un coneixement aproximat dels diferents actors sobre temes concrets. 

Un cop redactat el document final, la participació ha continuat amb l’objectiu que es 
poguessin formular els suggeriments finals que es consideressin oportuns sobre el conjunt 
del pla.  Així, s’ha portat a terme un procés d’informació pública i institucional, una vegada 
validat el document del pdM pel que fa al compliment de les directrius nacionals de 
mobilitat, i queda pendent realitzar una jornada de presentació al conjunt de la ciutadania i 
diverses sessions explicatives als consells comarcals i altres institucions. 

 

Taula 1.1.  

Desenvolupament del procés d’informació i participació del pdM 2013-2018 

Etapes d’elaboració  
del pdM 2013-2018 

Procés d’informació i participació 

Institucional Tècnic 

Inici dels treballs Sessió amb el Consell Mobilitat  

Procés de redacció dels 
estudis sectorials 

Reunions de treball i informatives 
amb representants de diferents 
departaments de la Generalitat 

Reunions de treball i informatives 
amb agents sectorials 

Presentació dels 
resultats dels estudis 

Sessions amb representants de 
diferents institucions: Generalitat, 
AMTU... 

Sessions temàtiques amb 
experts i representants sectorials 

Presentació de la 
diagnosi i conclusions 

Sessió amb el Consell de mobilitat 
ampliat 
Sessions amb representants de 
diferents institucions: consells 
comarcals, AMTU... 

Participació en actes i jornades 
sectorials 

Presentació de les 
propostes i aprovació 

Sessió amb el Consell de mobilitat 
ampliat 

 

* El procés finalitza amb una jornada oberta a tothom durant la qual es fa la presentació final del document, un 
cop superat el tràmit d’informació pública. 
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Taula 1.2.  

Sessions realitzades en el marc del procés de participació del pdM 2013-2018 

Sessions participatives 
Data 

Consell de mobilitat ATM 

Consell de mobilitat Setembre 2012 

Consell de mobilitat Setembre 2013 

Consell de mobilitat ampliat Novembre 2013 

Consell de mobilitat ampliat Març 2014 

Sessions tècniques sectorials  

El transport de mercaderies Novembre 2012 

La seguretat viària Desembre 2012 

La bicicleta Desembre 2012 

Els centres generadors de mobilitat Febrer 2013 

El sistema ferroviari Abril 2013 

Informe de sostenibilitat ambiental Abril 2013 

Les infraestructures viàries Juliol 2013 

El transport públic per carretera Juliol 2013 

Altres sessions*  

AMTU – sessió primera Desembre 2012 

AMTU – sessió segona Juny 2013 

Mesa del Delta del Llobregat Abril 2013 

Mesa de mobilitat de l’Aeroport Març 2014 

Consells comarcals Juliol 2014 

Jornada oberta  

Jornada de participació Juliol 2014 

 

*Apart de les que aquí s’assenyalen, s’han realitzat també altres sessions sobre aspectes 
concrets del pdM en les quals s‘ha explicat el procés i s’han presentat els treballs sectorials 
de diagnosi i propositius, com les realitzades en el moment de redactar el 5è informe de 
seguiment del pdM 2007-2012  a tots els agents resonsales i implicats o amb posteriorment 
amb el Servei Català de Trànsit, o ell Fòrum de mobilitat del Baix Llobregat... 

 
 
 
 
 

 

1.1.2 Els reptes del procés participatiu 

 Promoure la participació ciutadana en el procés d'elaboració d'un instrument 

important de planificació de polítiques publiques com a via innovadora per al 

perfeccionament i desenvolupament de la democràcia participativa. 

 Garantir i fomentar els drets d'iniciativa, d'informació i de participación de la 

ciutadania i entitats interessades en la millora del model de mobilitat de l'RMB. 

 Contribuir a què la ciutadania prengui part en els processos de planificació de la 

mobilitat en l’àmbit de l’RMB, amb una participació representativa que ajudi a 

legitimar les decisions adoptades a l’ATM; 

 Augmentar la comprensió de l’abast i els continguts del pdM per part de tots els 

agents en matèria de mobilitat a l’RMB; 

 Enfortir els lligams entre tots els agents implicats tot garantint un procés participatiu 

obert a tothom i clar amb les decisions i les propostes; 

 Facilitar la divulgació i comprensió dels continguts del pdM. 
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2. Descripció de les actuacions 

2.1  Els consells de mobilitat 

L’aprovació de la Llei de Mobilitat, de 13 de juny, 
va preveure la constitució de consells territorials 
de la mobilitat com a instruments de consulta i 
participació cívica i social en el funcionament del 
sistema de transport públic col·lectiu i de la 
mobilitat. 

En el procés d’elaboració del pdM 2013-2018, el 
Consell de mobilitat ha estat un òrgan clau a 
l’hora d’orientar els estudis tècnics, aportar idees 
i propostes, i valorar els resultats dels treballs 
realitzats i del propi procés participatiu. El 
Consell ha tingut també l’encàrrec d’aprovar el pla d’acció, document que ha de guiar 
l’actuació de l’ATM durant els propers anys. 

El Consell de mobilitat està integrat per representants de l’ATM i de diferents institucions, 
associacions, organitzacions i col·lectius amb competències, interessos o capacitat 
d’actuació en algun dels àmbits relacionats amb la mobilitat a la regió metropolitana de 
Barcelona. 

Són els següents: 

 Generalitat de Catalunya 

 Ajuntament de Barcelona 

 Àrea Metropolitana de Barcelona 

 Agrupació de Municipis amb Transport Urbà 

 Autoritat del Transport Metropolità 

 Federació de Municipis de Catalunya 

 Associació Catalana de Municipis i Comarques 

 Foment del Treball 

 Comissions Obreres 

 Unió General de Treballadors  

 Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 

 Unió de Consumidors de Catalunya 

 Consell General de Cambres de Catalunya 

 Federació Associació de Veïns de Barcelona 

 Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya 

 Federació d’Associació de veïns d’habitatge social de Catalunya 

 Associació per a la Promoció del Transport Públic 

 Fundació RACC 

 

 

 

 

 Sessió 

CONSELL DE MOBILITAT 

13 de setembre de 2012 
Seu de l’Autoritat del Transport Metropolità 

Assistents 

Sr. Antoni Poveda 
Sr. Damià Calvet 
Sr. Ramon Seró 
Sr. Enric Cañas 
Sr. Salvador Guillermo 
Sr. José Manuel Jurado 
Sr. Ricard Riol 
Sr. Albert Ballbé 
Sr. José María Alonso 
Sr. José Luis Barón 
Sra. Núria Calpe 
Sr. Jordi Puigneró 
Sr. Joan Balañach 
Sr. Albert Sorrosal 
Sr. Lluís Alegre 
Sr. Marc A. García 

Continguts de la sessió 

 Presentació de l’informe anual de seguiment del Pla Director de la regió 

metropolitana de Barcelona 2007-2012 

 Inici de la redacció del Pla Director de la regió metropolitana de Barcelona 2013-

2018. 

 Exposició de l’estadística dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada tramitats 

durant 2011. 

Descripció 

Durant la reunió s’exposen els elements més significatius de la proposta de treball i es 
recorda l’obligació que estableix la llei de la mobilitat de revisar el pdM cada 6 anys. Se 
subratlla la necessitat d’adaptar-lo als canvis econòmics i als reptes ambientals i de la 
mobilitat emergents.  

La voluntat de l’ATM és impulsar un pla participatiu com l’anterior en la seva redacció però 
adaptat a les eines més actuals, elaborant un butlletí electrònic, realitzant reunions de 
marcat caràcter tècnic i fent consultes a les institucions i organitzacions implicades.  
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 Sessió 

CONSELL DE MOBILITAT 

26 de setembre de 2013 
Seu de l’Autoritat del Transport Metropolità 

Assistents 

Sr. Antoni Poveda 
Sr. Albert Ballbé 
Sra. Núria Calpe 
Sr. Enric Cañas 
Sr. Eduard Freixedes 
Sr. Josep Anton Grau 
Sr. José Manuel Jurado 
Sr. Salvador Mañosas 
Sr. Albert Obiols 
Sr. Pere Padrosa 
Sr. Lluís Alegre 

Continguts de la sessió 

 Presentació de l’informe anual de seguiment del Pla Director de la regió 

metropolitana de Barcelona 2007-2012 

 Exposició de l’estat dels treballs del Pla Director de la regió metropolitana de 

Barcelona 2013-2018. 

 Exposició de l’estadística dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada tramitats 

durant 2012. 

 Presentació de les dades més significatives dels plans de mobilitat urbana de la 

regió metropolitana de Barcelona. 

Descripció 

S’explica l’estat dels treballs de diagnosi i el plantejament dels escenaris prospectius del 
Pla, i es presenta la proposta d’objectius ambientals i de la mobilitat indicant els canvis 
respecte al pdM 2007-2012. 

En aquest sentit, es proposa  que l’objectiu relatiu a l’ocupació de l’espai públic estigui més 
present en els plans de mobilitat urbana, que l’objectiu integració paisatgística de les 
infraestructures s’integri en els objectius estrictament ambientals, i que se n’incloguin de 
nous: garantir l’accessibilitat al sistema de transport públic, i incorporar les noves 
tecnologies en la gestió de la mobilitat. 
 
 

 

 

 

 

 

 Sessió 

CONSELL DE MOBILITAT AMPLIAT 

Octubre de 2013 
Seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Assistents 

Sra. Elena Aguarta  Associació d'Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya  
Sr. Lluís Alegre  Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
Sra. Adriana Bachiller Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Sr. Albert Ballbé  Fundació RACC 
Sr. Cristian Bardají  Consell General de Cambres de Catalunya 
Sr. Simó Batlle  CIMALSA 
Sr. Joan Carsi  Tramvia Metropolità, SA 
Sra. Sílvia Casorrán  Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
Sra. Elisabet Cirici  Incasòl 
Sra. Mariona Coll   Institut Català d'Energia 
Sra. Assumpta Farran  Departament de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Pere Ferrer  Ajuntament de Barcelona 
Sra. Marilina Ferrer  Stop Accidents 
Sr. Xavier Flores  Departament de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Marc García   Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
Sr. Josep Grau   Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
Sr. Salvador Guillermo Foment del Treball 
Sr. Josep Martí   Busmet 
Sr. Raul Millán   Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques de Catalunya 
Sr. Omar Minguillón  Unió General de Treballadors de Catalunya 
Sr. Albert Obiols  Associació per a la Promoció del Transport Públic 
Sr. Rafael Olmos  Servei Català de Trànsit 
Sr. Josep Oriol   Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 
Sr. Antoni París  Suport en el procés de participació 
Sr. Miguel Pérez   Renfe Operadora 
Sr. Antoni Poveda   Àrea Metropolitana de Barcelona 
Sr. Eduard Ràmia  Institut Metropolità del Taxi 
Sr. Rafael Requena   Universitat Autònoma de Barcelona 
Sr. Francesc Robusté Universitat Politècnica de Barcelona 
Sr. Maties Serracant   
Sr. Josep M. Soler   Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona 
Sr. Jacint Soler  Transports Metropolitans de Barcelona 
Sr. Ole Thorson  P(A)T. Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit 
Sr. Josep M. Torrents Departament de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Albert Vilallonga   Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) 
Sr. Josep Vilalta  Universitat de Barcelona 
Sr. F. Javier Vizcaino  Tramvia Metropolità, SA 
Sr. Carles Rivera   Pacte Industrial de l'RMB 
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Continguts de la sessió 

 Emmarcament dels treballs del pdM 2013-2018 

 Presentació de la diagnosi, de l’escenari tendencial i dels objectius del Pla 

 Valoració per part dels membres del Consell 

 Realització d’una enquesta de valorització dels objectius. 
 

 

 

 Sessió 

CONSELL DE MOBILITAT AMPLIAT 

Març de 2014 
Seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Assistents 

Sr. Lluís Alegre   Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
Sr. Pau Avellaneda Col·legi de Geògrafs de Catalunya 
Sr. Xavier Bach Catalunya Camina 
Sra. Adriana Bachiller Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Sr. Albert Ballbé  Fundació RACC 
Sr. Cristian Bardají Consell General de Cambres de Catalunya 
Sr. Francesc Calvet  ATM 
Sr. Enric Cañas  Àrea Metropolitana de Barcelona 
Sr.  Joan Carsi Tramvia Metropolità, SA 
Sr.  Manel Casadevall  Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació Barcelona 
Sr. Jordi Castelló  Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
Sra. Mariona Coll  Institut Català d'Energia 
Sr. Alan Dicks  Stop Accidentes 
Sr. Eugenia Doménech P(A)T. Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit 
Sra. Marilina Ferrer Stop Accidentes 
Sr. M. Dolors Galián  Institut Metropolità del Taxi 
Sra. Montserrat García Federación ECOM 
Sr. Marc García  Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
Sr. Josep Grau  Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona 
Sr. Carlos López  Ajuntament de Barcelona 
Sr. Francesc Magrinyà Universitat Politècnica de Catalunya 
Sr. Josep Martí  Busmet 
Sr. Sergi Mtínez.-Abarca Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) 
Sr. Jordi Mora INCASÒL-CIMALSA 
Sr. Rafael Olmos Servei Català de Trànsit 
Sr. Josep Panadès  Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya 
Sr. Antoni París Suport en el procés participatiu 
Sr. Antoni Poveda  Àrea Metropolitana de Barcelona 
Sr. Rafael Requena Universitat Autònoma de Barcelona 
Sr. Ricard Riol  Associació per a la Promoció del Transport Públic (APTP) 
Sr. Carles Rivera Pacte Industrial de l'RMB 
Sr. Josep M. Rovira  Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya 

Sr. Albert Sanz  BACC Bicicleta Club de Catalunya 
Sr. Maties Serracant    

Sr. Jacint Soler  Transports Metropolitans de Barcelona 
Sr. Josep M. Torrents  Departament de Territori i Sostenibilitat 
Sr. Albert Vilallonga  ISTAS/CCOO 
 

Continguts de la sessió 

 Les idees, els objectius i els vincles del pdM 2013-2018 

 El pla d'acció del pdM: estructura i resultats 

 Les mesures del pla d’acció, i exemples d’accions. 
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2.2  Les sessions tècniques sectorials 

Durant el procés de participació del pdM 2013-2018, 
s’han realitzat 8 sessions sectorials a les que hi han 
assistit més d’un centenar d’experts i membres 
d’institucions o entitats vinculades dels diferents 
àmbits tractats.  

L’objectiu ha estat presentar l’estat de l’art de cada 
sector i els estudis tècnics elaborats, així com debatre 
amb els participants les conclusions i mesures 
plantejades i detectar aquells aspectes que haguessin 
pogut escapar al treball de diagnosi. Les aportacions 
realitzades es recullen a continuació. En finalitzar 
cada sessió, es portava a terme també una enquesta sobre el seu grau d’acord amb les 
propostes d’actuació. 

 

 Sessió 

EL TRANSPORT DE MERCADERIES 

16 de novembre de 2012 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
15 participants 

Assistents 

Simó Batlle (Cimalsa) 
Carles Bericat (Ajuntament de Sabadell) 
Manel Colomés (ACET) 
Jose Mª Fernández Echevarría (ADISCAT) 
Joaquim López (SEUR Barcino) 
Carles López (Ajuntament de Barcelona) 
Ángel López (Barcelona Regional) 
Jaime Mira (ICIL) 
Albert Muratet (Ajuntament de Sant Cugat) 
Jordi Panadés (Condis) 

Lluís Alegre (ATM) 
Alfred Pallardó (ATM) 
Jordi Julià (Consultora Transfer) 
Ignasi Ragàs (Consultora Transfer) 
Antoni París (Suport procés participatiu) 
Es van excusar: 
Josep Mª Fortuny (TES) 
Xavier Almirall (SCT) 
Ricard Caussa (Ajuntament de Granollers) 
Susi López (Ajuntament de Terrassa) 
Juan Ramon Rodríguez (SEAT) 
Pere Roca (ICIL) 

Qüestions per al debat 

 Incorporar el transport de mercaderies als instruments de planificació permet fer 

més efectives les mesures d’actuació: quines estratègies i necessitats haurien de 

contemplar per aconseguir-ho a mitjà i llarg termini? És la disponibilitat de dades un 

aspecte essencial? 

 La normativa és un instrument clau per a millorar el transport i la mobilitat urbana, 

interurbana i metropolitana: en quins àmbits cal actuar de forma prioritària per 

harmonitzar i simplificar les regulacions actuals? 

 Les polítiques futures de mobilitat han de combinar les actuacions en matèria 

d’infraestructures amb les tecnològiques i de gestió, sobretot en el context de crisi 

actual: quines mesures es poden prendre per a racionalitzar l’ús de les 

infraestructures? 

 El diàleg i el consens són claus per impulsar estratègies d’ampli abast territorial i 

temporal: quins agents s’hi han d’implicar i com es pot avançar en la creació d’un 

espai de participació que contribueixi a millorar les condicions actuals i les 

perspectives de futur del sector?  

Aportacions dels participants 

 El coneixement de sector i la disponibilitat d'informació 

Cal identificar correctament la tipologia dels vehicles i els seus perfils en cada una 

de les cadenes sectorials de transport, així com el volum aproximat que representa 

sobre el total. Per aquest motiu, creien imprescindible analitzar les rutes de les 

diferents tipologies de transportistes, millorant les dades i homogeneïtzant-les per 

tal de poder segmentar i valorar els problemes de cada sector. 

El fet que, sobretot des de les administracions, s’hagi estat més reactiu al que 

succeeix al carrer en termes de mobilitat de persones i vehicles que no pas a la 

mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies, fa que no es disposi de dades 

suficients per discriminar entre aquests àmbits diferents. En tot cas, no es pot fer 

més òptima la gestió de les mercaderies ni repensar i planificar els espais de 

càrrega i descàrrega si no s’entén bé com funciona cada sector, quin tipus de 

vehicles utilitza, quins són els seus horaris, quant de temps hi estan treballant... 

Una via per a conèixer millor la dinàmica del sector i les característiques de les 

diferents cadenes logístiques seria identificar adequadament els vehicles. Aquesta 

identificació permetria regular l'accés de les mercaderies a determinades zones de 

la ciutat o a infraestructures com els carrils reservats (el nou VAO, per exemple). 

També permetria establir criteris raonables per aconseguir les millores que es 

pretenen, com la reducció de les emissions contaminants i de gasos amb efecte 

d'hivernacle, la reducció de la congestió, el foment dels vehicles ecològics, etc. 

Aquesta identificació podria portar a l'aplicació d'una taxa, per part dels 

ajuntaments, que només seria acceptada si la millora de les condicions de 

repartiment milloressin de forma substancial, sobretot en estalvi de temps de 

transport i d'operacions de càrrega i descàrrega. 
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 La distribució urbana de mercaderies i la regulació de les places de C/D 

Es considera prioritari modificar horaris en determinats indrets per facilitar la C/D o 

per descarregar en un lloc fix, sempre que s'hagi informat i/o pactat adequadament 

el tema amb els comerciants i veïns de cada indret. Molts comerciants redueixen la 

franja horària de recepció de les mercaderies, cosa que n'afecta la distribució i, per 

tant, també la mobilitat dels vehicles de transport. En aquest sentit, el projecte 

Miracle, implantat al barri de Sant Andreu de Barcelona però que ja no funciona, 

n'és un bon exemple de com organitzar el repartiment i recollida de mercaderies en 

un entorn urbà amb una infraestructura viària feble. 

Un aspecte clau per garantir una distribució de mercaderies més eficient, més 

econòmica i amb menys impactes ambientals, seria que els municipis hi destinessin 

més espai durant determinades hores del dia, en especial en horari nocturn (quan 

es parla d’horari nocturn, majoritàriament es pensa en la franja de 21 a 23 hores, 

aproximadament, o abans d’obrir els comerços, de 7 a 9 hores). D’aquesta mesura 

en resultaria una reducció de la necessitat de demanar autoritzacions de CiD 

especials, facilitar el repartiment de mercaderies a particulars i que el 

subministrament pugui realitzar-se fora de les hores en què les botigues tenen 

clients. Això implicaria ampliar també el període en que es prohibeix l’aparcament 

de turismes en les zones de CiD. 

Les autoritats municipals detecten, però, un mal ús de les zones, tant per part dels 

propis camions com dels comerciants, per la qual cosa cal controlar bé el seu temps 

i forma d'utilització. Hi ha comerciants, per exemple, que fan servir el seu camió com 

a magatzem durant tot el dia a les places de C/D. Les noves tecnologies podrien 

facilitar el control del compliment dels horaris. 

Es van parlar de diferents possibles fórmules per regular les places de C/D amb 

parquímetres o amb sensors i es van comentar diferents avantatge si inconvenients. 

Això permetria també posar taxes variables en funció de l’hora, cosa que ajudaria a 

ampliar la finestra de repartiment. Cal que les normatives i instruments de 

planificació urbans ho integrin per donar resposta a un nou model de repartiment de 

mercaderies que està emergint i que està transformant els hàbits dels ciutadans i 

les actituds dels comerciants, atès que s'està evolucionant cap a un major 

repartiment directe al consumidor (a domicili) basat també en el comerç electrònic. 

Ara bé, en general, no es valora prou el que suposa el moviment de mercaderies a 

l’àrea de Barcelona. És una qüestió d'índole política que caldria tenir més en compte 

per tal d'impulsar mecanismes i instruments que permetin millorar l'eficiència dels 

operadors i de totes les cadenes de transport. En aquest sentit, és necessari 

dimensionar bé primer el problema per veure’l globalment i involucrar després tots 

els agents implicats (establiments d'hostaleria, per exemple). Això permetria 

racionalitzar l’entrega en punts de fàcil accés (punts mòbils i dropboxs), reduir el 

nombre de vehicles en circulació..., si bé les diferents solucions no es poden 

extrapolar a tots els sectors. 

 Altres temes 

 La Llei de mobilitat de Catalunya i els instruments de planificació i avaluació 
que se'n deriven (el Decret sobre estudis d'avaluació de la mobilitat generada, 
per exemple) van incidir principalment en la mobilitat de les persones i tots els 
seus mitjans de transport i sistemes de desplaçament, però no va aprofundir en 
l'ordenació i millora del sector del transport de mercaderies. En aquest àmbit 
normatiu, la llei d’equipaments comercials no està ben coordinada amb els 
instruments de planificació, ni  tampoc desenvolupada adequadament, qüestió 
que s'apunta com a clau per a preveure tant els futurs desenvolupaments com 
l'ordenació dels actuals. 

 En la mateixa línia, els instruments de planificació de les infraestructures 
ferroviàries, concretament, han de considerar també persones i mercaderies 
conjuntament a fi d'optimitzar el seu ús. El ferrocarril es podria considerar com a 
un mitjà de transport òptim per a la distribució de mercaderies, ja que permetria 
arribar més a prop dels nuclis urbans.  

 Les plataformes logístiques s'haurien de considerar un equipament específic a 
l'hora de fer les reserves de sòl a escala local o supramunicipal. És a dir, 
contemplar la reserva d'equipaments logístics en els plans urbanístics i 
territorials. També caldria reservar sòl per a aparcaments de vehicles de 
transport (no necessàriament de forma gratuïta). 

 A l'hora de crear una taula de participació sobre el transport de mercaderies, és 
fonamental implicar tots els sectors, incloent-hi els consells de gremis i de 
comerciants, que són els que reben mercaderies. Es podrien fer també taules 
temàtiques, ja que cada sector té problemes específics. Una solució podia ser 
aplicar uns criteris semblants als del Pacte per la mobilitat de Barcelona. Sigui 
com sigui, els participants han de veure el resultat de les seves propostes i 
participació. 

 En matèria de tecnologia, aquesta hauria d'estar als serveis dels canvis de 
gestió i ha de ser, per tant, un instrument de suport a les noves estratègies de 
planificació i gestió, no pas a l'inrevés. 

 Caldria igualment resoldre el desplaçament quotidià dels treballadors fins al seu 
lloc de treball i l’aparcament dels camions en els polígons industrials, ja que són 
qüestions que afecten la mobilitat en aquests indrets i el seu àmbit territorial 
més proper. 
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 Sessió 

LA SEGURETAT VIÀRIA 

10 de desembre de 2012 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
14 participants 

Assistents (14) 

Ole Thorson (En qualitat d’expert) 
Ángel López (Barcelona Regional) 
Paloma Sánchez-Contador (Diputació de Barcelona) 
Ferran Àngel (Ajuntament de Mataró) 
Marilina Ferrer (STOP Accidentes) 
Oscar Llatje (Servei Català de Trànsit) 
Eugènia Domènech (PAT) 
Ivan Balmanya (Ajuntament de Barcelona) 
Ferran Camps (Generalitat de Catalunya) 
Juan Mediavilla (Ajuntament de l’Hospitalet) 
 
Lluís Alegre (ATM) 
Jordi Parés (Intra) 
Alia Ramellini (Intra) 
Antoni París (suport procés participatiu) 

Qüestions per al debat 

 En el context actual de transformació del model socioeconòmic i de canvis en les 

pautes de mobilitat col·lectiva, com es pot aconseguir continuar complint la 

projecció dels objectius previstos? I reduir la proporció d’accidents amb víctimes 

greus i morts?  

 El risc d’accident en motocicleta és molt superior al d’accident en turisme. En quins 

àmbits cal actuar per reduir l’accidentalitat d’aquests vehicles en zona urbana i 

interurbana?  

 Com s’ha d’encaixar la seguretat viària en la planificació de la mobilitat, 

especialment de les empreses i dels centres generadors de mobilitat? Quins 

instruments de participació caldria afavorir?  

 Quines actuacions en matèria de comunicació, formació i educació s’han d’impulsar 

per millorar la consciència social sobre el problema de l’accidentalitat? 

Aportacions dels participants 

 La seguretat viària en el context actual 

La crisi econòmica actual no pot condicionar els objectius i reptes dels darrers anys 

en matèria de seguretat viària a mig i llarg termini, sinó que precisament els ha de 

prioritzar perquè contribueixen a minimitzar tant els impactes socials com els 

econòmics de l'accidentalitat. Tot i que el trànsit, el nombre de vehicles en circulació 

i les pautes i els hàbits de desplaçament estan canviant, els problemes continuen 

sent els mateixos, per la qual cosa té molt de sentit continuar invertint-hi esforços i 

contemplar-la en les polítiques i actuacions en matèria de gestió de l'espai públic i la 

mobilitat.  

Un aspecte que s’ha detectat amb la crisi és el transvasament de vehicles de vies 

amb peatge a carreteres menys segures, on s’està produint un increment de 

l’accidentalitat vinculada a avançament perillosos i a l'increment de la velocitat. En 

aquest sentit, tenir en compte la seguretat viària permet definir la velocitat adequada 

per a cada espai o via (velocitat segura) en funció de diferents criteris: les tipologies 

d’usuaris, les característiques de la infraestructura, l’ús que se’n fa, etc. Tot i que la 

velocitat mitjana, quan augmenta, no necessàriament ha de provocar més 

accidents, té una influència decisiva sobre la seva gravetat. La dispersió de 

velocitats (entropia de velocitats) en la xarxa també és un factor important a tenir en 

compte en la causa dels accidents, per la qual cosa és una bona pràctica la 

homogeneïtzació de les velocitats (tant a nivell urbà com interurbà) per garantir la 

coherència del sistema.  

L'altra opció per a reduir el risc d'accident és segregar usos viaris (cada mitjà pel 

seu propi espai), però es tracta d'una mesura amb un cost econòmic que actualment 

no es pot assumir. Modular les velocitats a la baixa és, doncs, una bona alternativa 

en el context actual. Cal tenir en compte que, a nivell periurbà concretament, la 

reducció a 80 km/h ha donat resultats demostrables acompanyat de mesures com la 

implantació de radars. Tanmateix, és necessari prestar atenció a aspectes de 

disseny en l’ús de les infraestructures com poden ser els creuaments de vianants, 

els punts on l’accidentalitat afecta més als fluxos (problemes de vorals, amples de 

carrils...) i que poden incrementar la probabilitat d’un nou accident a resultes del 

primer.  

Des del punt de vista de la ciutat, cal crear el concepte de ciutat robusta i resilient, 

que sigui capaç de corregir els errors humans. La ciutat i les vies han de ser " més 

resistents" al factor humà. Així mateix, s'ha de reforçar el transport públic i les 

infraestructures associades per a reduir el nombre de vehicles privats a motor en 

circulació i, per tant, també la seva accidentalitat. 

Els accidents de trànsit són també, d'altra banda, un problema i un cost econòmic 

per a les empreses, per la qual cosa s'han de posar en valor els beneficis 

econòmics que suposa impulsar mesures per a prevenir els accidents, com la 

reducció de les hores de baixa dels treballadors. L’accidentalitat és un increment de 

despesa “per a produir el mateix”, per la qual cosa reduir-la té una component 

econòmica que cal positivar, tant per part de les empreses com de les companyies 

assegurades, les administracions... L’Administració, com es fa en l'àmbit de la 

sanitat, podria enviar una “factura” del que suposen per a la societat els costos dels 

accidents de trànsit dels treballadors (cost policia, cost congestió, cost sanitari...).  
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 La seguretat viària en els instruments de planificació 

Una de les prioritaris de les administracions hauria ser millorar el vincle entre 

transport, mobilitat i seguretat viària, tot incorporant-la amb més detall en els 

diferents instruments de planificació, tant amb relació als urbanístics com als relatius 

a la mobilitat. 

Amb relació als plans relacionats amb la mobilitat, és necessari que el pla de 

mobilitat sostenible i segura (urbana o metropolitana) cohesioni els diferents 

documents que s'estan elaborant actualment (bicicleta, mobilitat, seguretat viària..), 

cosa que ajudaria a garantir-ne la coherència global i la inclusió de la seguretat 

viària en tots els aspectes de la mobilitat, tot facilitant la coordinació entre les 

diferents administracions competents.  

Tanmateix, mantenir els plans de locals de seguretat viària com a documents 

independents de la resta té un aspecte molt positiu, com és el d'emfatitzar la 

importància concreta de la seguretat i detallar les accions a realitzar que podrien no 

veure’s reflectides en un pla d’ordre superior. Ara bé, a l'hora de redactar els plans 

de seguretat viària, seria fonamental no basar-se només en aspectes directament 

relacionats amb l’accidentalitat, sinó també en les estratègies de prevenció i accions 

proactives (camins escolars, per exemple), com s’està fent a Europa. 

El Decret d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada s’hauria de revisar per a 

contemplar amb més detall la seguretat viària i els costos que comporta 

(externalitats).  

 La informació i el coneixement sobre accidentalitat 

Les sèries estadístiques sobre accidentalitat són encara incompletes, cosa que té 

un influència significativa a l'hora de treure'n conclusions de l’evolució dels 

objectius. Així, per exemple, s'ha avançat molt en la recollida de dades sobre morts i 

ferits greus, però falten sobre accidents lleus i sense víctimes (que continuen 

pujant), per la qual cosa cal implantar indicadors i protocols, en col·laboració amb 

els ajuntaments, que facin aflorar aquestes dades i arribar a tenir sèries més 

completes i coherents. Cal també tenir més informació sobre on s'estan produint els 

accidents sense víctimes greus i quins són els factors concrets que hi intervenen, ja 

que actualment es treballa o s'analitzen les dades amb certs apriorismes que no 

tenen perquè ser del tot correctes.  

Molts accidents, sobretot els lleus, tenen a veure simplement amb el factor humà, 

però el fet de treballar habitualment amb els accidents amb víctimes fa que no es 

disposi d'una informació més acurada al respecte. Tan sols, per disminució de la 

mostra, convé començar a incloure la informació dels accidents lleus, observant de 

forma global l’accidentalitat per comprendre-la millor i observar quines conductes de 

risc estan darrera dels accidents. 

Recopilar totes aquestes dades té un cost econòmic i de recursos humans (policies 

locals, per exemple) que actualment no es pot assumir, tot i que també exigeix 

desenvolupar protocols de recollida més exhaustius. Les companyies 

asseguradores o d'altres agents tampoc no es mostren receptius a l'hora de 

subministrar les dades de què disposen. Es podria explorar també la informació dels 

hospitals (caigudes bicicleta o de vianants, per exemple), les quals no estan 

considerades en les estadístiques d'accidents de trànsit i, en canvi, són rellevants 

per a les administracions pel que fa al correcte manteniment dels espais viaris. Les 

dades permetrien igualment conèixer amb més detall el cost extern real dels 

accidents. De tota manera, es considera que seria bo incorporar el càlcul total del 

cost de l’accidentalitat en els estudis de costos socials i ambientals, ja que el cost 

extern tan sols explica una petita part del total. 

La informació està, en alguns casos, esbiaixada, perquè mentre en els accidents 

amb moto sempre acostuma a haver-hi un ferit, en els accidents en cotxe sovint 

només hi ha desperfectes que no són considerats com a dada rellevant. 

L’indicador vehicle-km ajuda a visualitzar l’evolució del risc d'accident de cada mitjà i 

també entre diferents mitjans de transport. El risc del vianant, no obstant, caldria 

treballar-lo en base al nombre de desplaçaments. També seria important comprovar 

el grau d’efectivitat de les mesures impulsades en els darrers anys, cosa que 

permetria prioritzar les accions a realitzar en el futur. 

 Les actuacions per reduir l'accidentalitat en motocicleta 

Les motos tenen un risc d'accident de tipus sistèmic perquè hi ha un element 

d’inseguretat propi del vehicle, més enllà de la velocitat a la que s'hi circuli. La moto 

té unes característiques diferents a les de qualsevol altre tipus de vehicle, i el 

disseny de les vies no acostuma a tenir-ho en compte. El sistema no està adaptat a 

la moto, per la qual cosa s'haurien de repensar les vies i la configuració dels carrils 

per a reduir el seu nivell d'accidentalitat (incrementant, per exemple, la visibilitat de 

la via, ja que el temps de reacció del motorista és inferior a la del conductor d'altres 

vehicles) però, també, cal millorar l’efectivitat dels radars respecte aquests vehicles. 

La dispersió de velocitats en les diferents vies sol ser, a més, un problema que 

influeix sobre l’accident dels motoristes, aquesta dispersió es produeix d’una 

manera important en els accessos a les ciutats on es podria pensar en solucions 

específiques per a les motos. 

En el nombre d'accidents hi influeix també l'incompliment de la normativa per part 

dels usuaris de la moto (el que menys respecta els senyals és l'home de 35 a 50 

anys), cosa que afecta en alguns casos altres ciutadans com, per exemple, els 

vianants (un accident habitual té a veure amb el fet que la moto surt abans de temps 

en els semàfors), però, també, en alguns casos la diferent normativa entre ciutats 

que pot portar a accidents per desconeixement d’aquesta normativa.   

En el cas d'algunes infraccions, la permissivitat de les administracions les han 

convertit en quotidianes i tolerades, com és el cas de l’aparcament en vorera, ja que 
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també s'ha estimulat el seu ús per a reduir el nombre potencial d'automòbils en 

circulació. Les zones d’avançades de motos són, en el fons, mesures per fer aflorar 

la indisciplina i controlar-la. 

En general, caldria aprofundir en el coneixement dels factors de risc i de 

l'accidentalitat de les motos, ja que falta tenir més informació objectiva, tot i que 

sabem que és el vehicle que pateix més accidents sol i que es concentra un elevat 

nombre d’accidents en vies d’alta capacitat. 

 La comunicació, formació i educació sobre accidentalitat 

Actualment, es detecta una gran dispersió d'actuacions per part de les diferents 

administracions  competents -amb una manca de coordinació evident-, motiu pel 

qual seria de molta utilitat promoure el benchmarking entre totes elles. Es constata 

així mateix una manca de formació per a determinats col·lectius com la gent gran o 

els conductors (sobretot els homes, que prenen habitualment més riscos que les 

dones). 

Algunes de les mesures que es proposen són: 

 Dedicar més esforços a la sensibilització i formació dels conductors 

(especialment, des de les escoles de conducció), no només sobre normes i 

habilitats, sinó també sobre el coneixement del problema i les conseqüències 

reals dels accidents (per als familiars i per al conjunt de la societat). Es 

planteja promoure un premi a les autoescoles sobre seguretat viària. 

 Introduir la seguretat viària en el currículum educatiu com a assignatura de 

valors, de convivència, d’habilitats de mobilitat..., incloent-la fins i tot en els 

exàmens. 

 Conscienciar les empreses sobre els impactes dels accidents dels treballadors 

i els beneficis de les actuacions de prevenció. 

 Fer benchmarking sobre seguretat viària per conèixer el que s'està fent en 

altres països més avançats. 

 Fer més present la seguretat viària en els mitjans de comunicació. 

 Posar l'accent en el paper exemplificador dels pares davant dels nens. 

 Treballar cada públic objectiu amb les seves característiques específiques 

(conductors automòbil, motos, bicicletes...).  

 En el cas concret dels ciclistes, reforçar la informació sobre seguretat viària 

perquè sovint no en tenen prou quan, en canvi, s'està proposant que 

comparteixin l’espai amb els turismes i motos. 

 Incorporar en les butlletes de denúncia informació sobre la forta correlació entre 

denuncies de trànsit i accidentalitat. 

 

 

 Sessió 

LA BICICLETA 

15 de desembre de 2012 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
15 participants 

Assistents 

Joan Cantero (FGC) 
Jordi Castelló (consultor) 
Jordi Castells (ICAEN) 
Xavier Corominas (Xarxa de ciutats per la bicicleta) 
Josep M. Deulofeu (BSM) 
Martí Domènech (Diputació de Barcelona) 
Haritz Ferrando (consultor) 
Carles Romero (Ajuntament de Barcelona) 
Josep Solà (AMB) 
 
Lluís Alegre (ATM) 
Lluís Avellana (ATM) 
Alfred Pallardo (ATM) 
José Aº Malo (Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat) 
Uri Wesling (Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat) 
Antoni París (suport procés participatiu) 

Qüestions per al debat 

 En l’àmbit de la mobilitat i el repartiment modal, quines actuacions cal emprendre 

per a continuar potenciant l’ús de la bicicleta  en detriment dels vehicles a motor 

privats? 

 En els nuclis urbans? 

 En els nuclis dispersos i urbanitzacions? 

 En els polígons industrials i centres generadors de mobilitat? 

 En l’espai urbà, de quines infraestructures, serveis o equipaments cal dotar la 

bicicleta per garantir una mobilitat més segura? 

 I per a millorar el funcionament integral de les xarxes urbanes, interurbanes i de 

connexió amb els centres generadors de mobilitat? 

 Quin paper poden tenir les noves tecnologies en el desenvolupament de la mobilitat 

en bicicleta: bicicleta elèctrica per incrementar els usuaris i els desplaçaments 

interurbans, identificació electrònica per reduir els robatoris, webs sobre l’estat de la 

xarxa o la connectivitat amb transport públic per millorar la informació a l’usuari?   
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Aportacions dels participants 

 La percepció social i la realitat dels riscos de la bicicleta 

Els riscos i factors que limiten l'ús de la bicicleta per part dels ciutadans, i influeixen 

sobre la percepció social d'aquest vehicle, tenen a veure fonamentalment amb la 

inseguretat a l’hora de circular i aparcar, per la qual cosa les principals actuacions 

han d’anar a adreçades a superar aquestes barreres. Es tracta, però, més d'una 

percepció que d'una realitat, ja que les dades així ho posen de manifest, de manera 

que cal invertir en formació i comunicació per vèncer les barreres mentals que s'han 

creat. 

Per promoure canvis favorables a la bicicleta s'han de produir canvis en els 

comportaments, hàbits i actituds tant dels conductors com dels usuaris de la 

bicicleta. Cada usuari ha de conèixer el seu espai a la via pública i les condicions 

d'ús. La bicicleta necessita també millorar el seu estatus i que sigui percebuda com 

un veritable vehicle de transport urbà. 

En l'àmbit urbà, la pacificació del trànsit és un factor important per potenciar l'ús de 

la bicicleta. Les zones 30, si bé funcionen com qualsevol altra carrer, amb l'única 

limitació de la velocitat màxima, són vies idònies per a fomentar aquest vehicle. 

Sovint, el millor pacificador per a les zones 30 acaba sent la pròpia bicicleta, més 

fins i tot que els elements físics que es puguin posar per a reduir la velocitat dels 

vehicles a motor. En tot cas, la bicicleta no té més prioritat que el cotxe, sinó que les 

prioritats són les mateixes per a tothom que estableix el codi de circulació. Cal tenir 

en compte que el límit 30 (30 km/h)  podria acabar sent genèric a les ciutats si 

prospera una llei de la DGT. 

 Les infraestructures viàries de la bicicleta 

Entre municipis propers i entre els nuclis urbans i els espais de baixa densitat o els 

polígons industrials, la bicicleta pot ser un vehicle idoni per als desplaçaments, 

sempre que es resolguin adequadament la seguretat de les vies i dels carrils-bici i la 

seva connectivitat. Aquesta és actualment una prioritat de l'AMB. Les connexions 

interurbanes són fonamentals. A Europa ja s’estan assajant les autopistes ciclables. 

Alternatives com permetre la circulació en contra sentit o altres formes de prioritat 

(gir a la dreta, per exemple) s’haurien de valorar, com es fa en altres països 

d’Europa. Tanmateix, per fomentar la mobilitat en bicicleta en l’àmbit interurbà, 

l'objectiu ha de ser poder sortir de les ciutats amb prou garanties de seguretat. 

A l'hora de pensar en les infraestructures per a la bicicleta, s'ha d'apostar per les low 

cost, que no exigeixin una gran inversió econòmica. El propi disseny de les vies ha 

de contemplar mesures que afavoreixin la mobilitat en bicicleta. S’ha de treballar 

sobretot en homogeneïtzar per quin tipus d’infraestructura s'aposta i on s’hi 

implanten (carrils bici), ja que sovint en alguns indrets es protegeix molt l’usuari 

mentre que en altres espais propers hi ha un nivell molt elevat d'inseguretat i risc 

d'accident. 

 L'aparcament segur de la bicicleta 

Pel que fa a l'aparcament l'AMB ha impulsat una xarxa d'aparcaments segurs (135 

bicibox amb 1.400 places en 12 municipis) per a fomentar-ne l'ús més segur i 

millorar la percepció d'aquesta seguretat. De tots els potencial usuaris, la quota 

d’abonat al bicibox és només d’un terç, la qual cosa significa que la resta tenen 

solucions segures o encara no el coneixen.  

De tota manera, millorant la seguretat dels aparcaments no és un element essencial 

de captació de nous usuaris, sinó que el que acaba tenint més pes és la seguretat 

en la circulació. L’èxit del bicibox depèn de l’indret en el que està situat, però 

actualment sembla més convenient crear espais d'aparcament segur en estacions 

de tren, per exemple. També s’ha detectat que en algunes estacions s’hauria 

d’evolucionar cap a espais més grans, en la línia de les propostes del treball de 

l’ATM sobre aparcaments segurs. En aquest sentit, s’ha d’aprofundir en la 

col·laboració entre administracions perquè no es construeixen nous equipaments 

com escoles, universitats, hospitals... sense aparcament de bicicletes. Ja existeixen 

unes normes que obliguen a la creació d'aparcaments i també es recomana des de  

les instàncies competents en mobilitat, però hi ha un factor limitant de tipus cultural i 

una manca de seguiment de les actuacions. 

L’ATM podria jugar el paper de gestor dels diferents aspectes relacionats amb el 

foment de la bicicleta: disseny i característiques dels aparcaments, promoció de la 

bicicleta entre les noves generacions (cursos escoles...)... 

 La normativa i els criteris sobre l'ús de la bicicleta 

Seria recomanable homogeneïtzar les ordenances i els criteris tècnics que regulen 

l'ús de la bicicleta, per tal que hi hagi unes pautes d'actuació comunes entre tots els 

municipis (voreres, zones 30, carrils bici...). Els municipis també s'han de dotar dels 

mitjans normatius que calgui per a perseguir les actituds incíviques. 

La manca d’homogeneïtat és l’herència dels diferents criteris aplicats en el temps, 

de manera que un dels objectius actuals és posar ordre al que es té. Valorar els 

progressos pel nombre de km de carril-bici creats, per exemple, ha passat a la 

història com a prioritat. Cal adaptar les polítiques a l’evolució de la utilització de la 

bicicleta i a la maduresa en el seu ús. Els temps han canviat i són possibles noves 

solucions. Això no obstant, com que entre municipis hi pot haver diferències pel que 

fa a aquest nivell de maduresa, algunes polítiques també poden ser una mica 

diferents. 

 El foment de la bicicleta pública 

Pel que fa als serveis de bicicleta pública, els municipis de l’AMB són molt 

heterogenis i les solucions no poden ser les mateixes per a cada cas. La bicicleta 

pública és un motor de captació de nous usuaris però s’ha de fomentar l’evolució 



 

 

P
la

 D
ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
 

P
ro

c
é
s
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

 

14 

cap a la bicicleta privada, ja que el context actual de finançament no permet 

impulsar noves iniciatives.  

En el cas de Barcelona, concretament, la bicicleta particular està per damunt de la 

pública quant a l’ús, que sembla haver arribat al seu límit. El creixement futur serà 

de bicicletes particulars, sempre que la seguretat, els aparcaments i les vies millorin. 

 L'ús de les noves tecnologies 

Els dispositius mòbils són una bona eina per a millorar la informació sobre les rutes i 

itineraris ràpids i segurs, una assignatura encara pendent a les ciutats. Això 

contribuiria a millorar la percepció de la seguretat perquè l’aplicatiu donaria les rutes 

més segures. En el bicing ja funcionen aquest tipus d'eines en diferents plataformes, 

amb un resultat positiu (es pot anar d'estació a estació passant per les vies més 

pacificades, obtenint la informació via mòbil). Les noves tecnologies, tanmateix, no 

han de fer perdre de vista que molts usuaris necessiten el contacte humà, i tenir 

relació amb altres usuaris (es proposa crear una casa del ciclista a cada municipi 

per afavorir la relació entre els agents implicats). A més a més, donar un servei 

realment eficaç sobre el terreny amb aquestes tecnologies és més complex. 

Una altra tecnologia en expansió és la bicicleta elèctrica, la qual pot arribar a 

constituir una alternativa a la moto en ciutat (25 km/h, desnivells del 15%, bateries 

petites...). Pel que fa als punts de recàrrega, la majoria es pot carregar a casa i amb 

bateries que es poden extreure. Hi ha altres comunitats autònomes que la 

subvencionen, però des del govern de la Generalitat encara s'ha plantejat, segons 

s'apunta des de l'ICAEN. Cal també reflexionar sobre l’aparcament de les bicicletes 

elèctriques. 

La bicicleta és el vehicle elèctric més avançat, i pot ser interessant en autopistes de 

bicicletes i en recorreguts interurbans, ja que no li cal tenir punts intermedis de 

recàrrega. 

 Altres idees 

 Promoure les ciclovies els caps de setmana. Tancar els diumenges alguns 
carrers de les ciutats per a caminar i anar en bici. 

 Impulsar plans urbans locals de promoció de la bici. El pla de Terrassa és un 
bon exemple, amb propostes molt diverses i integrals. A Barcelona s’ha fet un 
pla semblant que s’ha aplicat, però que no ha tingut continuïtat pels canvis 
polítics. 

 Aprofundir en el coneixement sobre les causes de l’accidentalitat de la bicicleta. 

 Ampliar les zones per al transport de bicicletes en els ferrocarrils o, fins i tot, 
crear vagons específics per portar la bicicleta. En FGC, en hores, punta el grau 
d’ocupació és superior al 100% i, per tant, no es pot accedir amb bicicleta. Amb 
la situació actual és complex de plantejar propostes d'aquest tipus. 

 Cal potenciar les rutes en bicicleta per tot el territori fins arribar a les grans 
ciutats, ja que és un reclam turístic que pot generar activitat econòmica i facilitar 
que els turistes trobin bicicleta tan sols aterrin al nostre territori. 

 Fomentar el Web per al registre de bicicletes com biciregistro.es. com una 
alternativa de seguretat i recuperació de la bicicleta. 

 

http://biciregistro.es/
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 Sessió 

ELS CENTRES GENERADORS DE MOBILITAT 

8 de febrer de 2012 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
13 participants 

Assistents 

Benjamin Cubillo (TES) 
Guillem Alzina (AMB) 
Albert Baldívia (Pacte Industrial) 
Maite Giralt (Ajuntament del Prat de Llobregat) 
Rafael Requena (UAB) 
Ángel Reyes (Ajuntament de Cerdanyola) 
Miquel de Toro (Comissions Obreres) 
Vicenç Tarrats (Comissions Obreres) 

Lluís Alegre (ATM) 
Alfred Pallardó (ATM) 
Andreu Esquius (Mcrit) 
Judith Requena (Mcrit) 
Antoni París (suport procés participatiu) 

Qüestions per al debat 

 En el context actual, en el que molts plans de mobilitat s’han aturat, quines 

actuacions es poden impulsar per a redinamitzar les meses de mobilitat i els plans 

pendents d’execució? 

 Els canvis en el funcionament de les empreses i en la dinàmica dels polígons i 

centres d’activitat econòmica, com s’han de traduir a l’hora de plantejar els futurs 

plans de mobilitat i de desplaçament?  

 Com es pot fomentar la implicació activa dels diferents agents en els òrgans de 

gestió dels polígons? Quin enfocament s’ha de donar en els propers anys a aquesta 

participació perquè sigui realment eficaç? 

 Quina implicació tècnica i política han de tenir les administracions locals en la gestió 

i millora dels centres d’activitat econòmica dels seus municipis? 

Aportacions dels participants 

 La mobilitat dels treballadors en les estratègies empresarials 

La mobilitat dels treballadors ha deixat de ser una prioritat. En general, les 

empreses mai s'han implicat molt en la millora de la mobilitat dels treballadors als 

CGM, i la realitat econòmica no ajuda perquè qualsevol actuació és percebuda com 

un cost afegit poc útil en termes de comptabilitat empresarial. Als sindicats també 

els costa implicar els treballadors i comitès perquè hi ha altres prioritats, com els 

convenis col·lectius. 

Per a redinamitzar el diàleg, és necessari refer els ponts de contacte i el compromís 

entre empreses i sindicats, considerant que es tracta d'una actuació estratègica de 

millora de la competitivitat i les condicions dels treballadors. Cal més pedagogia per 

reprendre el diàleg i tornar a comptar amb el compromís de les administracions i 

agents socials i econòmics. Les meses de mobilitat han de continuar sent un òrgan 

de concertació de posicions i de suport per al gestor, no un òrgan de gestió. Trobar 

dinamitzadors/gestors del propi CGM o territori és fonamental per impulsar mesures 

realment efectives. 

Les empreses només s'acostumen a moure si veuen beneficis econòmics o una 

millora de la seva productivitat. En el moment actual, les empreses no perceben la 

mobilitat dels seus treballadors com un problema ni, en la majoria dels casos, volen 

participar en la seva solució. Els acords entre empreses (per a racionalitzar el 

transport d'empresa, per exemple) també són difícils d’aconseguir perquè tampoc hi 

ha voluntat ni diàleg i, fins i tot, acostumen a posar entrebancs. 

 La revisió dels plans de mobilitat i dels de desplaçament d'empresa 

Des de la perspectiva dels municipis, la manera de continuar arribant a les 

empreses és per mitjà dels PMU, o dels PDE en el cas de les que hi estan 

implicades. Els PDE, no obstant, han de ser més senzills de fer, perquè els pugui 

desenvolupar la mateixa empresa. Haurien de tenir exempcions fiscals aquests 

PDE? 

En tot cas, és hora d'analitzar els plans de mobilitat i els plans de desplaçament 

d'empresa elaborats fins el moment, i apostar per mesures possibilistes i de baix 

cost, encara que siguin petites i puntuals, i que permetin visualitzar beneficis a curt 

termini per a tothom, en especial de tipus econòmic. Les mesures que s'impulsin 

han de tenir un seguiment en el temps per a comprovar-ne els resultats i els 

beneficis. 

Hi ha moltes actuacions a impulsar encara que no hi hagi diners, però cal la 

convicció per part de les empreses. Cal entusiasmar els diferents agents per als 

petits projectes, no per als grans plans de mobilitat. Fins i tot en èpoques de crisi, 

actuar-hi repercuteix positivament. Les empreses ho han de veure com un benefici i 

creure-s’ho. La implicació, però, sovint està condicionada als ajuts econòmics o 

d’altra mena de l’Administració, malgrat que si l'Ajuntament no està present o no té 

voluntat activa, no es poden impulsar mesures efectives. 

Potser caldria també desenvolupar una normativa que obligui l’empresari a realitzar 

actuacions (com compartir serveis, per exemple), perquè la seva activitat també 

comporta impactes socioambientals i econòmics per a la col·lectivitat. És important 

comptar amb estudis que avaluïn els estalvis econòmics reals de les empreses 

perquè se’ls pugui presentar. Aquesta escala de solució normativa ha de conviure 

amb una de gestió. 
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 Algunes mesures prioritàries 

El bus compartit és una de les mesures més eficaces i amb avantatges. Ara bé, el 

fet que no s'avanci més és perquè requereix la implicació de les empreses, la qual 

es perllonga en el temps sovint sense arribar enlloc.  

La gestió de l’aparcament en destinació és una de les mesures més complexes, 

però que condiciona també d'altres de positives. Encara que hi hagi web de cotxe 

compartit o qualsevol altra mesura, si hi ha una plaça d’aparcament en destinació és 

difícil impulsar canvis d'hàbits. Hi ha d’haver avantatges d’alguna mena que 

afavoreixin el canvi modal: peatges, places d’aparcament millors a dins de les 

empreses... Això fa que el transport privat sigui actualment el més subvencionat, 

molt per davant del públic col·lectiu.  

En tot cas, qualsevol actuació s'hauria d’impulsar des del pacte entre empresa i 

treballadors. L’experiència del Delta del Llobregat, concretament, es podria fer 

extensiva a altres zones, ja que és un projecte molt interessant, tant per a les 

empreses com per a l'Administració. Pot ser un model a reproduir. Es poden 

estendre proves pilot que permetin escampar idees i mesures de petita escala per 

tot el territori. 

 

 Sessió 

EL SISTEMA FERROVIARI 

5 d’abril de 2013 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
17 participants 

Assistents 

Joan Mª Bigas Serrallonga (AMB) 
Miquel Estrada (CENIT) 
Joan Carsi (Tramvia Metropolità) 
Jordi Orta (UPC, per delegació de Francesc Astals) 
Ricard Riol (PTP) 
Luis Peláez (TMB) 
Carles Casas (FGC) 
Antoni Gras (FGC) 
Carles Bericat (Ajuntament de Sabadell) 
Antoni Bedoya (TES) 
Benjamín Cubillo (TES) 
Míriam Moyés (TES) 
Antoni Alba (Renfe) 

Lluís Alegre (ATM) 
Francesc Calvet (ATM) 
Alfred Pallardó (ATM) 
Antoni París (suport al procés participatiu) 

Qüestions proposades per al debat 

 En quins àmbits cal actuar de forma prioritària en matèria de comunicació, 

tecnologia i serveis als usuaris de les diferents xarxes ferroviàries: noves 

tecnologies, accessibilitat, tipus d'informació...? Quins serien els grups de població 

objectiu: gent gran, PMR, turistes...? 

 Com es pot potenciar el coneixement i l'ús dels aparcaments d'intercanvi a les 

estacions? Quines prestacions s’haurien d’incloure: aparcaments de 

bicicletes, punts de recàrrega per a vehicles i bicicletes elèctriques, connexions amb 

autobusos...? Quins criteris haurien de complir els nous aparcaments declarats com 

a prioritaris? 

 Com es pot relacionar la logística del transport i distribució de mercaderies amb la 

xarxa ferroviària: aprofitament de les estacions com a punts de lliurament, reserva 

d'espai als combois per al transport de curta i mitjana distància...? 

 Com es pot millorar l'eficiència energètica del ferrocarril i aprofitar el potencial 

generador de les seves infraestructures i instal·lacions? Quines experiències 

existeixen?  (excedents d’energia per a altres usos, implantació energies 

renovables...) 
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L'expansió del vehicle elèctric pot acabar restant competitivitat al ferrocarril, o ha de 
ser contemplat com un aliat per a crear xarxes de mobilitat intermodal altament 
eficients? 

Aportacions dels participants 

 La informació sobre la xarxa ferroviària de transport públic 

Existeix una fragmentació històrica de la informació sobre la xarxa ferroviària per 

operador i per tipus de servei, cosa que dificulta una visió integrada de la xarxa per 

part de l’usuari respecte als temes de comunicació. Això fa que hi hagi un problema 

de visibilitat del conjunt de la xarxa i serveis. 

Perquè els canals de comunicació siguin realment útils, i això redundi en favor de la 

utilització del transport públic col·lectiu, l’usuari ha de percebre el conjunt dels 

serveis ferroviaris com una xarxa única i no com una suma de diferents operadors. 

A l’usuari, en el fons, li és indiferent l’operador, perquè el que vol és un bon servei, 

punts d’intercanvi útils...  En tot cas, la liberalització futura dels serveis ferroviaris 

exigirà fer aquests canvis en la visibilitat de la xarxa, per la qual cosa cal parlar ja de 

xarxa ferroviària única, amb una estratègia de comunicació integrada. 

Això ha de ser extensiu a la planificació de la xarxa, perquè es planifiqui el conjunt 

de serveis enlloc de les xarxes particulars de cada operador. El pdM i el pla de 

transport de viatgers hauria d’anar, per tant, cap a una planificació conjunta dels 

serveis que consideri també els aspectes relatius a la comunicació i la informació. 

En aquest sentit, caldria un mapa únic de la xarxa del qual s’hauria d’encarregar 

l’ATM, que inclogués també els serveis de transport públic per carretera i estigués 

vinculat a una eina informàtica i a les plataformes de comunicació més adequades. 

És fonamental que aquestes aplicacions aportin informació en temps real sobre 

intercanviadors, accessibilitat, itineraris territorials, horaris integrats... 

A l’hora de dissenyar els diferents elements i canals de comunicació, els grups de 

població objectius serien tots els col·lectius ciutadans, adaptant les actuacions a les 

particularitats de cadascun (gent gran, persones amb mobilitat reduïda, turistes...). 

El més important és unificar primer la informació i aconseguir després que cada 

col·lectiu la rebi de la forma el més personalitzada possible i adaptada a les seves 

necessitats. 

Cal apuntar que a l’àrea metropolitana alguns d’aquests serveis i aplicacions ja 

existeixen, algunes de les quals estan carregades també a serveis més globals com 

les de google. En tot cas, cal trobar les solucions més adequades per a tot l’àmbit 

territorial de la regió metropolitana de Barcelona i més enllà. 

 La intermodalitat i els serveis als aparcaments d’intercanvi 

L’experiència demostra que no qualsevol aparcament d’intercanvi (park&ride) 

funciona pel sol fet d’existir, sinó que cal proveir-lo de prestacions que n’afavoreixin 

l’ús. Perquè siguin viables cal donar als usuaris potencials informació suficient sobre 

els preus i les condicions del servei, ja que actualment sembla una opció dirigida a 

les persones que ja la coneixen. Manquen també aparcaments de poca estona 

(kiss&ride). 

És el moment de plantejar noves mesures per potenciar els intercanviadors com, 

per exemple, introduir tarifes integrades especials en els aparcaments de les zones 

urbanes properes a les estacions ferroviàries, donar informació on-line i actualitzada 

a les autopistes i carreteres sobre els nivells d’ocupació diaris dels aparcaments... 

En tot cas, el desenvolupament dels P&R ha d’anar vinculat a una estratègia de 

mobilitat sostenible. 

L’experiència de FGC assenyala que on cal posar èmfasi és en els autobusos 

d’aportació en recorreguts d’accés curt, tot i que pot ser complementari amb els 

aparcaments d’intercanvi. 

 La logística i la distribució de mercaderies en ferrocarrils convencionals 

Els serveis ferroviaris en els darrers anys han estat reduint personal de les 

estacions i dels trens, cosa que dificultaria la implantació de serveis de transport de 

mercaderies en trens convencionals (qui descarregaria els paquets?). Altres factors 

com la fragmentació de la càrrega, o el temps destinat a la càrrega i descàrrega a 

les estacions (que reduiria la velocitat comercial) també dispararien els costos i ho 

farien inviable 

En definitiva, la logística és complexa, sobretot quan els serveis de transport 

inclouen també trànsit de camions, ja que aleshores els costos augmenten de forma 

molt significativa. S’hi ha de considerar també els aspectes legals i de seguretat, els 

quals repercuteixen igualment sobre el preu final. La qüestió, per tant, no és com 

s’ajusten aquests costos, sinó la seva magnitud. 

Potser en línies ferroviàries molt concretes o fora d’hores punta podria ser factible 

plantejar la introducció de serveis de transport de mercaderies que operessin 

aprofitant els espais entre el pas dels trens de viatgers, però no sembla una opció 

viable. Una possibilitat seria que les terminals ferroviàries tinguessin taquilles o 

consignes per al lliurament de paquets, la qual probablement atrauria més usuaris. 

El recorregut de l’usuari habitual del transport públic també tindria un valor afegit, ja 

que amb aquesta alternativa podria cobrir alguna de les seves necessitats 

(consignes). Cal recordar que els autobusos convencionals ja transporten també 

mercaderia. 

 L’estalvi i l’eficiència energètica del servei ferroviari 

La flota de transport públic col·lectiu ferroviari es renova sempre molt més 

ràpidament que la de vehicles privats, per la qual cosa el seu comportament 

energètic és sempre superior. Sembla, a més, poc viable que el vehicle elèctric 

contribueixi a millorar l’eficiència del sistema pel que fa a cohesió o seguretat viària. 

A m és, actualment la renovació de tot el parc de vehicles generaria unes emissions 
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globals molt elevades (tenint en compte també el procés de fabricació). Per aquest 

motiu, el vehicle elèctric mai arribarà a ser una competència directa del ferrocarril, si 

bé es poden trobar solucions perquè siguin complementaris. 

El ferrocarril té un ampli camp per recórrer encara en matèria d’estalvi i eficiència, 

malgrat que ja s’han començat a adoptar algunes solucions positives. La 

contractació d’energia d’origen renovable (com ha fet Renfe, per exemple) és una 

forma de contribuir-hi. També es poden establir acords entre operadors en zones 

urbanes denses per a aprofitar els excedents energètics, introduir l’energia 

recuperada directament a la xarxa, dissenyar itineraris més eficients o implantar 

instal·lacions fotovoltaiques en indrets que ho permetin (teulades aparcaments, 

pantalles de reducció de so...). S’han de fer passos endavant i impulsar noves idees 

i experiències. 

Totes aquestes mesures han d’anar acompanyades del foment de l’estalvi i una 

millora del coneixement del comportament energètic de les xarxes. Així, per 

exemple, s’ha comprovat que l’augment del servei de trens en una determinada 

xarxa no té perquè anar associat a un major consum d’energia, sinó que l’eficiència 

en la recuperació de l’energia augmenta. 

Un aspecte clau en el que actuar és el de la formació en conducció eficient dels 

maquinistes, qüestió sobre la que tots els operadors ja hi estan treballant. S’ha 

constatat que una conducció d’aquest tipus pot reduir en un percentatge molt 

significatiu el consum dels combois. 

També cal avançar en el disseny eficient d’itineraris i l’arquitectura del material 

mòbil (més lleuger i modular), i aprofundir en l’ús dels acumuladors d’energia, com 

ja ha començat a fer Tramvia metropolità. Es podria plantejar igualment la 

possibilitat d’incloure un certificat d’eficiència dels sistemes ferroviaris, en la línia del 

que ja s’està fent en l’àmbit de l’edificació. 

 Altres consideracions 

L’increment del nombre de parades en determinades línies de ferrocarril (com la de 

Manresa d’FGC, per exemple) ha afectat la velocitat comercial dels serveis. La 

mateixa línia d’FGC té problemes de circulació de mercaderies. 

 

 Sessió 

INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

29 d’abril de 2013 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
21 participants 

Assistents 

Joan Marc Craviotto (Ajuntament de Barcelona) 
Carlos López (Ajuntament de Barcelona) 
Victòria Plumed (Ajuntament de Barcelona) 
Xavier Guinart (Departament de Territori i Sostenibilitat) 
Susana Gil (Departament de Territori i Sostenibilitat) 
Montserrat Prat (Ajuntament de Rubí) 
Iñaki Gili (Oficina Catalana de Canvi Climàtic) 
Elena Rodríguez (Col·legi de Geògrafs) 
Maite Pérez (IERMB) 
Joan Marull (IERMB) 
Joan Mestres (Ajuntament de Badalona) 
Joan Esteve (Institut Català d’Energia) 
Anabel Rubio (AMB – Transport i Mobilitat) 
Josep Mª Palau (ERF) 
Irene Marin (Departament de Territori i Sostenibilitat) 
Xavier Carceller (Departament de Territori i Sostenibilitat) 
Cristina Jiménez (Barcelona Regional) 
Marc Montlleó (Barcelona Regional) 

Lluís Alegre (ATM) 
Nacho Guilera (Lavola Sostenibilitat) 
Antoni París (suport procés participatiu) 

Qüestions proposades per al debat 

 Continuar afavorint un transvasament modal d’usuaris del cotxe vers els transports 

més sostenibles tot fomentant alhora un ús més eficient del vehicle privat 

(intermodalitat, compartir cotxe, renovació del parc, vehicle elèctric...). En l’actual 

context socioeconòmic, quines han de ser les prioritats per a avançar cap a un 

escenari més eficient des del punt de vista energètic, i més saludable pel que fa a la 

qualitat ambiental, en especial de l’aire?  

 Garantir la coherència dels criteris i objectius ambientals del pdM amb els dels altres 

instruments de planejament urbanístic i sectorial  (plans de mobilitat urbana, plans 

de qualitat de l’aire, plans d’infraestructures, plans de transport de viatgers, plans 

d’energia, plans de desplaçament d’empreses...). Quines exigències ambientals han 

de complir els diferents plans? Han de ser les mateixes per a tots? En el cas 

concret dels PMU, tots els municipis han d’estar subjectes a les mateixes?  Quins 

han de ser els valors de referència d’aquests plans a contemplar en el pdM 2013-

2018? Cal evolucionar cap a valors unitaris? i quins els documents/plans de 

referència?  
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 Definir objectius ambientals concrets per a cada subàmbit territorial i sector: espais 

de baixa densitat, centres d’activitat econòmica i polígons industrials, transport de 

mercaderies... Quins trets diferencials han de tenir  cadascun d’aquests àmbits pel 

que fa a emissions i qualitat de l’aire?  

Aportacions dels participants 

 Les prioritats en matèria de mobilitat 

Des del punt de vista de l’estalvi i eficiència en el transport privat per carretera les 

prioritats del Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya se centren en tres 

aspectes: el canvi d’hàbits de conducció i ocupació dels vehicles, la reducció de la 

mobilitat (la no necessària, foment del teletreball...), i el canvi modal. En aquest 

context, el vehicle elèctric és una alternativa però no la mesura idònia, a diferència 

del que succeeix amb la distribució de mercaderies, que sí pot implantar aquest 

vehicle per als desplaçaments urbans. En el cas dels vehicles privats, compartir 

cotxe pot convertir-se en una de les millors opcions, sobretot a mesura que 

augmenti el preu dels combustibles d’origen fòssil. 

En tot cas, un aspecte important és aconseguir que en els propers anys hi hagi un 

veritable canvi del model de mobilitat col·lectiva, permanent i no temporal, per tal 

que quan es produeixi la recuperació econòmica s’hagin consolidat nous hàbits de 

desplaçament. Una altra prioritat és augmentar els nivells d’ocupació del transport 

públic col·lectiu, ja que molts serveis han reduït de forma significativa els seus 

usuaris, sobretot pel que fa als interurbans. 

 Els criteris de qualitat ambiental de l’aire dels municipis 

Els problemes de qualitat de l’aire no són els mateixos en tots els municipis i, per 

tant, s’han de plantejar exigències diferents per a cadascun o per a grups de 

municipis, sempre que es disposi d’una informació rigorosa que ajudi a prendre les 

decisions oportunes.  

Actualment, hi ha sis municipis que tenen més de 100.000 habitants en l’àmbit del 

Pla de qualitat de l’aire que estan obligats per llei a elaborar un pla local 

(L’Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Barcelona i Santa Coloma), plans que 

posteriorment s’integraran en el pla global. En aquests municipis s’està determinant 

quins són els nivells de qualitat als que s’hauria d’arribar. Altres municipis també 

poden elaborar plans similars, per bé que no n’estan, d’obligats. A la resta de 

poblacions incloses en el Pla de qualitat de l’aire (40 en total), se’ls pot exigir per llei 

que millorin els nivells de qualitat o, si més no, que no els empitjorin. 

Sigui com sigui, el 2015, tot i el compromís adquirit, no es compliran els objectius 

previstos, tot i la reducció de la demanda de mobilitat, i de les emissions 

associades, per la crisi econòmica. És més factible complir-los en el cas de les PM 

(s’havien de complir en 2005 i ja s’està en període d’infracció) que no pas en els 

NOx (en via també d’infracció). 

 Els objectius de qualitat de l’aire en planificació 

Els PMU i el PDM han de considerar els objectius de qualitat de l’aire que la llei 

imposa per tal d’uniformitzar els criteris que s’hi apliquen. Ara bé, no només han de 

ser els PMU dels municipis afectats pel Pla de qualitat de l’aire, sinó també el de la 

resta de municipis de la conurbació de Barcelona, ja que la mobilitat dels seus 

ciutadans influeix sobre la qualitat de l’aire de la zona metropolitana i de la resta de 

grans municipis de la regió. A diferència del pla de qualitat, que no té competències, 

el PDM sí pot actuar en aquest territori incorporant els criteris i objectius en la seva 

estratègia, així com propostes de mesures encaminades a reduir la demanda de 

mobilitat local. En aquells municipis de molt baixa densitat que no tenen obligació de 

fer un PMU poden traslladar aquests objectius al seu POUM. 

L’esforç, però, ha de ser homogeni en tot el territori, malgrat que les exigències es 

modulin en funció del punt de partida de cada municipi i de les seves particularitats i 

problemes. També cal tenir en compte el cas dels municipis que són travessats per 

vies interurbanes sobre les quals no tenen capacitat d’actuació, i les emissions de 

les quals són generades pel conjunt de ciutadans que les utilitzen. Hi ha també 

municipis que són focus d’atracció de mobilitat per la seva estructura urbanística o 

per les activitats (empresarials, lúdiques, comercials...) que hi concentren, factors 

que influeixen sobre la demanda de mobilitat i les emissions locals. 

Una qüestió a tenir en compte és que els PMU siguin realistes, sobretot pel que fa 

als increments previstos de població i als impactes derivats de les emissions, donat 

que condicionen les previsions sobre l’evolució de la qualitat de d’aire. Hi ha 

d’haver, doncs, un esforç d’estandarització de les metodologies d’elaboració dels 

PMU i de la recollida de dades. 

En un cas concret, com és el de la ciutat de Barcelona, el PMU actual aplica uns 

criteris semblants als de l’anterior, centrant-se en l’objectiu de contenir els km 

realitzats en vehicle privat amb polítiques de reducció de la mobilitat urbana i de 

pacificació de trànsit. Els objectius de renovació tecnològica del parc de vehicles no 

s’està complint. 

 Els criteris i objectius ambientals i energètics de referència 

A l’hora de concretar els objectius numèrics de referència, s’hauria de tenir en 

compte la necessitat de fer conviure les mesures quantitatives, dirigides a assolir 

uns determinats nivells d’emissió, amb les qualitatives. Les xifres i valors actuals 

estan molt subjectes als condicionants socioeconòmics, per la qual cosa no es pot 

tenir un coneixement prou acurat sobre si les dades són els reflex de  les millores 

aplicades o simplement de la tendència econòmica. Cal posar, doncs, l’èmfasi en 

aplicar mesures qualitatives per a plantejar un futur amb un sistema de mobilitat 

realment diferent. 

Ateses les dificultats actuals a l’hora de determinar els escenaris de futur en els 

instruments de planificació, és millor treballar amb forquilles de dades i definir uns 
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indicadors que puguin ser utilitzats de forma homogènia per tothom. S’han d’establir 

criteris o valors de referència que puguin ser mesurats i avaluats correctament i de 

forma unificada. Els sis municipis esmentats abans van en aquesta línia, i serviran 

per a concretar uns criteris vàlids per a la resta de municipis, malgrat cadascun 

tingui els seus valors particulars. 

Una altra opció a l’hora de concretar els objectius i els valors de qualitat, seria 

definir objectius diferents per àmbits diferents de mobilitat, enlloc de per a municipis, 

ja que hi ha continus de mobilitat que funcionen de forma unificada. Hi podria haver 

també uns sostres màxims per motius de salut o altres valors indicatius que orientin 

els municipis.  

 Els criteris i alternatives en àmbits territorials i sectorials concrets 

Cada àmbit d’actuació –polígons, zones de baixa densitat, mercaderies...- té unes 

determinades característiques que dificulten la tipificació i la definició de criteris 

homogenis, cosa que recomana la determinació d’uns objectius propis.  

En els zones de baixa densitat, per exemple, el canvi modal pot tenir probablement 

poca incidència sobre el volum de mobilitat i la qualitat de l’aire, mentre que en les 

zones centrals i més denses, així com també en els corredors amb major presència 

del vehicle privat, encara queda recorregut per fer un transvasament modal de 

persones als mitjans més sostenibles. 

En l’àmbit amb major presència de mercaderies, cal tractar amb detall els aspectes 

energètics i els relatius al parc de vehicles, cercant estímuls que promoguin el canvi 

cap a les alternatives amb menys impacte ambiental. En aquest sector, cal difondre 

el coneixement de bones pràctiques de proximitat que posin de manifest els 

avantatges d’un transport de mercaderies més sostenible. 

En tot cas, la millora de l’eficiència hauria de ser una prioritat en tots els àmbits i 

sectors, i especialment en el transport de mercaderies, ja que el vehicle elèctric 

arribarà més tard del que es plantejava. El repte és definir línies de canvi realistes i 

ben plantejades que el PDM pugui assumir. 

 Actuacions de caràcter ambiental, tecnològic i energètic a potenciar 

La moto elèctrica serà probablement una realitat abans que el cotxe elèctric, si bé 

en el cas dels vehicles privats la tecnologia híbrida serà un pas intermedi més 

proper en el temps. El gas natural pot ser una bona solució en el cas dels vehicles 

de mercaderies pesants, amb noves infraestructures de recàrrega, i l’electricitat una 

opció per a flotes de vehicles de mercaderies lleugers. Un altre dels nínxols en els 

que es pot actuar en aquesta línia és el sector del taxi. La crisi econòmica, no 

obstant, està afectant al renovació del parc de vehicles. En aquest sentit, es podria 

potenciar la renovació de les flotes donant visibilitat a exemples positius i bones 

pràctiques que comportin estalvis econòmics i energètics constatats. 

El PDM pot afavorir que l’última milla de distribució de mercaderies als nuclis urbans 

es faci en vehicles eficients. La creació de centres de distribució per a la descàrrega 

de grans mercaderies pot afavorir que la distribució urbana de detall es faci en 

aquest tipus de vehicles. El sector de les mercaderies, tanmateix, no està regulat 

com d’altres, per la qual cosa és complex actuar i depèn de cada empresa. No 

obstant, les empreses ja estan organitzant pel seu compte centrals de càrrega 

compartida per a reduir els costos energètics i millorar l’eficiència.  

A banda del canvi tecnològic del parc de vehicles (dificultat també en el cas del 

vehicle elèctric per la falta d’instal·lacions de recàrrega en els edificis), també és 

important actuar en els hàbits de conducció, ja que, fins i tot en el cas del vehicle 

elèctric, incideixen de forma notable sobre el consum i l’eficiència. Sigui com sigui, 

el vehicle elèctric no és la solució pel que fa als problemes d’impacte sobre el 

paisatge urbà i el col·lapse de les infraestructures. 

En el cas de les zones de baixa densitat, cal disposar d’un detall dels fluxos de 

mobilitat per a fomentar els desplaçaments multimodals -mitjançant els park&ride, 

per exemple- per tal d’avançar cap a un veritable canvi del model de mobilitat. 

Aquests P&R podrien estar vinculats a algun tipus d’abonament combinat amb el 

transport públic col·lectiu. 

 Altres propostes i reflexions 

 A escala municipal, un dels reptes actuals és actuar sobre l’aparcament lliure 
als polígons industrials. 

 Els carrils busos es podrien fer servir, en alguns casos, per al pas de vehicles 
de mercaderies. 

 Cal fomentar els serveis a la demanda en taxis enlloc dels serveis regulars de 
transport públic als municipis de baixa densitat.  

 L’informe de sostenibilitat hauria d’incorporar també l’anàlisi de la matriu 
territorial, l’estructura del paisatge i la connectivitat dels espais naturals, ja que 
es prioritza el tema de les emissions en detriment del de la funcionalitat i 
l’estructura del territori. Hi ha un buit sobre perfils socials d’emissió que 
reflecteixin els hàbits de cadascun. 

 

Aportacions durant el procés de tramitació ambiental 

Cal afegir també que durant el procés de consultes per a la tramitació ambiental del Pla 
(ISA preliminar), obert a tots els municipis de l’RMB, 14 ens i institucions van plantejar més 
d’un centenar de propostes i suggeriments de millora que van ser tingudes en compte 
posteriorment a l’hora d’elaborar el pla d’acció final. 
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 Sessió 

LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 

16 de juliol de 2013 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
10 participants 

Assistents 

Victòria Plumed (Ajuntament de Barcelona) 
Ricard Riol (Associació per a la Promoció del Transport Públic) 
Francesc Robusté (Universitat Politècnica de Catalunya) 
Ricard Guasch (TES) 
Joan Altarriba (Abertis) 
Antoni Hereu (TES) 
Cristina Jiménez (BR) 

Lluís Alegre (ATM) 
Andreu Esquius (MCrit) 
Antoni París (suport procés participatiu) 
 
Excusen l’assistència  
Juan Barios (MF) 
Vicenç Izquierdo (DIBA) 
Xavier Almirall (SCT). 

Qüestions proposades per al debat 

 En l’actual moment de crisi econòmica, en el que s’ha aturat la construcció de noves 

infraestructures, quines mesures es poden prendre per a fer un ús més eficient de 

les que ja existeixen? Compartir carrils-bus amb vehicles pesants, aprofitar els 

vorals, repensar-ne l’ús, implementar noves tecnologies de comunicació...?  

 Quines mesures es poden adoptar perquè els peatges serveixin per a gestionar 

millor l’aprofitament de la capacitat de les infraestructures viàries, amb un sistema 

de tarifes més coherent territorialment i també més comprensible per als usuaris? 

En el cas dels vehicles pesants, concretament, l’Eurovinyeta quin paper jugarà a 

mig termini? 

 Com s’ha de gestionar la velocitat a les vies ràpides perquè aquestes continuïn 

complint la seva funció tot reduint alhora els impactes ambientals –emissions i 

soroll- que suposen per als nuclis urbans més propers? 

 Quins acords i polítiques es poden adoptar a escala supramunicipal per a 

homogeneïtzar els criteris que s’apliquen a nivell local per a reduir la pressió dels 

vehicles que busquen aparcament -tant en origen com en destinació- sobre la 

mobilitat i el trànsit urbans? Aparcaments perifèrics, sistema de tarifes variables...?  

Aportacions dels participants 

 La gestió eficient de les infraestructures 

L’esforç per part de tots els actors –però, especialment, per part de l’Administració- 

s’ha de posar actualment en la millora de la gestió de les vies i del seu ús eficient, 

una qüestió a la qual en els darrers anys no se li havia donat excessiva importància. 

Un exemple d’això és el que s’ha fet a Girona: restringir la circulació de trànsit 

pesant a la carretera nacional i desviar-lo cap a l’autopista, actuació que està 

donant bons resultats pel que fa a l’accidentalitat, el trànsit pels municipis... 

En el cas de les vies interurbanes que suporten congestions per turismes, caldria 

aplicar mesures de restricció per afavorir la utilització de les vies tarificades: 

reducció del cost de peatges, descomptes a usuaris habituals, restricció de la 

velocitat a les vies convencionals... Les concessionàries estan oferint millores 

tecnològiques que permeten aplicar polítiques per a un ús més eficient del vehicle 

privat  mitjançant, sobretot, l’ús dels peatges però vinculades a l’ús del teletac, 

aparell que encara està molt lluny de ser universal, probablement pel seu cost.    

Es proposa analitzar la conveniència d’implantar carrils d’entrada en algunes vies 

ràpides i millorar determinats enllaços per a evitar punts de congestió habituals de la 

xarxa metropolitana.  

En tot cas, és fonamental definir on som i on volem anar, i la gestió de les 

infraestructures ja existents és l’instrument per a assolir els reptes que demana el 

context socioeconòmic actual.  Ara bé, no podem oblidar que no han estat pensades 

per a gestionar-les en el seu conjunt pel que cal dotar-les de la tecnologia mínima 

que permeti dur aquesta gestió d’una manera eficaç.  Cal definir en cada cas, la 

densitat òptima de vehicles, de quins serveis es vol disposar, quina repercussió 

econòmica  es creu ha de suportar l’usuari i aplicar criteris homogenis i intel·ligibles 

en la seva gestió de manera que facilitin l’implementació de les noves polítiques de 

peatges i, fins i tot, en un futur l’eurovinyeta .  

Aquesta millora de l’eficiència es concreta en un ventall d’actuacions puntuals de 

cost reduït que es poden anar impulsant (introducció de les noves tecnologies de la 

informació i gestió econòmica per l´’us de la infraestructura, redireccionament de 

trànsits, evolució del teletac cap al mòbil...). Aquest tipus d’accions poden resoldre 

molts problemes, sempre que es tingui clar la idea de l’ús que volem donar a les 

infraestructures disponibles. 

El nou pdM ha de reflexionar sobre el canvi d’usos i d’hàbits pel que fa a les 

infraestructures, plantejant-se propostes com redistribuir i limitar-ne la capacitat per 

al vehicle privat. Sobretot tenint en compte la davallada continuada de la demanda.  
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 La cultura de la mobilitat 

La mobilitat té molt a veure amb els hàbits culturals, de les tendències socials..., per 

la qual cosa cal treballar més a fons tècnicament aquests aspectes a fi d’adaptar la 

gestió de la mobilitat a les particularitats de cada territori. Això ha d’ajudar també a 

canviar la cultura de la mobilitat, sobretot pel que fa al vehicle privat. 

El repte prioritari no ha de ser implantar un model multimodal que prioritzi sempre 

un determinat mitjà en detriment d’un altre, sinó afavorir un context social que 

permeti realitzar els desplaçaments porta a porta en les millors condicions de 

confort, seguretat, fiabilitat, eficiència, econòmiques i de qualitat ambiental. 

 La gestió del trànsit als municipis 

En el cas de les ciutats, i per tal de reduir la pressió del trànsit, cal actuar en dos 

aspectes: la gestió tarifària de l’aparcament per a reduir l’accés universal del 

vehicle, d’acord a uns determinats objectius ambientals, socials i de congestió –

només el trànsit que pactem-, i regular adequadament l’aparcament per evitar que la 

pressió es vaig desplaçant per diferents zones del mateix municipi.  

Les restriccions en el trànsit privat afavoreixen també la velocitat comercial del 

transport públic. En aquest sentit, és necessari repensar també com entren els 

autobusos a les ciutats, perquè les congestions els poden fer perdre tot el temps 

que poden haver guanyat en les vies ràpides i de gran cost.  

Es troba a faltar una política comuna de gestió dels accessos de les ciutats. Tot i 

que Barcelona tingui una problemàtica més accentuada, la posada en marxa d’un 

grup de treball sobre gestió dels accessos a les ciutats podria portar millores en la 

gestió de la mobilitat de l’àmbit metropolità. 

 

 Sessió 

EL TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

18 de juliol de 2013 
Seu de l'Autoritat del Transport Metropolità 
21 participants 

Assistents  

José Luis Barón (Ajuntament de Sabadell) 
Carles Bericat (Ajuntament de Sabadell) 
Mª José del Blanco (Generalitat de Catalunya – DGTM) 
Josep Lluís Castell (Ajuntament de Granollers) 
Josep Gallego (FECAV/BUSMET) 
Daniel Illa (Àrea Metropolitana de Barcelona) 
José Manuel Jurado (CCOO) 
Antoni Linde (Sagalés) 
Jordi Mallol (STTB) 
Sergi Martínez-Abarca (AMTU) 
Óscar Minguillón (UGT) 
Albert Obiols (PTP) 
Luis Peláez (TMB) 
Victòria Plumed (Ajuntament de Barcelona) 
Ricard Riol (PTP) 
Joan Soler (Soler i Sauret) 

Jordi Julià (Transfer) 
Lluís Alegre (ATM) 
Xavier Roselló (ATM) 
Frederic Lloveras (MCrit) 
Antoni París (suport procés participatiu) 

Qüestions proposades per al debat 

 Atès que la xarxa de transport públic està perdent viatgers tot i l’increment de 

l’oferta, quines mesures es poden adoptar per a captar nous usuaris i, alhora, 

equilibrar l’oferta a la demanda real? Modificar els serveis en dies feiners/cap de 

setmana, adaptar millor els serveis a les hores punta i vall…? 

 En el cas de les línies de baixa o molt baixa demanda, com es poden reconvertir en 

serveis més eficients que puguin millorar la seva rendibilitat sense haver de ser 

eliminades?  

 En matèria d’infraestructures viàries, quines haurien de ser les actuacions 

prioritàries per potenciar el conjunt de línies de transport de viatgers que donen 

servei a l’RMB (regulars i discrecionals)? Carrils bus-vao, accessos a l’aeroport, 

vies preferents als peatges…? 

 Les tecnologies de la comunicació, a més de ser instrument per a millorar la 

informació amb els diferents col·lectius de viatgers, també poden contribuir a 

optimitzar la gestió de les diferents xarxes de mobilitat. Quines accions es poden 
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prendre per a reforçar la imatge integrada de la xarxa? La T-Mobilitat com hi pot 

contribuir? 

Aportacions dels participants 

 Els factors clau per a incrementar la demanda 

La crisi econòmica no sembla l’única explicació de la baixada del nombre d’usuaris 

en els darrers anys, ja que en èpoques anteriors, encara de bonança, ja es va 

començar a produir una davallada. Per molt que s’hi inverteixi en millorar l’oferta, 

sembla que la tendència a l’estancament del nombre d’usuaris és difícil de capgirar. 

No obstant, encara hi ha un grup de població, usuaris del vehicle privat, molt difícil 

de captar per part del transport públic. 

En tot cas, per a incrementar el nombre d’usuaris, cal posar l’èmfasi en tres 

aspectes principals: informació als usuaris, freqüències de pas i velocitat comercial 

dels vehicles. Pel que fa al primer, és necessari actuar de forma prioritària fora de la 

primera corona, unificant la informació que arriba als usuaris, tant a les parades com 

als sistemes de comunicació i aplicacions (unificar les nomenclatures i codis dels 

diferents operadors), i fent-la el més accessible possible. Amb relació a la velocitat, 

és necessari actuar sobre les infraestructures actuals impulsant accions de baix cost 

que permetin millorar-la. Un increment també de la freqüència pot ajudar a 

visualitzar la xarxa de transport públic com un sistema més eficient i útil. 

Per a incrementar la velocitat comercial i l’eficiència del transport públic, sobretot a 

l’accés dels municipis i entre municipis propers, cal que les ciutats actuïn i es 

coordinin entre elles. 

 El coneixement de la demanda potencial 

L’oferta futura de transport públic s’ha de definir tant a partir de l’estudi de la 

demanda actual com dels fluxos de mobilitat i corredors que ja existeixen i que 

poden ser explotats per a captar nous usuaris. Conèixer a fons les dades de 

mobilitat, reals i potencials, permetrà obrir noves perspectives quant a l’exploració 

d’altres nínxols de demanda. 

Els corredors interurbans actuals són els mateixos que els dels anys seixanta i 

setanta. La crisi fa inviable ara fer el que es feia aleshores, com era anar provant 

línies noves per a determinar la demanda potencial, però donat que el servei és 

encara poc eficient, cal continuar avaluant altres itineraris. 

A més de treballar en aquests corredors, és important també valorar el potencial 

dels serveis a la demanda, i com la tecnologia pot contribuir a dissenyar serveis 

més eficients. També hi ha demanda potencial en el cas dels intercanviadors bus-

vehicle privat, com en el cas d’urbanitzacions que poden necessitar accedir als 

serveis exprés. Un exemple d’intercanviador urbà amb un gran potencial seria el de 

la zona universitària de Barcelona, el qual es podria implantar en superfície amb un 

cost molt baix. 

Estudis realitzats per l’ATM, han detectat algunes demandes no cobertes entre 

municipis propers. A nivell intramunicipal, podria quedar també algun servei 

pendent, si bé serien pocs els casos. 

Respecte a les línies express, la Generalitat les ha analitzat per a determinar quan i 

com s’ha d’incrementar la freqüència i quines millores s’hi poden introduir, i les 

conclusions són diferents per a cadascuna. 

En l’àmbit dels treballadors, les mancances són més evidents. Els horaris dels 

serveis de transport i dels treballadors no són encara coherents. Les millores 

realitzades en els darrers anys havia fet augmentar la demanda, però amb la crisi 

s’ha reduït. No obstant, caldria mantenir l’oferta que s’ha anat creant. 

 Les actuacions de millora per als usuaris 

Des del punt de vista de l’usuari, és necessari dignificar les parades i el mobiliari, i 

aportar informació permanentment actualitzada sobre freqüències, horaris... que 

sigui també accessible via mòbil i noves tecnologies. Google és a hores d’ara un 

referent per a tothom, per la qual cosa les dades dels operadors i de la xarxa 

haurien d’estar disponibles també per a aquesta aplicació. 

L’increment de les tarifes i la manca de coneixement sobre el perquè de les zones 

tarifàries –que es perceben com un greuge comparatiu- és probablement una de les 

causes de la baixada de la demanda. L’antic sistema per quilometratge s’entenia 

millor que la zonificació. Amb el nou sistema de la T-Mobilitat, aquesta disfunció es 

podria corregir. 

Per a recuperar i, si és possible, augmentar la demanda, es pot actuar en diversos 

àmbits: el foment de la intermodalitat, la creació de serveis afegits de qualitat (wifi 

als vehicles, per exemple), la realització de campanyes personalitzades, la millora 

de la seguretat de les parades i itineraris, la millora de la prioritat dels vehicles de 

transport per mitjà de petites actuacions de baix cost (semàfors, senyalització...)... A 

molts usuaris potencials els falta confiança en el servei, i els operadors i 

l’Administració han d’aportar-hi la fiabilitat necessària. 

La actual comunicació del sistema no és òptima, doncs hi ha molts usuaris que no 

l’entenen. Els noms de línies, parades no acaben de donar la idea d‘una sola xarxa. 

Cal una nomenclatura clara i senzilla i universal. 

En general, sembla que el temps i les tarifes són els principals condicionants del 

transvasament d’usuaris del vehicle privat al transport públic. En altres països s’està 

treballant en marketing del transport públic per captar nous usuaris (famílies, 

empreses...). Es dissenyen plans de transport familiars/personals, amb informació 

adaptada a cada sector (treballadors, gent gran...). 



 

 

P
la

 D
ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
 

P
ro

c
é
s
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

 

24 

 Les línies de baixa i molt baixa demanda 

En el cas de les línies de molt baixa demanda, hi ha algunes que potser encara es 

podrien eliminar, malgrat que ja s’hi ha actuat a fons; també en el cas dels polígons 

industrials. Altres, però, s’han de repensar perquè siguin més directes i captin millor 

la demanda potencial, per la qual cosa cal estudiar els solapaments d’oferta que 

existeixen. En tot cas, s’ha de distingir entre línies de molt baixa demanda i 

expedicions de baixa demanda, ja que poden haver expedicions concretes sense 

demanda en una línia que sí pot tenir uns mínims de funcionament. 

Una opció és crear transports a la demanda coordinats amb els operadors, amb 

serveis d’atenció que no depenguin d’una trucada, sinó que estiguin associats a 

altres tecnologies. L’experiència positiva del Berguedà (taxi combinat i integrat amb 

el bus interurbà) es pot estendre a altres territoris. Aquest model de gestió funciona 

bé perquè depèn directament de l’operador (combinat amb taxis o, si cal, microbús). 

La demanda ha anat creixent progressivament en el cas del Berguedà, amb uns 

2.000 usuaris anuals. 

S’estan plantejant també altres opcions, com per exemple fer servir el transport 

escolar com a transport interurbà en alguns casos. També es pot recuperar el 

transport d’empresa.  

 La futura T-Mobilitat 

La T-Mobilitat ha d’evitar la diversitat de targetes actuals i seria bo que apliqui 

descomptes en funció de l’ús sense haver de preveure els viatges que es 

realitzaran. Això fidelitzarà l’usuari perquè no hi ha errors en l’adquisició de les 

targetes. Aquest canvi ha d’anar acompanyat també de canvis en la comunicació als 

usuaris per tal de reforçar la imatge de xarxa integrada. 

La T-Mobilitat podria estar vinculat a lectors/pantalles a les parades que donessin 

informació sobre desplaçaments, horaris... 

Des del punt de vista municipal podria interessar crear una targeta de mobilitat 

“ciutadana” que, a més del transport, inclogués altres serveis locals: gestió de 

biblioteques, esport, educació, parquímetres... La ciutat d’Alacant és un exemple 

d’aquesta mesura. 

 

2.3.  Altres sessions 

A banda de les sessions tècniques sectorials, durant el procés participatiu s’han mantingut 
també reunions amb altres entitats, organismes i institucions que han aportat el seu 
coneixement i experiència a l’hora de valorar els resultats i les propostes dels estudis 
elaborats en el marc del pdM 2013-2018 (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, 
Mesa del Delta del Llobregat, consells comarcals). Les conclusions de les sessions es 
presenten a continuació.  
 
 Sessió 

AGRUPACIONS DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU) 

11 de desembre de 2012 
Seu de l’AMTU. Granollers (Vallès Oriental) 
17 participants 

Assistents 

Alella Ana Fernández Regidora de Mobilitat 
Caldes de Montbui Marc Freixa Tècnic de Medi Ambient 

 Castellar del Vallès Marina Muntada Cap Medi Ambient i Mobilitat 
Granollers Josep Lluís Castell Cap Serveis Mpals. i Mobilitat 
Lliçà d'Amunt Blai A. Dupasquier Responsable Àrea de Mobilitat 
Mataró Salvador Serra Tècnic de mobilitat 
Sabadell Carles Bericat Cap de secció de Mobilitat 
Sant Cugat del Vallès Pere Aguilar Cap Secció Transports Públics 
Sant Vicenç dels Horts Francesc Anguas Sotsinspector Policia Local 
Terrassa Susi López Directora del Servei de Mobilitat 
Transfer Ingeniería Jordi Julià Director Transfer Enginyeria, SA 
 Mariona Garcés Tècnica en mobilitat 
ATM Lluís Alegre Cap del Servei de Mobilitat 
 Alfred Pallardó Tècnic 
 Antoni París Suport tècnic a la participació 
AMTU Antoni Prunés Director General 
 Sergi Martínez-Abarca Enginyer - Departament tècnic 

Qüestions per al debat 

La mobilitat de mercaderies 

 Planificació i normativa són instruments clau per a millorar el transport i la mobilitat  

de mercaderies: en quins àmbits cal actuar de forma prioritària per harmonitzar i 

simplificar les regulacions actuals? 

 Adaptació tecnològica i millora de la qualitat ambiental són uns dels reptes que cal 

contemplar de forma prioritària en els propers anys: quines estratègies i necessitats 

s’haurien de contemplar des de l’àmbit de la mobilitat de mercaderies per afrontar-

los amb més garanties d’èxit? 
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Els polígons industrials i centres generadors mobilitat 

 La participació de les empreses en les taules i òrgans de mobilitat, d’una banda, i la 

tasca del gestor de mobilitat, de l’altra, com s’han d’orientar en el futur perquè 

millorin en efectivitat? Com es pot potenciar el compromís dels diferents agents i 

aconseguir que comparteixin propostes i serveis? 

 Les mesures de baix cost com la gestió de l’aparcament, el cotxe compartit, els 

autobusos discrecionals o la informació on line, per exemple, com s’han d’impulsar 

perquè siguin viables i comptin amb la complicitat dels agents implicats? 

Els espais de baixa densitat 

 La baixa densitat municipal –juntament amb la dispersió dels usos-  és un dels 

principals aspectes que repercuteix sobre la mobilitat del conjunt del territori de la 

RMB. Quines actuacions realment efectives es poden impulsar per reduir la 

demanda de mobilitat en vehicle privat en aquestes zones –urbana i interurbana- i 

els impactes associats: més intermodalitat, més transport públic, nous serveis de 

transport...? En quins grups de població es pot actuar amb garanties d’èxit? 

Aportacions dels participants 

La mobilitat de mercaderies 

 L'accés a la informació municipal 

Cal crear una plataforma d’informació sobre mobilitat de mercaderies per a tots els 

municipis on cada ajuntament hi aboqui i actualitzi les seves dades, i que pugui ser 

consultada per les empreses i professionals del transport. Això permetria posar 

límits als vehicles de repartiment final i, alhora, obligaria a arribar a uns mínims 

genèrics per a tots els municipis, malgrat que cadascun tingui les seves pròpies 

particularitats a l'hora de regular la mobilitat. D'aquesta manera es definirien uns 

criteris mínims: dimensions dels vehicles en funció dels carrers i del pes, horaris, 

zones de C/D, aparcament en zones blaves... Aquesta informació s’hauria de poder 

bolcar als GPS dels vehicles per a facilitar-ne l'accés. 

Les institucions supramunicipals (Generalitat o Diputació) podrien fer l’esforç 

d’unificar els paràmetres i definir l'aplicatiu (el mapa continu de trànsit de la 

Generalitat podria ser la plataforma més adequada), i els municipis s'ocuparien 

només d'introduir i renovar periòdicament les dades. 

El sector del transport de mercaderies, per part de les empreses privades, està molt 

ben coordinat i regulat. El que es faci, per tant, ha de ser compatible amb els 

sistemes de distribució i logística i els aplicatius que fan servir. 

 Els criteris i normes de regulació del repartiment i la C/D de mercaderies 

La definició d'uns criteris clars quant a regulació d'horaris d'accés i pes dels vehicles 

és fonamental per a ordenar la mobilitat en determinats carrers, sobretot de 

vianants. Aquesta qüestió, tanmateix, es pot resoldre amb més facilitat als municipis 

grans que als petits, ja que aquests darrers no tenen tanta força a l'hora de fer 

complir determinades normes.  

Si es pactessin uns criteris i directrius d'actuació homogenis per a tots els municipis 

que contemplin també les diferents situacions i circumstàncies que es poden donar 

(zones comercials, centre urbans, zones d'oci i comercials periurbanes...) seria 

també més fàcil garantir-ne el compliment. Això no treu que es pugui garantir certa 

permissivitat i flexibilitat per a les empreses i comerços, a fi de facilitar-los l'activitat 

quotidiana. El pacte i el consens amb els agents implicats ha de ser la via per a 

arribar a acords que satisfacin a totes les parts. 

Actualment, les principals dificultats amb què es troben els municipis i sobre les 

quals caldria consensuar algunes normes comunes són: 

 A quins tipus de vehicles es permet utilitzar les zones de C/D. 

 Quina ha de ser la figura responsable de controlar les zones (policies locals, 

vigilants de zones blaves?...). 

 Com es controla el repartiment en els locals que canvien sovint d'activitat comercial i 

en els comerços que mantenen la seva activitat durant pocs mesos.  

 Com es controlen els conflictes d'usos en els espais segregats (per exemple, els 

camions ocupant voreres o carrils bicicleta). 

 Com es resol el repartiment de mercaderies als comerços ubicats en carrers de 

difícil accés per part dels vehicles. 

 Com es resol l'ocupació inadequada dels espais de C/D per part dels vehicles de 

persones amb mobilitat reduïda. 

 Com es controla el temps d'utilització de les zones de C/D. 

 Com es regulen les miniplataformes de distribució logística i els vehicles que es fan 

servir en el transport urbà.  

 Com es controla la descàrrega nocturna. 

 Quin volum de mercaderies comprades via internet es transport diàriament i quants 

vehicles se n'ocupen i en quines hores. 

Algunes de les idees que es proposen són: 

 Modificar les normes de funcionament de les zones blaves incorporant-hi càmeres 

de control de matrícules que permetrien afavorir-ne el bon ús i multar les 

infraccions. 

 Dotar les estacions ferroviàries dels centres dels municipis de taquilles on deixar i 

recollir els enviaments petits, sobretot els realitzats via internet. FGC i RENFE 

podrien fer petit transport. Això podria fomentar la creació de microtreballs. 

Un qüestió també important a tenir en compte en tot plegat és la necessitat de 

conscienciar les instàncies polítiques sobre els impactes i problemes reals que 

genera una mobilitat de mercaderies mal regulada, i que aquestes es converteixin 
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en un bon interlocutor davant dels agents socials i econòmics relacionats (comerç, 

veïns, empreses...). 

Els polígons industrials i centres generadors mobilitat 

 El desplaçament dels treballadors a la feina 

La mobilitat dels treballadors es realitza de forma majoritària en vehicle privat. 

Mentre hi hagi amplis espais per a l’aparcament als polígons i no hi hagi incentius 

per a l’ús del transport públic la dinàmica continuarà sent la mateixa, sobretot si les 

empreses no hi col·laboren. Cal donar facilitats als treballadors perquè canviïn a 

mitjans més sostenible i afavorir la reducció de la seva despesa individual en 

mobilitat perquè el canvi sigui possible. 

L'Administració ha afavorit la creació de línies de transport públic però el seu ús 

continua reduint-se. Caldria conèixer els serveis discrecionals d'empreses que 

existeixen per evitar la duplicitat amb serveis de transport col·lectiu. Hi ha 

empreses, a més, que ja estan compartint els seus transports privats per a reduir 

costos. 

Aquestes col·laboracions entre empreses no solen anar més enllà a l'hora 

d'agrupar-se per resoldre els problemes de mobilitat dels treballadors que 

comparteixen. En els polígons i centres generadors on existeix un òrgan o 

professional encarregat de la gestió de la zona, aquest podria assumir també les 

qüestions relatives a la planificació i gestió de la mobilitat. L'experiència de Can 

Sant Joan a Sant Cugat del Vallès és un bon exemple, sobretot perquè s'ha fet un 

esforç en matèria de pacte i consens entre agents. En tot cas, cal comptar amb 

interlocutors proactius perquè aquests processos funcionin. 

Els ajuntaments han de comptar també amb el suport de les institucions a l'hora  

d'enfrontar els problemes de mobilitat que generen els polígons, considerant que 

aquests espais han de tenir solucions de transport molt més àgils que altres zones 

degut al seu dinamisme i canvi constant. Els transports públics convencionals no 

solen ser, en general una bona solució, ja que cada empresa té els seus horaris i 

torns que no tenen perquè quadrar amb els del transport públic. Cal crear, doncs, 

noves solucions, i el moment actual de crisi és una bona oportunitat per a 

racionalitzar serveis. 

 El foment de les alternatives al vehicle privat 

Malgrat que l’augment del preu de la gasolina i dels costos globals de la mobilitat en 

vehicle privat s'està afavorint la necessitat de compartir cotxe, la reducció dels 

vehicles arran de la crisi i la major facilitat d'aparcar als polígons són factors que hi 

juguen en contra. Actualment, per exemple, és més barat desplaçar-se en cotxe a la 

segona corona que abans de la crisi. 

A l'hora de fomentar el transport públic o la intermodalitat cal tenir en compte que 

s'ha de millorar la informació disponible a les noves tecnologies. Així, per exemple, 

no hi ha informació completa en les noves aplicacions com google maps i d'altres 

apps sobre tots els serveis disponibles (en especial, els de rodalies RENFE). Falta 

informació actualitzada.  

Tanmateix, s'ha de deixar que els treballadors resolguin la seva mobilitat també pel 

seu compte, i potser no calen tantes eines públiques per a organitzar el seu 

desplaçament quotidià. El cotxe compartit organitzat pels propis treballadors o el 

lloguer de cotxes privats estan funcionant bé, malgrat que les administracions 

desconeguin el nombre actual de persones que en fan ús. Altres opcions a curt 

termini sobre la bicicleta i el transport d'empresa (compartit per diverses empreses o 

no). 

La funció de les administracions ha de ser garantir l'accés de tothom a les 

aplicacions i serveis disponibles, sobretot via internet i mòbil. Els propis ajuntaments 

han de fer pública la informació que tenen sobre els serveis de mobilitat i de 

transport (SAE). 

Els espais de baixa densitat 

 Les alternatives al vehicle privat a afavorir 

Una de les principals alternatives a la implantació de serveis de transport públic 

regular en zones de baixa densitat és el taxi a la demanda. El cas d'Alella 

(Maresme) és bon bon exemple, ja que ofereix servei de taxi a persones grans. 

L'Ajuntament garanteix uns determinats itineraris a un cost reduït, ja que en cobreix 

una part (4 euros sobre 6 en total) que compensa el cost elevat que tindria un servei 

regular d'autobús. La poca proactivitat d'alguns taxistes a realitzar aquest tipus de 

serveis en alguns municipis s'hauria de resoldre amb pactes o, si s'escau, amb la 

creació de noves llicències específiques per a aquests casos. 

D'altra banda, la bicicleta en zones de baixa densitat hauria d'equivaldre a "l'anar a 

peu" dels nuclis urbans principals. La bicicleta elèctrica pot ser una bona solució en 

zones amb una orografia més complicada. En el proper pdM caldria contemplar com 

a prioritària la connexió amb carrils bici entre municipis i entre altres àmbits 

segregats (polígons, espais baixa densitat, agregats a municipis...), tot i que els 

planejaments urbans actuals condicionen molt l'adopció de segons quines solucions 

(creació, per exemple, de miniguarderies, miniforns, petits comerços... en aquestes 

zones de baixa densitat per a reduir la demanda de mobilitat en vehicle privat per a 

obtenir aquests serveis). Les infraestructures creades fins el moment, però, no han 

aportat gaire permeabilitat pel que fa a la mobilitat en bicicleta i a peu. 

En general, les línies de transport públic de molts municipis s’estan reconvertint o 

s’han de reconvertit ja a serveis a la demanda, amb taxis, microbusos... El transport 

a la demanda de Toulouse o Castella són un bon exemple també. La creació 

d'aquests serveis a la demanda hauria d'anar acompanyada de l'elaboració d'algun 

protocol/manual per a organitzar-ne la gestió de forma més centralitzada, tot 

aprofitant els serveis que ja funcionen. 
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 Sessió 

AGRUPACIONS DE MUNICIPIS AMB TRANSPORT URBÀ (AMTU) 

12 de juny de 2013 
Seu de l’AMTU. Granollers (Vallès Oriental) 
16 participants 

Assistents 

Castellbisbal Lluís Vaquero Cap Dep. Serveis Territorials 
Castellar del Vallès Marina Muntada Cap Dep. Medi Ambient i Mob. 
Granollers Josep Lluís Castell Cap Àrea Serveis Mpals. i Mobilitat 
Lliçà d'Amunt Blai A. Dupasquier Responsable Àrea de Mobilitat 
Mataró Ferran Àngel Cap del Servei de Mobilitat 
Premià de Dalt Antoni Urrea Regidor de Transport Públic 
Sabadell Cristian Sánchez Regidor Espai Públic i Política Mpal. 
 José Luis Barón Cap del Servei de Mobilitat i Trànsit 
St Cugat del Vallès Francesc Anguas Sotsinspector Policia Local 
Terrassa Betina  Verger Cap de Planificació de Mobilitat 
Vilafranca Penedès Josep Ferrer Tècnic de Mobilitat 
Vilanova i la Geltrú Carles Súria Responsable tècnic de mobilitat 

ATM  Lluís Alegre Cap del Servei de Mobilitat 
 Antoni París Suport tècnic extern a la participació 

AMTU Sergi Martínez-Abarca Director general en funcions 
 Cristina Dominici  

Qüestions per al debat 

El transport públic 

 En el context actual de crisi socioeconòmica, amb una reducció significativa del 

nombre d’usuaris de transport públic, com es poden incrementar els nivells 

d’ocupació de les línies convencionals? 

 Quin paper han de tenir els serveis de transport a la demanda en els municipis? 

Com es poden encaixar els serveis de taxi actuals? Quines tecnologies de 

comunicació s’hi poden implantar per a optimitzar-ne l’ús i la rendibilitat?  

 Com es pot millorar la comunicació amb els usuaris reals i potencials dels diferents 

serveis de transport públic?  

La gestió de la mobilitat i les tecnologies de la informació 

 Quins criteris s’han d’aplicar a l’hora de regular la velocitat a les grans 

infraestructures viàries quan passen a prop dels nuclis urbans dels municipis? I a 

l’interior dels municipis, hi hauria d’haver uns criteris homogenis?  

 Quines polítiques tarifàries caldria aplicar els peatges per contribuir a millorar la 

gestió de la mobilitat, sobretot en els municipis més propers a les vies de 

pagament? 

 Com es pot potenciar l’ús del cotxe compartit i difondre els aplicatius de suport 

tecnològic relacionats?  

El parc de vehicles 

 Quines mesures poden adoptar els municipis per a fomentar l’ús de les tecnologies i 

combustibles més eficients i menys contaminants: fiscals, peatges, zones lliures de 

vehicles d’altes emissions, infraestructures de serveis (recàrrega, p.ex.)...? 

 És factible plantejar l’adopció d’un paquet de mesures conjuntes per a diversos 

municipis?  

 La moto elèctrica pot ser una opció tecnològica adequada per a millorar la mobilitat 

urbana i reduir el soroll i les emissions contaminants?  

Aportacions dels participants 

El transport públic 

 La coordinació de les xarxes municipals de transport públic 

Una de les assignatures pendents en matèria de transport públic municipal és 

l’optimització de la xarxa perquè les línies urbanes i interurbanes cobreixin de forma 

òptima el territori i els ciutadans disposin d’un bon servei, eficient i sense duplicitats 

ni línies en paral·lel. Aquesta coordinació entre operadors, naturalment, ha de ser 

compatible amb un repartiment de costos i de guanys entre tots els agents.  

En l’escenari actual, amb algunes excepcions, cada agent (principalment, els 

operadors) pren les seves decisions al marge de la resta. Quan els operadors de les 

línies urbanes i interurbanes, a més, són diferents, i és més difícil arribar a pactes. 

Alguns operadors han optat per baixar preus per a captar més usuaris, però aquesta 

política no s’ha vist eficaç, ja que s’han generat competències entre línies que 

finalment han comportat pèrdues econòmiques. En general, s’ha observat també 

que no s’està creixent en nombre d’usuaris, sinó que aquests canvien de títols per 

obtenir el cost de desplaçament més baix. Caldria probablement trobar alternatives i 

mecanismes compensatoris de cara als operadors que facin més eficients les 

diferents línies. 

Una de les actuacions que contribueix a donar una imatge més integrada del servei 

de transport urbà i interurbà, i alhora conèixer amb detall els moviments dels 

usuaris, són les targetes integrades, per la qual cosa caldria avançar en la unificació 

de totes les targetes diferenciades que existeixen actualment (excepte potser 

aquelles locals que ofereixen un servei molt específic a determinats col·lectius). 

 Algunes experiències municipals 

A Granollers s’ha treballat amb tots els agents implicats (també l’operador), per 

dotar el municipi d’una bona xarxa de transport públic per al ciutadà. En aquest cas, 

però, l’operador urbà coincideix amb l’interurbà, cosa que facilita el diàleg. 

http://p.ex/
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A Mataró, s’estan fent canvis en les línies interurbanes per a millorar el servei als 

usuaris, però això suposa modificar també els serveis urbans. La integració de títols 

ha creat competències entre operadors, si bé alguns estan creant títols nous més 

barats per atraure viatgers d’altres línies o operadors. 

A Sant Cugat s’han fet coexistir els dos tipus de serveis -interurbà i municipal-, de 

manera que alguna línia interurbana funciona com a urbana en alguna part del 

recorregut. S’ha establert també un acord perquè els nens en puguin fer ús de 

forma gratuïta. 

 L’alternativa del servei a la demanda 

Atès que en el context socioeconòmic actual està baixant l’ús del vehicle privat, i 

alhora no és econòmicament viable mantenir determinades línies de transport públic 

col·lectiu, cal trobar noves solucions més flexibles i rendibles. El servei a la 

demanda pot ser una d’aquestes alternatives.  

Ara bé, encara no es té prou coneixement de causa ni experiències sobre la qüestió 

per saber si és la millor opció en tots els casos. S’actua excessivament amb 

apriorismes, tant favorables com en contra, enlloc d’analitzar cas per cas i valorar 

que poden aportar les noves tecnologies. 

En tot cas, el transport a la demanda pot contribuir a flexibilitzar les línies 

discrecionals o crear nous serveis més eficients amb tecnologia de suport. Cal 

posar sobre la taula totes les opcions i analitzar quines millores es poden 

aconseguir respecte als serveis actuals, aplicant durant un període determinat la 

que es consideri més adequada per valorar al cap d’un temps com ha funcionat i 

quins beneficis/perjudicis ha comportat. Fins i tot, en alguns casos, cal superar els 

límits municipals i actuar conjuntament des d’una perspectiva territorial 

supramunicipal. 

En alguns municipis –com, per exemple, Castellar del Vallès-, s’ha observat que 

suprimir línies convencionals i implantar serveis a la demanda recolzats amb noves 

tecnologies és molt efectiu i rendible. Integrar aquests serveis en els títols de 

transport afavoreix també la percepció d’una xarxa única de transport públic. Una 

opció seria crear una targeta T10 específic dels serveis a la demanda. 

En altres municipis –com, per exemple, Lliçà d’Amunt-, s’ha optat per no passar al 

servei a la demanda, ja que l’experiència realitzada no ha millorat el que hi havia. És 

útil només en alguns casos, com en el de la gent gran.  

 La informació als usuaris sobre el transport públic 

Una de les dificultats actuals dels usuaris a l’hora d’utilitzar el transport públic és la 

falta d’una informació integrada entre els diferents operadors que donen servei en 

un determinat territori. Cada operador, encara que les seves dades estiguin  

incorporades en algun aplicatiu consultable per mitjà del telèfon, té els seus propis 

codis i claus d’accés diferents dels de la resta, cosa que no facilita la consulta. 

Caldria que l’Administració posés les dades al servei de tothom perquè es puguin 

desenvolupar plataformes amb informació integrada, incloent-hi fins i tot les xarxes 

socials. L’aplicatiu de Google pot ser una de les solucions, com ha fet per exemple 

el municipi de Sant Cugat del Vallès. 

La gestió de la mobilitat i les tecnologies de la comunicació 

 Els límits de velocitat urbans i interurbans 

Hi ha un decret a punt de ser aprovat perquè totes les vies urbanes redueixin la 

seva velocitat a 30 km/h, cosa que ajudarà a millorar la qualitat ambiental urbana i 

disminuir l’accidentalitat. En el cas de les grans infraestructures que passen a prop 

de  nuclis urbans, també caldria que reduïssin la seva velocitat per a disminuir els 

impactes ambientals –emissions i soroll- que se’n deriven. No obstant, la voluntat de 

la DGT d’augmentar la velocitat fins als 130 km/h no ajudarà a reduir aquests 

impactes. 

En tot cas, sembla necessari dotar-se d’instruments per a fer complir els límits de la 
velocitat, atès que la manca d’aquests elements fa que la senyalització sigui 
sistemàticament incomplerta. 

 Les alternatives del cotxe compartit i el carsharing 

El cotxe compartit (carpooling) és encara una solució poc utilitzada, per la qual cosa 

encara hi ha molt de camí per recórrer. És una alternativa que, habitualment, es 

resol de forma individual, cosa que explica el poc ús de les pàgines web que s’han 

creat (com a Granollers o Sabadell, per exemple). Una manera d’afavorir el seu ús 

seria potser integrar aquesta pàgina en les plataformes o aplicatius de transport, 

com podria ser el Mou-te. 

No obstant, hi ha hagut experiències com la dels estudiants de la Universitat de 

Girona, que han funcionat molt bé (malgrat no comptar amb un gran nombre 

d’usuaris), i que podria ser replicable en altres llocs. S’ha comprovat que el cotxe 

compartit funciona molt bé en comunitats tancades que donen confiança als usuaris. 

Per afavorir el carpooling –com també el carsharing-, caldria que els peatges, les 

assegurances, els impostos... contemplessin aquestes alternatives de forma 

diferenciada de la resta pels beneficis que aporten. A altres països, per exemple, ja 

s’ofereixen assegurances en funció dels quilòmetres recorreguts, i no de la tinença 

solament del vehicle. 

L’Administració hauria de donar-hi també més suport donant més visibilitat als 

costos ambientals, energètics... que s’estalvien amb aquests opcions. Les 

campanyes personalitzades dirigides des dels diferents nivells de l’Administració 

també poden ser útils per potenciar el servei. 
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 Altres comentaris 

En el cas dels peatges, el preu-km hauria de ser el mateix en tot el territori. 

Actualment, es funciona per mitjà de concessions i preus financers, per la qual cosa 

els peatges no compleixen cap funció social afegida pel que fa a la gestió sostenible 

de la mobilitat. 

El repartiment de mercaderies és un àmbit amb molt de camí encara per recórrer en 

matèria de gestió de la mobilitat urbana, ja que es poden estalviar molts viatges 

individuals si s’apliquen noves solucions. 

 Les noves tecnologies i combustibles 

En el moment actual, hi ha diverses tecnologies i combustibles que ofereixen 

alternatives als derivats del petroli (gas natural, biodièsel, tecnologia híbrida 

endollable, electricitat), però que són solucions de transició cap a un nou escenari 

energètic en el que el vehicle elèctric sembla la més viable (el biodiesel, en 

particular, s’ha anat abandonant, tant en flotes com a nivell individual, i això fa que 

algunes gasolineres ja no en disposin). 

Atès que no hi ha encara un consens clar sobre quina opció és la més adequada, 

cada municipi està prenent les seves pròpies decisions a l’hora de comprar vehicles 

per a les flotes municipals o de potenciar les tecnologies més netes entre els 

ciutadans.  A Sant Cugat, per exemple, s’ha apostat pels vehicles elèctrics a la flota 

municipal –cotxe, bicicleta, furgonetes-, els quals també es bonifiquen amb els 

impostos municipals i a les zones blaves. En altres municipis, i en les flotes 

d’autobusos, s’aposta pels vehicles híbrids. 

Perquè l’ús del vehicle elèctric s’estengui, cal però que hi hagi un estàndard mínim 

d’infraestructures de recàrrega. Per exemple, a les estacions de tren. Tota la 

informació sobre els punts de recàrrega caldria també que estigués a disposició dels 

usuaris per mitjà d’aplicatius accessibles al telèfon mòbil. 

En el cas de la moto, i en comparació amb el cotxe, aquesta té l’avantatge de poder 

treure la bateria i recarregar-la a casa. 

 Sessió 

MESA DE MOBILITAT DEL DELTA DEL LLOBREGAT 

9 d’abril de 2013 
Service Center de la Zona d’Activitats Logístiques  
16 participants 

Assistents 

Julio Gómez (CZF) 
Marcos Vallés (CILSA) 
Lluis Alberich (Mercabarna) 
Juan Carlos Oviedo (Mercabarna) 
Rocio Rofríguez-Marín (Port de Barcelona) 
Maite Giralt (Ajuntament del Prat) 
Iván Balmanya (Ajuntament de Barcelona) 
Lluis Cerdà (Ajuntament de narcelona) 
Joan Mediavilla Lizano (Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat) 
Luis Peláez (TMB) 
Lluís Alegre (ATM) 
Guillem Alsina (AMB) 
Daniel Gutiérrez (CCOO Baix Llobregat) 
Omar Minguillón (UGT) 
Juan Ramón Domínguez (PTP)  
José María Segú (ASSOCOME) 
Antoni Maré (SERAFRANSA) 
Elena Aguarta (AUDICA) 
Josep Prats Gascón (Barcelona Regional) 
Juan Luis Sanpedro (SKYBUS) 
Juan Manuel Pérez (DOYMO) 
Rossend Bosch (Gestor de mobilitat) 
 

Durant la sessió es va presentar l’estat dels treballs del pdM 2013-2018, així com de 
l’estudi d’actualització dels aspectes relatius a la mobilitat als diferents polígons industrials 
(com ara el CZF) de la regió metropolitana de Barcelona. 
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 Sessió 

MESA DE MOBILITAT DE L’AEROPORT 

Data 18 de març de 2014 
Lloc: Terminal 2 de l’Aeroport de Barcelona 
24 participants 

Assistents 

J. Luis García AENA 

Josep Garrido AENA 

Manuel Pedrero AENA 

Victoria de Tena AENA 

Patrick Torrent Agència Catalana de Turisme 

Carlos M. López Lois Ajuntament de Barcelona 

Ivan Balmanya Ajuntament de Barcelona 

Maite Giralt Ajuntament del Prat de Llobregat 

Sergi Alegre Ajuntament del Prat de Llobregat 

Guillem Alsina AMB 

Joan M. Bigas AMB 

Rossend Bosch AMB 

Lluís Alegre Valls ATM 

José Manuel Jurado CCOO 

Dolores Moran Delegació del Govern a Catalunya 

Albert Palomo Departament de Territori i Sostenibilitat 

Xavier Guinart Direcció General de Qualitat Ambiental 

Antoni Bañuelos Piñol Direcció General de Transports i Mobilitat 

Benjamin Cubillo Vidal Direcció General de Transports i Mobilitat 

Lluís Morer ICAEN 

Miguel Pérez Pérez Renfe 

Joan Manuel Espejo Marimon SABA Aparcaments 

Luis Peláez TMB 

Omar Minguillón UGT 

    

Durant la sessió es va presentar l’estat dels treballs del pdM 2013-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sessió 

CONSELS COMARCALS 

Data: 31 de juliol de 2014 
Lloc: Seu de l’Autoritat del Transport Metropolità 
18 participants 

Assistents 

Alt Penedès Francesc Rosell 
Barcelonès Jaume Vendrell 
Baix Llobregat Eugènia García 
 Victor Puntas 
Garraf Gerard Llobet 
Maresme Ramon Llastarri 
Vallès Occidental Lucio Villasol 
Vallès Oriental Ignasi Valls 
 Jaume Viure 

ATM  Lluís Alegre  
 
Durant la sessió es van presentar els resultats i les conclusions del pdM 2013-2018, i es 
van apuntar els potencials àmbits de col·laboraci, especialment en els àmbits de la millora 
de la xarxa de bicicletes, el foment de la mobilitat sostenible i el seguiment del Pla i el 
suport als petits municipis. 
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2.4  Jornada oberta 

JORNADA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA 

4 de juliol de 2014 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
128 participants 

 

Assistents 

Pere Aguilar Soldevila Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Rodrigo Alaminos Rodríguez Ajuntament de Martorell 
Lluís Alegre Valls ATM 
Francesc  Aragall Clavé PROASOLUTIONS SL 
Lluís Avellana Pla ATM 
Ramon Bacardi Gascon ATM 
Xavier Bach Coma Intra SL 
Adrina Bachiller Saña Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
Anna Badia Europa Press 
Albert  Ballbé Fundacio RACC 
Ivan Balmanya Balboa Ajuntament de Barcelona 
Simó Batlle Blanco CIMALSA 
Carles Bericat López Ajuntament de Sabadell 
Adam Bonnin Blàzquez Freelance planificació territorial, urbanisme i mobilitat 
Armando Brigos Hermida Adif 
Josep Burjales Papaseit Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda 
Sandra Calero Carneros Ajuntament de Badalona 
Josep Caldú ATM 
Francesc Calvet ATM 
Josep Maria Camos Cabeceran Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Victor Canosa Baixbus 
Josep Canudas Porti Transports Metropolitans de Barcelona 
Mayte  Capdet ATM 
Carla Carbonell Cortés Ajuntament de Barcelona 
David Carpi EPIM 
Ma Teresa Carrillo Palacín AMB 
Lídia Casals Casanova Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
Jordi Porta Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat, sl (AIM) 
Josep Lluís Castell Romero Ajuntament de Granollers 
Ricard Caussa Moreno Ajuntament de Granollers 
Elisabet Cirici Amell Institut Català del Sòl 
David Closes i Núñez Ajuntament de Manresa 
Mariona Coll ICAEN 
Josep Cortés Llaó Ajuntament de Vilafrnaca 
Benjamín Cubillo Vidal Generalitat de Catalunya 
Marc Dargallo TMB 
Àngela Daura i Mateu Generalitat de Catalunya. Direccìó General de Comerç 
Victoria De Tena Tamurejo AENA - Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
Joan Manel Espejo Marimon Saba Aparcaments 
Andreu Esquius Rafat MCRIT, S.L 
Joan Estrada i Aliberas Institu Català del Sòl 
Jordi Fortuny Aguiló Ajuntament de Ripollet 
Jordi Fuster Colomer Barcelona Regional 

Mª Dolors Galián Riera Institut Metropolità del Taxi 
Albert Garcia Lus Generalitat de Catalunya 
José Luis García Sánchez Ajuntament de Gavà 
Luis Garrido Delgado Consell Comarcal del Barcelonès 
Susana Gil Pérez Generalitat de Catalunya 
Juan Giménez Moventis 
Maite Giralt Sánchez Ajuntament del Prat de Llobregat 
Maira Gonzalez Trullas AMB 
Albert Gragera Lladó CENIT 
Nacho Guilera Vella Lavola 
Jordi Guimera Ajuntament Mollet del Vallès 
Ignasi  Gustems Diputació de Barcelona 
Daniel Gutiérrez Salgado CC OO Baix Llobregat 
Marta Hidalgo Güemes Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
Cristina Jiménez Roig Barcelona Regional 
Marti Jofre Creafutur 
Jordi  Llonch Soler Ajuntament de Barberà del Vallès 
Frederic Lloveras Minguell MCRIT 
Susi Lopez Ajuntament de Terrassa 
Antonio López Moreno Ajuntament de Rubí 
Jordi Mallol i Sangra Servei Territorial de Transports de Barcelona 
Juan Manrubia Gibert ATM Camp Tarragona 
Serafí Martí Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Irene Martín Montes Generalitat de Catalunya 
Pelayo Martínez Bauluz Àrea Metropolitana de Barcelona 
Felix Martínez Puyo Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Sergi Martinez-Abarca Espelt AMTU 
Joan Mediavilla Lizano Ajuntament de l'Hospitalet 
Daniel Miravet Arnau ATM Camp Tarragona 
Maria Montaner ATM 
Rosa Moragas Moreno Ajuntament de Ripollet 
Jesús Morales Castillo RENFE - Rodalies de Catalunya 
Alfredo Morales González ATETC 
Marina Muntada Blancafort Ajuntament de Castellar del Vallès 
Albert Obiols PTP 
Virginia Ontiveros Rodríguez Ajuntament de Barberà del Vallès 
Daniel Ortí Ortega Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Lorena Ortiz GPO INGENERIA 
Olatz Ortiz Etxeberria TRAM 
Joan Palou Agostinho Barcelona Ecologia 
Lluís Parés Ramoneda Unió de Pagesos 
Antoni París Socioambiental.cat 
Luis Peláez de Loño TMB 
Dolors Pérez Gómez Ajuntament de Molins de Rei 
Maite Pérez Pérez IERMB 
Xavier Pont BCNecologia 
Jordi Porta Pruna AIMsl 
Cristina Pou Fonolla 93 554 28 61 
Montserrat Prat Calm Ajuntament de Rubí 
Joan Prat i Trapé AMTU 
Cristofol Querol Ajuntament de Barcelona  
Victor Puntas i Alvarado Consell Comarcal Baix Llobregat 
Ignasi Ragàs IR Economia, Logística i Territori 
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Eduard Ràmia i Gallén Institut Metropolità del Taxi (IMET) 
Conxita Riasol Altisent Ajuntament de Barcelona 
Oriol Ribera Cabestany AMB 
Enric Rodà Sau Departament d'Empresa i Ocupació 
Ramon Roger Casamada Consorci per a la Reforma de la Granvia a l'Hospitalet 
David Rojas Rueda Centre for Research in Environmental Epidemiology 
Xavier  Roselló ATM 
Carmen Ruiz Aguinaga Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Juan Carlos Ruiz Menéndez AENA - Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
Isabel Salvà Roselló Ajuntament de Badalona 
Roger  Torell Diputació de Barcelona 
Xavier Sanyer Matias IDOM 
Sergi Saurí Marchan CENIT 
Juan Manuel Segovia Ajuntament de Granollers 
Xavier Segura i Grau Àrea Metropolitana de Barcelona 
Marc Segura Tarragó Ajuntament de l'Hospitalet 
Oriol Serch Muni IREC 
Jordi Singla Obiols Advanced Logistics Group (ALG) 
Joan Soler Moll Soler i Sauret, SA 
Miquel Subirachs Torné Col·legi i Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya 
Carles Suria Ferrer Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Elisenda Tomàs i Arnaus Ajuntament de Terrassa 
Roger Torrell Domènech Diputació de Barcelona 
Eduard Truco i Pérez Transports Metropolitans de Barcelona 
Albert Valdivia Núñez Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
Lluís Vaquero Linares Ajuntament de Castellbisbal 
Francesc Xavier Ventura i Teixidor VVM SL 
Eugeni Vidal Tortosa Intra SL 
Marc Vila Recio Solucions Geogràfiques 
Josep Vilalta Mir Universitat de Barcelona 
M.Rosa Vinyallonga Antich Ajuntament de Montornès del Vallès 
Francisco Javier Vizcaino Muñoz Tramvia Metropolità, SA 

 

Continguts de la sessió 

 Presentació de les idees, els valors i els vincles del pdM 2013-2018. 

 L’emmarcament dels treballs: continguts del Pla, principals idees, eixos d’actuació i 

resultats de l’aplicació. 

 Les mesures del pla d’acció. 

 Procés de participació i recollida de propostes i suggeriments de millora. 
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2.5  Els butlletins i les enquestes 

El procés de participació del pdM 2013-2018 s’ha conduït també per mitjà dels butlletins 

d’actualitat de l’ATM, ja que hi han incorporat enquestes senzilles a fi de conèixer l’opinió 

de les persones i institucions que hi estan subscrites (i que hi han volgut col·laborar) sobre 

diferents temes relacionats amb aquest pla director.  

En el cinquè butlletí, de setembre de 2012, es va informar de l’inici de la diagnosi tècnica 

del pdM, i en els successius s’ha continuat donant a conèixer el procés de 

desenvolupament dels diferents treballs i estudis sectorials. Des dels mateixos butlletins 

s’ha pogut accedir, mitjançant links interactius inserits en els documents pdf, als informes 

dels resultats de les enquestes realitzades, en els quals es detallen també la valoració de 

les propostes plantejades. 

 Butlletí 5 (setembre 2012): Primera enquesta sobre les línies d’actuació del nou 

pdM 2013-2018. 

 Butlletí 6 (desembre 2012): Informació sobre l’inici de les consultes en el marc de 

l’avaluació ambiental estratègica del nou pdM 2013-2018. Resultats de la primera 

enquesta. 

 Butlletí 7 (abril 2013): Informació sobre el seguiment del nou pdM. Enquesta sobre 

la mobilitat als espais de baixa densitat. 

 Butlletí 8 (octubre 2013): Definició de les propostes d’actuació del nou pdM. 

Enquesta sobre la mobilitat als espais de baixa densitat. Enquesta sobre les 

oportunitats de les xarxes de transport en relació amb la cohesió social. 

En cadascuna de les sessions participatives realitzades, s’ha convidat també els assistents 

a respondre un qüestionari sobre el seu grau d’acord o desacord amb les propostes 

d’actuació presentades. A l’annex se’n presenten els resultats. 
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DOCUMENTS ANNEXATS 

 

 Resultats de les enquestes i propostes dels participants:  

Consell de mobilitat ampliat, sessions tècniques i 
butlletins 

 Aportacions al segon Consell de mobilitat 

 Aportacions a l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA) 

 Al·legacions durant el procediment d’informació pública 

 Aportacions a la jornada oberta de participació 
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RESULTATS DE LES ENQUESTES I PROPOSTES DELS 
PARTICIPANTS: CONSELL DE MOBILITAT AMPLIAT, SESSIONS 
TÈCNIQUES I SESSIÓ OBERTA DE PARTICIPACIÓ 
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SEGON CONSELL DE MOBILITAT AMPLIAT. 
Enquesta d’objectius ambientals i de la mobilitat del pdM 2013-2018 
 

Qüestionari 

 

 

 

Avaluació dels valors proposta dels indicadors 

 

 

 

Priorització dels objectius 
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Taula A. 1.   
Sessió tècnica: EL TRANSPORT DE MERCADERIES 

PROPOSTA 
D'acord 

 
Prioritat 

1-5 (mitjana)* 
Desacord 

 
MESURES TECNOLÒGIQUES 

TE1 
Impuls als vehicles ecològics (elèctrics, gas, 
híbrids o de tracció a pedal) per al transport 
urbà i metropolità de mercaderies. 

12 3,4 - 

TE2 
Solucions innovadores per al comerç 
electrònic: promoure punts d’entrega fixos. 

12 3,7 - 

TE3 
Sensoritzar les zones de càrrega i descàrrega 
per controlar i optimitzar el seu ús. 

11 3,7 1 

TE4 
Facilitar la incorporació de noves tecnologies 
al sector del transport. 

12 3,7 - 

MESURES DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 

PC1 

Distintiu de qualitat ambiental per a empreses i 
un Codi de bones pràctiques per a 
professionals sobre eficiència energètica en el 
sector. 

12 2,9 - 

PC2 
Millorar la informació i les estadístiques 
disponibles sobre el sector del transport de 
mercaderies. 

12 3,2 - 

PC3 
Sistema d’informació metropolità destinat al 
transport de mercaderies 

12 3,7 - 

PC4 
Millorar la senyalització i la localització als 
polígons industrials i zones d’activitat 
econòmica. 

12 2,9 - 

PC5 Taula del transport i la logística de la RMB. 11 3,9 1 
MESURES NORMATIVES I FISCALS 

NF1 
Mecanismes per internalitzar els costos socials 
i ambientals del transport que es generen al 
llarg de la cadena logística. 

8 2,7 4 

NF2 
Simplificar i harmonitzar les normatives que 
regulen el transport de mercaderies a escala 
metropolitana. 

12 4 - 

MESURES DE PLANIFICACIÓ 

PL1 
Desplegament optimitzat i ordenat de les 
infraestructures i terminals ferroviàries. 

12 3,3 - 

PL2 
Incorporar les previsions i els requeriments del 
transport de mercaderies i la logística  en el 
planejament urbanístic i territorial 

12 3,7 - 

PL3 
Crear espais per a la instal·lació de 
plataformes logístiques per evitar-ne la 
dispersió territorial. 

12 3,2 - 

MESURES DE GESTIÓ 

GE1 
Facilitar l’horari nocturn per a operacions 
logístiques i de distribució. 

10 3,7 2 

GE2 
Optimitzar l’ús de les infraestructures: carrils 
preferents per a mercaderies en determinades 
hores, panells informatius.... 

12 4 - 

 

 

Taula A. 2.  

Sessió tècnica: LA SEGURETAT VIÀRIA 

PROPOSTA 
D'acord 

 
Prioritat 

1-5 (mitjana)* 
Desacord 

 
MESURES DE GESTIÓ 

GE1 
Millorar la seguretat en l’accés a parades 
d’autobús en zona interurbana.  

9** 4,7 1 

GE2 
Contemplar la seguretat viària en el transport 
públic de passatgers per carretera. 

11 3,5  

GE3 
Fomentar el transvasament de la mobilitat en 
vehicle privat cap a mitjans col·lectius o no 
motoritzats.  

10 4,5 1 

GE4 
Incorporar la seguretat viària en les mesures de 
seguretat laboral i potenciar mesures que 
disminueixin l’accidentalitat in itinere i in missió. 

11 3,5  

MESURES DE PLANIFICACIÓ 

PL1 
Introduir criteris d’anàlisi de la seguretat viària en 
els plans de mobilitat urbana. 

10 4,3 1 

PL2 
Incorporar criteris de seguretat viària en la 
planificació d’infraestructures urbanes i 
interurbanes. 

11 4,0  

PL3 
Promoure plans d’acció de seguretat viària en els 
plans de mobilitat de centres generadors. 

11 3,1  

MESURES DE PARTICIPACIÓ I CONEIXEMENT 

PC1 
Millorar el coneixement en temes de seguretat 
viària i l’intercanvi d’informació amb altres 
administracions.  

11 3,5  

PC2 
Impulsar un grup de treball per la reducció de 
l’accidentalitat de la motocicleta. 

11 3,9  

PC3 
Impulsar un grup de treball per a promoure la 
mobilitat sostenible i segura en els infants i 
adolescents. 

10 3,8 1 

PC4 
Assumir els compromisos de la Carta Europea de 
Seguretat Viària.  

10 3,1 1 

PC5 
Crear un premi de mobilitat sostenible i segura 
per a accions realitzades per empreses o grups 
d’empreses. 

9 1,6 2 

* 1 és el valor mínim i 5 el màxim 

** un assistent no va respondre aquesta qüestió 
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Taula A. 3.  
Sessió tècnica: LA BICICLETA 

PROPOSTA 
D'acord 

 

Prioritat 
1-5 (mitjana)* 

Desacord 

 

MESURES DE PLANIFICACIÓ I ESTRATÈGIA 

PE1 
Pla de senyalització d’orientació de la xarxa ciclable 
metropolitana 

12 3,4 0 

PE2 
Estratègia metropolitana per a portar la bicicleta en 
el transport públic 

12 4,0 0 

PE3 
Pla per a introduir la bicicleta en la mobilitat en 
missió de les empreses 

12 3,2 0 

PE4 Pla de reducció de l’accidentalitat en bicicleta 11 3,9 1 

MESURES DE COMUNICACIÓ I CONEIXEMENT 

CC1 
Inventari de les tipologies de disseny de tota la 
xarxa ciclable secundària 

12 2,9 0 

CC2 
Informació sobre la xarxa ciclable metropolitana a 
través de diversos canals: web, smartphone… 

12 3,3 0 

CC3 
Instruments que permetin als usuaris compartir 
informació sobre la xarxa, i a les administracions 
conèixer l’estat d’execució i manteniment 

11 3,7 1 

MESURES D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

IS1 
Senyalització de tots els eixos de la xarxa bàsica 
que ja són practicables i arranjar la resta de trams 
amb diferents nivells de ciclabilitat 

8 2,7 4 

IS2 
Aparcaments segurs en les estacions de transport 
públic i en punts generadors de mobilitat, amb 
recàrrega per a bicicletes elèctriques 

10 3,7 2 

IS3 
Serveis de bicicletes públiques i de flotes de 
bicicletes corporatives per a centres de treball, 
centres comercials, grans equipaments, etc. 

12 3,7 0 

* 1 és el valor mínim i 5 el màxim 

 
 

Taula A. 4.  

Sessió tècnica: ELS CENTRES GENERADORS DE MOBILITAT 

PROPOSTA 
D'acord 

 

Prioritat 

1-5 (mitjana)* 

Desacord 

 

MESURES DE PARTICIPACIÓ 

PA1 
Promoure l’associacionisme empresarial als 
polígons per crear un marc jurídic i de participació 
que afavoreixi la negociació i el consens. 

12 4,5 0 

PA2 
Garantir la representació de les empreses en la 
Mesa de mobilitat des de l’inici del PME. 

12 4,4 0 

PA3 
Incorporar el gestor de mobilitat en els treballs de 
redacció dels PME des de les etapes inicials (PA-
3). 

12 3,9 0 

PA4 
Impulsar la creació de la Mesa de mobilitat en els 
polígons de nova creació amb EAMG aprovat, 
com a garantia de la seva execució (PA-4). 

12 4,4 0 

MESURES DE PLANIFICACIÓ 

PL1 
Incorporar l’anàlisi de la mobilitat de les 
mercaderies en els PME, obtenint la informació 
per les empreses (PL-1). 

12 4,2 0 

PL2 
Contemplar la modificació del planejament 
urbanístic (criteris d'edificabilitat) en sectors 
industrials que adoptin mesures (PL-2). 

12 3,7 0 

MESURES NORMATIVES I FISCALS 

NF1 
Establir un sistema de finançament de l'execució 
del PME, clar i senzill, amb la participació activa 
de les empreses. 

12 4,9 0 

NF2 
Incorporar en les normes i sistemes de qualitat 
criteris de mobilitat sostenible, com a instrument 
per garantir la seva introducció en els PDE. 

12 3,6 0 

NF3 
Crear mecanismes econòmics i fiscals per a 
impulsar els PDE i executar-ne les mesures 
previstes. 

12 4,2 0 

NF4 
Desenvolupar instruments per vetllar pel 
compliment de l’execució del PME, i perquè els 
diferents agents compleixin les seves obligacions. 

12 4,0 0 

MESURES DE GESTIÓ 

GE1 
Crear xarxes de vianants i de bicicletes des de les 
estacions de transport públic (intermodalitat). 

12 4,6 0 

GE2 
Fomentar alternatives al vehicle privat: van pool, 
transport d'empresa/grups d'empreses, transport 
públic col·lectiu més eficient, compartir cotxe... 

12 4,8 0 

GE3 
Regular l’aparcament en destinació per a 
desincentivar l’ús del vehicle privat. 

12 4,1 0 

* 1 és el valor mínim i 5 el màxim 
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Taula A. 5.  

Sessió tècnica: EL SISTEMA FERROVIARI 

PROPOSTA 
D'acord 

 

Prioritat 
1-5 (mitjana)* 

Desacord 

 

MESURES DE COMUNICACIÓ 

CO1 
Millorar els canals de comunicació i 
informació digitals (web, mòbils, etc.) i a les 
estacions. Optimitzar els sistemes SAE. 

14 3,6 0 

CO2 
Millorar la senyalètica i implementar un pla 
d’intercanviadors virtuals de superfície. 

13 3,2 0 

MESURES DE GESTIÓ 

GE1 
Evitar solapaments i millorar la coordinació i 
complementarietat entre els diferents mitjans 
de transport públic. 

14 3,9 0 

GE2 
Millorar els sistemes de venda tot incorporant 
el concepte de "compra de transport". 

13 3,1 0 

GE3 
Augmentar les places de tren en els trams 
crítics, en períodes punta. 

14 3,7 0 

GE4 

Adequar l’oferta ferroviària i els esquemes 
d’explotació a l’evolució de la demanda, amb 
l’objectiu d’assolir una major eficiència del 
servei. 

14 4,1 0 

GE5 

Millorar els sistemes de peatge 
(implementació del contact less durant 2014-
2018), i incrementar el control dels 
passatgers per a reduir el frau. 

14 3,7 0 

MESURES D'ACCESSIBILITAT I INTERMODALITAT 

A1 

Potenciar la intermodalitat entre les estacions 
ferroviàries properes mitjançant itineraris 
accessibles i ben senyalitzats 
(intercanviadors virtuals de superfície). 

14 4,1 0 

AI2 

Potenciar la intermodalitat entre mitjans: 
bicicleta (aparcaments a les estacions i ús en 
el transport públic), transport públic (autobús-
ferrocarril), vehicle privat (aparcaments 
d'intercanvi), etc. 

14 4,1 0 

AI3 
Millorar l’adaptació de les estacions a 
persones amb mobilitat reduïda especialment 
de la xarxa de l'Adif. 

13 3,7 1 

AI4 
Incrementar la seguretat a les estacions, 
especialment durant els grans 
esdeveniments. 

13 3,1 0 

ALTRES MESURES 

AM1 
Millorar el funcionament dels P&R pel que fa 
a senyalització, accessibilitat, gestió i 
informació a l’usuari.   

14 2,8 0 

* 1 és el valor mínim i 5 el màxim 

Taula A. 6.  

Sessió tècnica: INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

QUESTIONS D’acord 

QUINS SÓN ELS REPTES AMBIENTALS FUTURS DE LA RMB? 

RA1 Reduir el consum global d’energia del transport i la mobilitat 14 

RA2 Reduir el consum de derivats del petroli sobre el total 9 

RA3 Reduir les emissions d’NOx 16 

RA4 Reduir les emissions de PM 13 

RA5 Reduir les emissions de GEH (CO2) 7 

RA6 Reduir els nivells de soroll 1 

QUINES ACCIONS SÓN MÉS FACTIBLES D’APLICAR I,  ALHORA, MÉS EFECTIVES? 

A1 Renovació del parc dels turismes 9 

A2 Renovació del parc de vehicles pesants 1 

A3 Aplicació d’eines de gestió: velocitat, peatges... 11 

A4 Desenvolupament de nous aplicatius i tecnologies de la informació 4 

A5 Impuls de mesures de comunicació i sensibilització social 4 

A6 Desenvolupament de nous instruments de planificació 4 

A7 Dotació de més infraestructures de mobilitat sostenible 5 

A8 Aplicació de noves fonts d’energia i tecnologies eficients 5 

A9 Increment de l’oferta de serveis de transport públic col·lectiu 8 

A10 Foment de la intermodalitat i creació de nous intercanviadors 9 

EN QUINS ÀMBITS CAL POSAR L’ÈMFASI, PEL QUE FA ALS INDICADORS? 

I1 Repartiment modal 14 

I2 Ús eficient dels vehicles a motor 3 

I3 Costos unitaris i totals dels viatges i del transport 6 

I4 Consum d’energia i intensitat energètica del sector 8 

I5 Emissions de GEH 4 

I6 Emissions de compostos contaminants (NOx i PM) 15 

I7 Costos externs del transport i la mobilitat 7 
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Taula A. 7.  
Sessió tècnica: LES INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 

PROPOSTA 
D'acord 

 
Prioritat 
1 - 5 

Desacord 
 

MESURES DE GESTIÓ DE LA XARXA I LES INFRAESTRUCTURES DE SUPORT 

XA1 
Unificar els conceptes de vies a les nomenclatures de 
l’Estat i la Generalitat per a aplicar els mateixos 
criteris i optimitzar-ne la gestió. 

6 1,5 1 

XA2 
Gestionar les infraestructures actuals perquè 
contribueixin a la recuperació econòmica per mitjà del 
seu ús més eficient.  

7 3,7  

XA3 

Impulsar noves actuacions per a millorar el rendiment 
de les infraestructures existents: permetre circular 
vehicles pesants pels carrils Bus-Vao, permetre la 
circulació pel voral... 

5 4,2 2 

XA4 
Millorar l’ús eficient de les vies per mitjà d’una 
comunicació més immediata i efectiva amb els 
usuaris –privats i de mercaderies.  

7 3,4  

XA5 
Incorporar el subministrament d’energies alternatives i 
altres combustibles a les estacions de servei 
(electrolineres, per exemple). 

6 2,6  

XA6 
Implantar xarxes elèctriques (catenàries) en trams 
amb la presència de molts vehicles pesants.  

4 1,3 2 

XA7 
Col·laborar amb els gestors de les infraestructures 
per a repensar el seu ús i potenciar les polítiques de 
mobilitat sostenible. 

6 3,3  

XA8 
Continuar treballant per la seguretat dels vulnerables 
a les travesseres, especialment a les vies comarcals i 
locals. 

6 4,5 
 

MESURES DE GESTIÓ: PEATGES 

PE1 
Transformar el peatge en un instrument per a millorar 
l’aprofitament de les infraestructures viàries, tendint 
cap a un sistema de tarifes més coherent. 

7 4,6  

PE2 
Habilitar un carril bus a les proximitats de les 
estacions de peatge que condueixi a cabines 
exclusives per a l’autobús o per al bus-VAO. 

4 3,5 3 

PE3 
Avançar cap al cost mínim i la universalització de l’ús 
del VIA-T per impulsar un nou escenari en la gestió 
del transport per carretera. 

7 4,0  

PE4 
Estudiar un sistema de tarifes variables a la baixa a 
les hores nocturnes per a vehicles pesants per a 
fomentar el transport fora de les hores punta. 

5 3,8 2 

PE5 

Establir un marc normatiu unificat, vàlid per totes les 
autopistes i independent de les concessions, perquè 
els serveis d’emergències puguin circular per 
aquestes vies d’acord als mateixos criteris. 

6 2,8  

PE6 
Aplicar l’eurovinyeta per a racionalitzar el sistema de 
peatges, tarificant també les autovies i corregint les 
disfuncions de les dobles xarxes. 

7 4,3  

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
propostes. 

 

MESURES DE GESTIÓ DE L’APARCAMENT 

AP1 

Crear continus formats per diferents zones amb una 
escala de tarifes ascendent a mesura que s’està més 
a prop dels nuclis amb una major demanda.   

6 3,7 1 

AP2 
Establir un model global de tarificació de l’aparcament 
públic municipal. 7 4,0  

AP3 
Implantar les tecnologies de la comunicació a la 
gestió de l’aparcament públic. 

7 3,7  

AP4 

Recollir en els plans municipals tot l’espai 
d’aparcament disponible en funció de la seva mida, 
atractivitat i connectivitat en transport públic. 

6 4,2 1 

AP5 
Gestionar de forma conjunta la informació de totes les 
tipologies de plaça d’aparcament públic. 7 3,7  

MESURES DE GESTIÓ DE LA VELOCITAT 

VE1 

Definir corones de velocitats al voltant de Barcelona 
com a mesura per a reduir la congestió i millorar la 
qualitat de l’aire en entorns més densament poblats. 

5 3,8 1 

VE2 

Establir velocitat variable en tots els trams d’autopista 
i via preferent amb nivells de servei propers a 
saturació. 

7 3,6  

VE3 

Aplicar la velocitat variable en altres àmbits en funció 
dels nivells de congestió i no necessàriament perquè 
siguin accessos a grans ciutats. 

7 2,9  

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
propostes. 
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Taula A. 8.  

Sessió tècnica: EL TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA 

PROPOSTA 
D'acord 

 

Prioritat 
1 - 5 

Desacord 

 

MESURES RESPECTE LES LÍNIES D’ALTA DEMANDA 

AD1 
Potenciar la xarxa d’itineraris d’alta demanda i millorar-
ne els serveis. 

15 4,4 1 

AD2 
Dotar d’infraestructures de qualitat els itineraris d’alta 
demanda, en especial de les de més baix cost. 

16 4,3  

AD3 
Procurar que els recorreguts de més alta demanda 
amb origen – destinació allunyats estiguin servits per 
línies express. 

16 3,9  

AD4 
Continuar millorant la infraestructures de les parades i 
l’accessibilitat a elles.  

16 4,1  

AD5 
Establir criteris homogenis de qualitat per a tots els 
operadors de transport públic. 

14 3,7 2 

MESURES RESPECTE LES LÍNIES DE BAIXA DEMANDA 

BD1 

Realitzar un estudi en detall de les línies de baixa 
demanda per a determinar en quins casos seria 
convenient substituir-les per sistemes de transport a la 
demanda o aplicar-hi altres alternatives. 

13 4,1 3 

BD2 
Reduir el nombre d’expedicions d’algunes línies per a 
reduir-ne els costos però intentant mantenir el màxim 
de demanda (beneficiaris). 

11 2,7 5 

BD3 

Estudiar el perfil d’usuari que fa servir determinades 
línies en hores punta per a conèixer quan necessita el 
bus per a fer el trajecte de tornada i concentrar les 
expedicions. 

15 2,9 1 

MESURES RESPECTE ELS SERVEIS DISCRECIONALS 

SD1 

Continuar aprofundint en la caracterització del sector 
del transport discrecional, restablint de nou llaços de 
comunicació entre l'administració i la patronal i creant 
una taula permanent de seguiment. 

15 4,0 1 

SD2 
Aprofundir en el coneixement dels impactes ambientals 
que genera el sector, buscant solucions conjuntament 
entre administració i empreses privades.  

14 3,2 2 

SD3 

Aprofundir en el coneixement dels nivells de seguretat 
dels vehicles, ja que només es disposen de dades 
agregades d'autobusos i autocars, tant regulars com 
discrecionals. 

14 3,4 2 

SD4 
Promoure la incorporació dels discrecionals a la 
iniciativa de distintius de flotes. 

13 2,7 3 

SD5 

Caracteritzar la problemàtica de l'estacionament en 
àmbits urbans de la regió metropolitana i elaborar 
directrius per a donar-hi resposta. Incorporar la qüestió 
en els plans de mobilitat urbana. 

16 3,4  

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
propostes. 

 

SD6 

Incorporar els fluxos de vehicles discrecionals en els 
estudis i propostes sobre infraestructures (carrils bus, 
prioritat semafòrica, aparcament), ja que sovint només 
es tenen en compte les intensitats i les necessitats dels 
autobusos regulars. 

16 3,4  

SD7 

Estudiar i, si s'escau, impulsar la implantació de serveis 
a la demanda fora de les àrees centrals d'alta densitat 
d'habitants i serveis, i més enllà dels serveis socials 
(escolar i mobilitat reduïda) que la llei ja preveu prestar. 

13 3,9 3 

MESURES RESPECTE ALS TURISTES I ELS RESIDENTS TEMPORALS 

TR1 

Millorar el coneixement sobre el volum i perfil dels no 
residents i residents temporals que vénen a l’RMB per 
mitjà de les enquestes que es realitzen periòdicament, 
així com sobre les seves pautes de mobilitat. 

16 3,4  

TR2 

Incorporar als estudis i enquestes de mobilitat de 
residents (EMEF, EMQ) i altres que es puguin 
desenvolupar una variable per distingir els residents 
temporals de la resta de residents.  

15 3,1 1 

TR3 

Millorar la informació sobre l’oferta de transport públic 
que reben els turistes, incorporant-la a les noves 
tecnologies globals i facilitant-los l’obtenció dels bitllets 
de transport en origen. 

16 3,4  

MESURES RESPECTE A LA INTERMODALITAT VEHICLE PRIVAT-AUTOBÚS 

IN1 

Fer un seguiment de l‘efectivitat de les proves pilot en 
matèria de parks and ride per verificar si les hipòtesi de 
localització són correctes i s’assoleixen els objectius 
plantejats. 

16 3,1  

IN2 
Potenciar la intermodalitat mitjançant itineraris 
accessibles i ben senyalitzats (intercanviadors virtuals 
de superfície). 

16 3,8  

IN3 
Adaptar els espais d’aparcaments perquè siguin 
accessibles i segures per a tothom, en especial a les 
persones amb mobilitat reduïda. 

15 3,5 1 

MESURES RESPECTE A LA COMUNICACIÓ I EL SISTEMA DE TARIFES 

CO1 

Unificar la informació del conjunt de la xarxa 
d’autobusos de superfície, i també de la intermodalitat 
amb altres mitjans, per arribar a tot el territori i a tots els 
ciutadans. 

16 4,5  

CO2 
Implementar aplicacions de fàcil accés via mòbil i 
internet, i integrada amb la resta d’aplicacions de 
comunicació. 

16 4,3  

CO3 
Millorar els canals de comunicació i informació digitals 
(web, mòbils, etc.), en especial a les parades. 

16 4,4  

CO4 

Coordinar la informació dels diferents operadors i línies 
que tinguin recorreguts complementaris en una mateixa 
parada, integrada amb altres serveis de mobilitat 
propers (bicing, bicibox, carsharing...). 

16 4,3  

CO5 
Crear una base de dades comú on els ajuntaments 
puguin introduir les incidències previstes en la xarxa 
viària. 

15 3,6 1 
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CO6 
 

Adaptar les tarifes i els títols de transport a les 
necessitats actuals i als canvis dels hàbits de 
desplaçament dels usuaris, tot aprofitant la creació de 
la T-Mobilitat. 

16 4,4  

CO7 
Consolidar els sistemes d’ajut a l’explotació de la xarxa 
tot aprofitant també el canvi tecnològic vinculat a la 
implantació de la T-Mobilitat. 

16 4,5  

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
propostes. 

 

CO8 
Col·laborar en la creació d’una plataforma integral 
d’informació del transport públic que abasti tot el 
territori català.  

16 3,9  

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
propostes. 

 

Taula A. 9.  

Sessió AMTU-1 

ACTUACIÓ 

PRIORITAT* DIFICULTATS* 
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POLÍGONS INDUSTRIALS 

PI1 
Dotar els polígons d'una xarxa de transport públic 
col·lectiu ben connectada amb els nuclis urbans. 

11 1 4 2 15 1 

PI2 Fomentar la participació de les empreses. 12 1 2 4 4 8 

PI3 
Implantar sistemes de bicicleta d'empresa en 
polígons industrials i terciaris. 

9 4 1 1 8 5 

PI4 
Impulsar la intermodalitat i els modes compartits per 
a reduir l'ús del vehicle privat. 

14 0 2 3 4 6 

PI5 
Regular l'estacionament de vehicles privats i de 
transport de mercaderies en l'espai públic. 

9 2 6 7 2 7 

PI6 
Implicar el gestor de mobilitat des de l’inici del 
procés en els òrgans de gestió del pla. 

9 4 1 7 5 4 

PI7 
Millorar la senyalització i donar informació sobre 
mobilitat per internet. 

7 8 0 1 6 8 

PI8 
Impulsar actuacions flexibles en matèria de 
transport: van pool, autobusos d’empresa 
compartits... 

9 1 3 1 8 7 

TRANSPORT DE MERCADERIES 

TM1 
Recopilar informació sobre els fluxos de mobilitat 
dels vehicles de transport i les cadenes logístiques. 

13 2 0 0 5 7 

TM2 Millorar la regulació normativa de les zones de C/D. 6 8 0 4 0 5 
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ACTUACIÓ 

PRIORITAT* DIFICULTATS* 
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TM3 
Introduir instruments fiscals per a l'ordenació dels 
espais de C/D i la distribució de mercaderies. 

2 6 3 9 1 1 

TM4 
Implicar els comerciants i veïns en l'ordenació dels 
espais de C/D i el repartiment de mercaderies. 

9 3 1 3 0 6 

TM5 
Contemplar el transport de mercaderies en els 
instruments de planificació. 

14 0 0 4 1 5 

TM6 
Crear consignes fixes o mòbils de recollida de 
paqueteria exprés. 

2 6 3 0 4 8 

TM7 
Regular les càrregues i descàrregues mitjançant 
noves tecnologies. 

6 3 3 1 10 6 

TM8 
Restringir el repartiment en els centres urbans més 
densos als vehicles més nets i bicicletes. 

7 2 5 7 5 5 

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
proposta. 
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ESPAIS DE BAIXA DENSITAT 

BD1 Implantar serveis de transport a la demanda. 13 2 0 1 9 4 

BD2 
Crear xarxes de bicicletes i vianants de connexió 
amb els nuclis urbans. 

11 4 0 3 12 6 

BD3 
Promoure una flota de bicicletes (elèctriques) 
connectada a les xarxes de transport públic. 

3 9 1 1 11 5 

BD4 Habilitar punts parada de cotxe compartit. 6 7 2 2 1 6 

BD5 
Promoure el taxi compartit amb preu de transport 
públic. 

9 4 3 4 6 5 

BD6 
Crear un instrument de planificació de la mobilitat 
adhoc per aquestes zones. 

6 6 0 5 3 4 

BD7 
Dotar de serveis mòbils a horari amb avís a domicili 
(recollida d’escombraries, biblioteques...).  

1 8 0 0 5 5 

BD8 
Promoure el canvi a vehicles més eficients i 
ecològics. 

3 7 4 3 10 4 

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
proposta. 
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 Taula A. 10.  

Sessió AMTU-2 

ACTUACIÓ 

PRIORITAT DIFICULTATS 
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EL TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU 

TC1 
Millorar l’accessibilitat a les parades d’autobús de 
vies interurbanes o vials 

16 8  3 17 4 

TC2 
Unificar la informació de la xarxa d’autobús 
interurbans. 

17 5  5 4 15 

TC3 Millorar la informació de la intermodalidad bus-tren 16 5 2 6 5 10 

TC4 
Ampliar els serveis d’informació per mitjà de les 
noves tecnologies 

17 6  3 13 8 

TC5 
Facilitar la implantació de serveis de transport a la 
demanda 

2 10 12 10 15 8 

TC6 Millorar la informació que reben els turistes 5 16  2 5 4 

TC7 
Establir criteris homogenis de qualitat per a tots 
els operadors de transport públic 

15 7 1 11 3 9 

TC8 
Crear un protocol normatiu o un marc d’actuació 
per als municipis amb serveis a la demanda 

3 10 9 8 3 11 

LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT (I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ) 

GM1 
Utilitzar els peatges com a instruments de gestió 
de la mobilitat 

10 7 4 16 5 3 

GM2 Potenciar els carrils Bus-VAO 13 5 3 10 13 5 
GM3 Implantar l’Eurovinyeta 10 8 4 16 2 2 

GM4 
Establir un model global de tarificació de 
l’aparcament públic 

7 11 5 14 3 6 

GM5 
Implantar les tecnologies de la comunicació a la 
gestió de l’aparcament públic 

14 9 1 6 16 12 

GM6 Millorar la capacitat de la xarxa viària 3 17 3 3 14 7 
GM7 Implantar una tarificació dinàmica a les carreteres 6 9 6 15 3 3 

GM8 
Implantar nous sistemes de control d’accessos en 
vies d’alta capacitat. 

2 13 5 8 6 6 

GM9 
Optimitzar el temps de cerca d’aparcament en 
l’espai públic per mitjà de sistemes de guiatge 

10 11 2 1 15 11 

GM10 
Implantar una tarificació dinàmica per a 
l’aparcament segons la demanda 

6 13 3 8 6 7 

GM11 
Optimitzar el trànsit i el temps de viatge per mitjà 
de tecnologies de la comunicació  

8 12  1 4 10 

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
propostes. 
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EL PARC DE VEHICLES 

PC1 
Fomentar els vehicles més nets: elèctrics, híbrids, 
gas natural, GLP, biocarburants 

20 2  9 15 5 

PC2 
Impulsar la renovació de flotes, tant públiques 
com privades 

15 5 1 3 21 1 

PC3 

Desenvolupar les infraestructures necessàries per 

als vehicles elèctrics i altres tecnologies i 

combustibles 

19 4  3 19 4 

PC4 Fomentar l’adquisició de motocicletes elèctriques 11 12  5 14 2 

PC5 Promoure la bicicleta elèctrica 11 10 1 5 10 3 

PC6 
Incloure criteris de mobilitat sostenible en els 

contractes públics d’adquisició de vehicles 
19 2 1 8 6 3 

PC7 
Impulsar els serveis de carsharing i amb vehicles 

també més nets 
6 14  7 9 3 

PC8 
Difondre els beneficis ambientals, socials i, 

sobretot, econòmics de les noves tecnologies 
18 4  5 10 3 

PC9 
Promoure les auditories energètiques i ambientals 

en el sector del transport 
9 10 2 6 10 3 

PC10 
Fomentar els cursos de conducció eficient, també 

en les flotes públiques 
13 8 1 4 12 3 

PC11 
Promoure els distintius de flotes ambientalment 

eficients 
10 11  8 7 2 

* No tots els assistents van respondre a totes les preguntes, motiu pel qual els valors totals varien entre 
propostes. 
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RESULTATS DE LES ENQUESTES DELS BUTLLETINS 
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Enquesta Butlletí 5: Primera enquesta sobre les línies d’actuació 
del nou pdM 2013-2018 (Setembre 2012) 
 

Participants: 59 
 
Conclusions 

 Impactes sobre els que cal actuar de forma prioritària 

De forma clara destaca com a principal objectiu de millora dels impactes de la 
mobilitat la reducció dels nivells de contaminants atmosfèrics nocius per a la salut a 
les ciutats, amb pràcticament un 80% de les respostes que el situen en nivell de 
prioritat màxima. En segon lloc, amb encara més d’un 50% de respostes identificant 
la prioritat màxima, es situen els objectius de reducció del consum i increment de 
l’eficiència energètica, amb l’objectiu associat de reducció de la importància del 
petroli entre les principals fonts energètiques i, per tant inevitablement també una 
reducció de les emissions que contribueixen al canvi climàtic. També a aquest nivell 
es situa l’objectiu de millora de l’eficiència econòmica del transport, de manera que 
no s’estimulin econòmicament mesures que no tinguin un nivell d’eficàcia contrastat 
en l’assoliment dels objectius generals de millora, i de manera que es pugui treure 
un major rendiment de les inversions i costos d’explotació del sistema de transport. 
A més a més, en el marc de les observacions presentades pels participants es 
subratlla la interdependència existent entre l’evolució d’aquest objectiu i l’evolució 
dels preus associats a les diferents fons energètiques del transport, així com la 
rellevància d’internalitzar les externalitats en les anàlisis d’eficiència econòmica dels 
diferents projectes i serveis de transport. 
A continuació, en el nivell de prioritat alta trobem la millora de la seguretat viària a 
les zones urbanes, carreteres i autopistes, l’increment de l’espai urbà destinat a la 
ciutadania en detriment dels vehicles, i la millora de l’equitat social en l’accés al 
transport. 
Finalment, es situen en un nivell de prioritat normal la millora de l’accessibilitat per a 
persones amb mobilitat reduïda a la via pública i als transports, la reducció del 
temps de desplaçament amb qualsevol mode, la reducció de la contaminació 
acústica associada al transport i la millora de la integració paisatgística i ambiental 
de les infraestructures. 
A continuació es presenten les respostes obtingudes considerant que es demanava 
a les persones enquestades valorar la prioritat per als propers 6 anys i identificant 
per a cada nivell de prioritat (màxima, alta i normal) un màxim de 4 impactes. 
L’ordre de prioritat final s’ha establert a partir de la mitjana ponderada segons els 
criteris exposats en la mateixa figura. 

(*)

2,73

2,46

2,27

2,18

2,16

2,13

2,02

1,96

1,79

1,71

1,57

1,46

(*) Mitjana ponderada considerant Màxima = 3 / Alta = 2 / Normal = 1

Impactes on cal actuar per ordre de prioritat

0% 20% 40% 60% 80%

12. Millora de la integració paisatgística i

ambiental de les infraestructures

11. Reducció de la contaminació acústica

associada al transport

10. Reducció del temps de desplaçament amb

qualsevol mode

9. Millora de l'accessibilitat per a persones

amb mobilitat reduïda a la via pública i als

transports

8. Millora de l'equitat social en l'accés al

transport (mobilitat com a dret)

7. Increment de l'espai urbà destinat a la

ciutadania, en detriment dels vehicles

6. Reducció de les emissions que

contribueixen al canvi climàtic

5. Millora de la seguretat viària a les zones

urbanes, carreteres i autopistes

4. Reducció del petroli i diversificació

energètica

3. Millora de l'eficiència econòmica del

sistema de transport

2. Reducció del consum i increment de

l'eficiència energètica

1. Reducció dels nivells de contaminants

atmosfèrics nocius per a la salut a les ciutats

Persones enquestades (%)

Normal Alta Màxima
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 Estratègies de millora dels impactes on cal actuar de forma prioritària 

La principal estratègia per tal de millorar els impactes del sistema de mobilitat és la 
millora i promoció dels modes més sostenibles per captar desplaçaments del vehicle 
privat motoritzat, amb més d’un 60% de respostes que la situen en el nivell de 
prioritat màxima. En aquest nivell, i amb més d’un 40% de respostes identificant 
prioritat màxima, trobem la gestió més eficient del transport i la distribució de les 
mercaderies, línia sobre la qual s’han produït en els últims anys algunes millores a 
nivell d’infraestructures però on actualment es destinen encara pocs esforços a 
polítiques de gestió. També es percep com a prioritat màxima la gestió del viari i 
l’aparcament per afavorir el transvasament cap als modes més sostenibles, és a dir, 
que clarament el canvi modal és un objectiu indiscutible que requereix en gran 
mesura de polítiques pull però també una complementarietat clara de polítiques 
push. Finalment, l’última estratègia amb nivell de prioritat màxima, la internalització 
de les externalitats de manera que aporti més al finançament del sistema qui 
produeixi més impactes, es pot interpretar clarament com la necessitat de traduir les 
polítiques push en mesures de desincentivació econòmica per als modes amb 
majors impactes, entre els que cal destacar, seguint en la línia de la pregunta 
anterior, aquells que generen més contaminants atmosfèrics a les ciutats i aquells 
amb una menor eficiència energètica. 

A continuació, en un nivell de prioritat alta trobem la reducció de la distància mitjana 
dels desplaçaments, afavorint la urbanització compacta i plurifuncional, l’increment 
de l’ocupació mitjana dels turismes, l’increment de la quantitat i qualitat de la 
informació disponible per part de l’usuari/ària, i la millora de les infraestructures per 
pal·liar impactes com l’accidentalitat o el soroll. 

Finalment, a nivell de prioritat normal podem situar la reducció del nombre de 
desplaçaments, és a dir, de la necessitat de desplaçar-se, la promoció de la 
renovació del parc amb vehicles que presentin ràtios d’impacte inferiors, l’increment 
de la qualitat i quantitat de la informació recollida sobre mobilitat a la regió per a la 
seva anàlisi, i l’increment de la participació de la ciutadania en la planificació i 
seguiment de la mobilitat. 

A continuació es presenten les respostes obtingudes considerant que es demanava 
a les persones enquestades valorar la prioritat per als propers 6 anys i identificant 
per a cada nivell de prioritat (màxima, alta i normal) un màxim de 4 estratègies. 
L’ordre de prioritat final s’ha establert a partir de la mitjana ponderada segons els 
criteris exposats en la mateixa figura. 

 

(*)

2,50

2,39

2,29

2,21

2,02

1,98

1,95

1,91

1,88

1,75

1,63

1,57

(*) Mitjana ponderada considerant Màxima = 3 / Alta = 2 / Normal = 1

Estratègies que cal implantar per ordre de prioritat

0% 20% 40% 60% 80%

12. Increment de la participació de la

ciutadania en la planificació i seguiment de la

mobilitat

11. Increment de la qualitat i quantitat

d'informació recollida sobre mobilitat a la regió

per a la seva anàlisi

10. Promoció de la renovació del parc amb

vehicles que presentin ràtios d'impacte

inferiors

9. Reducció del nombre de desplaçaments, és

a dir, de la necessitat de desplaçar-se

8. Millores en les infraestructures per pal·liar

impactes com l'accidentalitat o el soroll

7. Increment de la quantitat i qualitat de la

informació disponible per part de l'usuari/ària

6. Increment de l'ocupació dels turismes

5. Reducció de la distància mitjana dels

desplaçaments, afavorint la urbanització

compacta i plurifuncional

4. Internalització de les externalitats, que

aporti més al finançament del sistema qui

produeixi més impactes

3. Gestió del viari i l'aparcament per afavorir el

transvasament cap als modes més sostenibles

2. Gestió més eficient del transport i la

distribució de les mercaderies

1. Millora i promoció dels modes més

sostenibles per captar desplaçaments del

vehicle privat motoritzat

Persones enquestades (%)

Normal Alta Màxima
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 Promoció dels biocombustibles 

Més d’un 50% de les persones enquestades consideren que cal contribuir a la 
promoció activa dels biocombustibles (biodièsel, bioetanol, etc.) únicament si són de 
fonts que no competeixen amb l’agricultura per a l’alimentació. Entre les principals 
observacions afegides pels participants cal destacar els comentaris a favor de 
considerar els biocombustibles com un primer pas o etapa pont que pot aportar 
millores a mig termini, i que cal seguir les consideracions de la UE de cara a 
promocionar els biocombustibles de 2a generació. La resta de respostes es recullen 
a continuació, cal recordar que es permetia resposta múltiple fins a un màxim de 3 
ítems per persona. 

 Promoció dels biocombustibles

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sí, de forma general, cal que arribin a tenir un

gran protagonisme

Únicament fora les ciutats perquè poden

incrementar els contaminants nocius per la

salut

Únicament si són de producció local

En general no, tot i que puntualment

contribueixen a la diversificació energètica

Únicament si són de fonts que no competeixen

amb l'agricultura per a l'alimentació

 
  

 Internalització de les externalitats 

Més d’un 80% de les persones enquestades considera que la principal fórmula per 
tal de repercutir els costos no comptabilitzats dels impactes ambientals i socials que 
genera el sistema de mobilitat és la reserva de carrils i espais per a donar prioritat 
als modes i vehicles més sostenibles. En segon lloc, tot i que per sota del 50% 
d’acord, s’identifiquen la creació d’impostos i tarifes que gravin la utilització dels 
vehicles més contaminants, especialment aquells vinculats al consum de 
combustible i especialment en els períodes de major contaminació. De fet, a partir 
de l’anàlisi de les observacions dels participants es denota una clara controvèrsia 
sobre l’efectivitat de la via impositiva de tarifària, amb clars defensors i detractors, i 
es reforça el consens entorn de la primera fórmula, és a dir, desincentivar 
prioritàriament destinat  als vehicles amb majors impactes en termes d’espai 
disponible i, per tant, temps de desplaçament. La resta de respostes es recullen a 
continuació, cal recordar que es permetia resposta múltiple fins a un màxim de 3 
ítems per persona. 

La resta de respostes es recullen a continuació, cal recordar que es permetia 
resposta múltiple fins a un màxim de 3 ítems per persona. 

 Internalització de les externalitats

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Increment d'impostos sobre la tinença de

vehicles, tot i proporcionats a la seva eficiència

Increment de les tarifes existents que graven la

utilització dels modes i els vehicles menys

sostenibles (peatges, aparcament, etc.)

Increment d'impostos sobre els combustibles i

fonts energètiques més contaminants

Creació de noves tarifes que gravin la utilització

dels vehicles més contaminants en períodes de

contaminació o congestió, o en zones

sensibles

Reserva de carrils i espais per a donar prioritat

als modes i vehicles més sostenibles

  

 

 Mobilitat als centres de treball i polígons industrials 

Gairebé 80% de les persones enquestades considera que la principal línia 
d’actuació per a transvasar desplaçaments laborals del cotxe cap als modes més 
sostenibles és la d’incentivar amb reduccions d’impostos i/o amb distinció pública 
les empreses que contribueixin al canvi modal, i tal i com es recull a les 
observacions dels participants es podria fer extensible aquest reconeixement a tots 
tipus d’organitzacions i centres generadors de mobilitat. També més d’un 50% dels 
participants considera que cal treballar per reforçar de forma rellevant el cotxe 
compartit. 

En un segon nivell, perquè presenten un nivell de suport destacable tot i que inferior 
al 50% dels participants, es troba la línia d’incentivar amb reduccions d’impostos i/o 
distinció pública a les persones que realitzin el canvi modal, i la d’obligar a les 
empreses a fer-se càrrec de part del cost de transport dels treballadors/es. Cal 
recordar que  com en els casos anteriors es permetia resposta múltiple fins a un 
màxim de 3 ítems per persona. 
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Mobilitat als centres de treball i polígons industrials

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Establir tarifes d'aparcament en la via pública

dels polígons per finançar les línies d'autobús

Obligar a les empreses a fer-se càrrec de part

del transport dels treballadors

Incentivar amb reduccions d'impostos i/o

distinció pública les persones que realitzin el

canvi modal

Reforçar de forma rellevant el cotxe compartit

Incentivar amb reduccions d'impostos i/o

distinció pública les empreses que contribueixin

al canvi modal

 
 
 

 Cotxe compartit i vehicles d’alta ocupació (VAO) 

Més d’un 60% de les persones enquestades considera que la principal línia 
d’actuació per tal d’assolir un increment significatiu de l’ocupació mitjana dels 
turismes en dia feiner és la de generalitzar els carrils VAO en els principals 
accessos a les ciutats o en les vies bàsiques, si bé en les observacions es fa 
referència reiteradament a la necessitat que aquests carrils han d’anar acompanyats 
d’una bona anàlisi econòmica. En segon lloc, també per sobre d’un 50% de 
respostes, es proposa mantenir o incrementar els descomptes  en les vies de 
peatge per als vehicles VAO. Finalment, en la línia del 50% es situen els serveis per 
posar en contacte, també en temps real, les persones que volen compartit cotxe. 
Cal recordar que es permetia resposta múltiple fins a un màxim de 3 ítems per 
persona. 

 Cotxe compartit i vehicles d'alta ocupació (VAO)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Preveure punts de recollida de persones que

comparteixen cotxe en aparcaments P&R a

l'inici de carrils VAO

Serveis per garantir el retorn a casa si un

imprevist no permet compartir la tornada

Serveis per posar en contacte, també en temps

real, persones que volen compartir

Mantenir o incrementar els descomptes en les

vies de peatge per a vehicles VAO

Generalitzar els carrils VAO en els principals

accessos a les ciutats o en les vies bàsiques

 

 Coordinació entre l’urbanisme i la planificació de la mobilitat 

La principal línia d’actuació que cal promoure dins la planificació i gestió urbanística 
per tal de millorar la mobilitat, amb el suport de més d’un 70% dels participants,  és 
evitar la qualificació d’usos intensius en mobilitat de persones lluny de les estacions 
de transport públic, o com a mínim, que les noves activitats financiïn el dèficit dels 
serveis de connexió. També amb una resposta superior al 50% trobem la línia 
d’analitzar de forma obligatòria la mobilitat de mercaderies en la planificació 
urbanística, i la d’incorporar al planejament general l’obligació de definir uns nivells 
jeràrquics en la xarxa viària urbana amb una normativa diferenciada segons el seu 
paper en la mobilitat. La resta de respostes es recullen a continuació, cal recordar 
que es permetia resposta múltiple fins a un màxim de 3 ítems per persona. 

 
Coordinació entre l'urbanisme i la planificació de la mobilitat

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Establir normatives sobre nombre màxim de

places d'aparcament en funció de la proximitat

al transport públic d'alta capacitat (més a prop,

menys places autoritzades)

Evitar la qualificació d'usos intensius en

mobilitat de mercaderies lluny de la xarxa viària

bàsica o de terminals de transport ferroviari de

mercaderies

Incorporar al planejament general l'obligació de

definir uns nivells jeràrquics en la xarxa viària

urbana amb una normativa diferenciada segons

el seu paper en la mobilitat

Analitzar de forma obligatòria la mobilitat de

mercaderies en la planificació urbanística

Evitar la qualificació d'usos intensius en

mobilitat de persones (residencial compacte,

terciari, comercial, etc.) lluny de les estacions

de transport públic, o com a mínim que financiïn

el dèficit dels serveis de connexió
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Enquesta Butlletí 7: Informació sobre el seguiment del nou pdM. 
Enquesta sobre la mobilitat als espais de baixa densitat (Abril 
2013) 
 
Participants: 26 
 
Conclusions 

 Valoració de les deficiències en la mobilitat de les àrees de baixa densitat 
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Actuacions assenyalades com a prioritàries 

 
 

 Altres deficiències i comentaris 

A Sant Boi les àrees de baixa densitat són els Barris de Muntanya (4). Es un tema 
assumit que si algú va a viure a la muntanya l'accessibilitat és limitada doncs hi han 
carrers on el pendent és superior al 20%. Tan mateix la possibilitat d'establir-se 
comerços és inviable en la seva rendibilitat econòmica. manca de suport a l'ús 
racional del cotxe, carsharing i carpooling, a la bici i al desplaçament a peu, 
justament de les alternatives al cotxe privat i al TP que no costen diners S'hauria de 
donar una imatge comuna de serveis transport públic, que també englobes el 
serveis de transport a la demanda. Si tindrem una única targeta T-Mobilitat, per que 
no podríem tenir un únic de telèfon per fer la reserva del TAD. 

Manca d'interés de la administració pública per no reunir determinades localització 
condicions rentables de diversos factors. Manca i molt deficient tractament de la 
informació a l'usuari sobre el transport públic, és quelcom que hauria d'estar 
centralitat, no donat a la Generalitat o els operadors Poc compromís per part dels 
operadors de donar compromís punctualitat al servei Caldria imaginació per 
densificar aquestes àrees, per fer-les més eficient i sostenibles, per tal que es pugui 
garantir uns serveis, amb una qualitat acceptable i uns costos assumibles per 
l'administració i els administrats. D'altra forma, es corre el risc d'un empobriment i 
deteriorament d'aquestes àrees, que difícilment tindrà marxa enrere. 

 
 
 
 
 
 
 

 Línies d’actuació 
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 Altres línies d'actuació i comentaris 

Difícilment trobarem receptes vàlides per a totes les situacions de dispersió, ja que 
l'orografia, ubicació i grua de població seran factors clau pels resultats, però potser 
si que cal crear indicadors que ens permetin conèixer el grau de problemàtica, 
costos i resultats que es poden obtindre amb les diferents actuacions. Taxi compartit 
amb preu de transport públic i transport a la demanda no vindria a ser el mateix. El 
transport que s'implanti ha de restringir-se a una funció pràcticament social perquè 
el cost de servir aquest tipus d'àrees és altíssim. La gent que hi viu ha d'assumir 
que no és compatible la molt baixa densitat amb el transport públic regular. 
Electrificació i hibridació del TP com a alternativa al crash-oil que ja està arribant 
BAIXA DENSITAT - POLIGONS I PARCS EMPRESARIALS: Incorporar a la 
legislació urbanística obligacions més vinculants pels promotors a donar servei de 
transport públic amb temps establerts per Decret. No autoritzar implantacions 
singulars d'habitatges i urbanitzacions si no es subministra un bon servei de TP. 
Prohibir deslocalitzacions d'activitats econòmiques a llocs on el TP o hi arriba ni hi 
pot arribar perquè no és viable. Fer politiques de CONSOLIDACIÓ urbana i no 
deslocalització. 
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Enquesta butlletí 8: Definició de les propostes d’actuació del nou 
pdM. Enquesta sobre la mobilitat als espais de baixa densitat. 
Enquesta sobre les oportunitats de les xarxes de transport en 
relació amb la cohesió social (Octubre 2013) 
 

Participants: 49 
 
Conclusions 

 En quins àmbits creieu que caldria actuar de forma prioritària per garantir el dret a la 

mobilitat sostenible, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats a través del sistema 

de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona? 

 
 

S’han recollit també dues propostes d’àmbits d’actuació diferents a les ja 
plantejades: 

- Millora de l'espai parada seguint criteris de demanda 
- Llegibilitat de la xarxa 

 

 La gestió de determinats serveis de transport i mobilitat pot esdevenir un sector 

econòmic emergent per crear nous llocs de treball en l’àmbit dels col·lectius amb risc 

d’exclusió (a través del tercer sector) i, alhora, consolidar la mobilitat sostenible com 

una oportunitat de negoci. La gestió d’aparcaments segurs de bicicletes, en podria 

ser un exemple. Quines altres experiències coneixeu o us sembla que es podrien 

impulsar com a banc de proves? 

 

Algunes de les respostes rebudes: 
 

 Gestió dels Park and Ride. La gestió dels aparcaments de dissuasió per part de 
persones en risc d'exclusió. Gestió d'aparcaments dissuasoris a estacions o 
intercanviadors, 

 Gestió cooperativa d'aparcaments. Beneficis per a projectes de barri 

 Gestió d'aparcaments de camions 

 Gestió de préstec de motos i bici elèctrica 

 Servei de bicicletes públiques Ambicia't a Terrassa 2007-2011: el personal que 
gestionava el servei pertanyia a aquest col·lectiu i l'experiència va ser molt 
positiva. 

 Xarxa de tallers de reparació i manteniment de bicicletes fixes i ambulants. 

 Ascensors mes amplis per a que hi càpiga bicis i persones. 

 Manteniment i gestió dels intercanviadors de transport públic. 

 Formar i incloure persones en tasques d'informació i guiatge en grans 
esdeveniments. 

 Serveis d'acompanyament i suport als camins escolars per part de persones a 
l'atur o jubilades, en camins escolars segurs 

 Gestió de carsharing, integració carsharing i transport públic 

 Manteniment i reparació de vehicles electrics 

 Transport regular a la demanda. Creació d'una central de gestió de transport a 
la demanda que centralitzi tots els serveis que hi ha creats, i n'estudiï de 
possibles a implantar. Tant pel que fa al call-center, com gestió de peticions 
online,.... 

 Gestió de les emissores/centraletes de taxis. 

 Macrotransport motoritzat compartit: taxis compartits. 

 Autobusos i/o microbusos als Polígons Industrials i Centres d'Alta Activitat 
Econòmica des de les estacions de les xarxes ferroviàries més properes cobrint 
els horaris d'Entrada i Sortida dels treballadors i coordinant els horaris tant dels 
ferrocarrils com els de les empreses interessades. 

 L'acompanyament de gent de la 3ª edat o discapacitats, que amb un 
acompanyant es veurien en cor de realitzar desplaçaments en transport públic 
que ara no s'atreveixen. Em penso que a ELTIS hi ha penjada una experiència 
d'aquest estil realitzada a Paris. 

 Gestors de Proximitat: personal coneixedor de les xarxes de TP, que amb una 
PDA o similar, poguessin informar als usuaris de l'oferta que té sobre el terreny 
l'usuari, dels diferents operadors, transbordaments, intercanviadors, etc. En el 
seu dia, es va integrar el sistema tarifari, però mai s'ha arribat a integrar la 
informació dels serveis. També podrien fer tasques de verificació de títols i 
assistència dels servei de TP i del seu correcte funcionament. Informadors a 
cruïlles d'enllaç d'autobús. És un tema que es pot anar implementant 
gradualment, per línies, per corredors, etc., no cal afrontar-ho tot de cop. 
Aquesta figura aportaria confiança a l'usuari i en milloraria l'ús i gestió dels 
serveis. 
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 Personal d'atenció al públic en oficines de mobilitat 

 Control de bitlletatge en transports. 

 Control a zones d'accés restringit. 

 La distribució logística de la última milla a peu o en bicicleta elèctrica mitjançant 
persones en risc d'exclusió. 

 Formar aquestes persones per la neteja de les vores de la xarxa ferroviària on 
hi ha risc d'incendi per proximitat de vegetació 

 Recomano especialment les experiències de Friburg (Alemanya) i Montpellier 
(França). 

 

 Procés d’implantació 

 

 

 

 

 

 

 

 Altres dificultats i comentaris 

Important la temàtica de la compartició dinàmica del cotxe privat. El deteriorament o 
pèrdua dels serveis d'aquestes zones pot generar focus de població captiva, amb 
baixes possibilitats de sortir del cercle donada la gran dependència que han tingut 
del cotxe i el minvant poder econòmic que pateixen molts dels residents. Pel que 
trobar formules per promoure la mobilitat compartida i promoure la cultura del 
compartir, pot ser una sortida factible i de baix cost. 
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APORTACIONS AL SEGON CONSELL DE MOBILITAT 
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APORTACIONS RESPOSTES 

RAFAEL OLMOS – SERVEIS CATALÀ DE TRÀNSIT 

En el pdM, cal contemplar amb més detall i coneixement l’accidentalitat urbana. Un dels 

indicadors europeus és reduir de 50% l’accidentalitat amb víctimes mortals, per això el Pla 

estratègic de seguretat viària planteja una reducció del 50% de morts respecte el 2010 

(urbana + interurbana). La reducció de l’accidentalitat l’any 2016 respecte l’any 2010 hauria 

d’arribar a un 30%, sense distingir zones urbanes d’interubanes. 

El pdM incorpora la reducció del 50% dels morts per a l’any 2020 respecte el 2010. Respecte l’any 

2012 n’ha resultat un objectiu de reducció del 36,2%. 

 

JORDI CASTELLÓ – COL·LEGI AMBIENTÒLEGS 

Seria interessant incorporar més en el discurs la millora de la salut pel que fa a les 

emissions contaminants. Es podria incloure informació ambiental en els anells de carretera, 

per exemple. Atorgar més importància a la mobilitat activa que contribueix a la millora de la 

qualitat ambiental. 

Pel que fa a les fonts d’informació sobre mobilitat, cal una major unificació i control de la 

informació per part de l’Administració per a evitar l’allau d’aplicatius diferents. 

Caldria incorporar més la bicicleta elèctrica quan es parla de vehicles elèctrics, sobretot 

perquè no li cal una infraestructura tan complexa. 

La millora de la salut, sigui per millora de la qualitat de l’aire o reducció dels accidents, és un element 

central de la qualitat de vida i així ho contempla el pdM. En els càlculs ambientals es pot comprovar 

que la mobilitat activa és un element que s’ha tingut en compte. 

S’ha incorporat la idea d’una major unificació de les fonts i els canals d’informació a l’eix 9. 

La bicicleta elèctrica forma part dels vehicles a promoure en el proper pdM i així es recull en l’eix 8 i a 

l’eix 3. 

PAU AVELLANEDA – COL·LEGI GEÒGRAFS 

Es valora molt positivament que la variable urbanística s’hagi incorporat i consolidat com un 

factor clau de la mobilitat del territori. S’ha de posar més l’èmfasi, no obstant, en la relació 

entre mobilitat i exclusió social, més del que es contempla actualment, ja que aquest 

element social serà capital en el futur. 

L’exclusió social, a més, té diverses derivades que tenen a veure amb la salut o la capacitat 

d’accés a certs llocs de treball, per exemple. Ha de ser un aspecte més transversal. Cal fer 

del transport públic un instrument de l’estat del benestar, de redistribució també de la 

riquesa, aconseguint que tothom tingui accés a tot arreu i a les oportunitats de tot tipus. 

S’ha fet un esforç tant a la diagnosi com en les propostes del Pla d’introduir millor el factor d’exclusió 

social. En aquest sentit a l’eix 3 s’ha incorporat una mesura que tracta directament aquest tema, fent 

èmfasi en el manteniment de les tarifes socials que ja presta l’ATM, que lògicament hauran d’adaptar-

se a les situacions que es donin en el futur. Es considera un element important en aquest mesura la 

millora de la informació disponible sobre aquests col·lectius i la seva mobilitat. 

També s’ha incorporat la idea de les oportunitats de treball que ofereix el sistema de mobilitat per a 

persones en risc d’exclusió social. 

ALBERT VILLALONGA – CCOO 

Ja que existeix una Taula del sistema logístic, caldria que n’existís també una per al 

seguiment de la mobilitat laboral. Es podria crear un programa de suport tècnic, d’intercanvi 

de coneixement, experiències... –una mena d’observatori- per a empreses, entitats, 

organismes que tinguin capacitat d’actuar en la mobilitat dels polígons industrials i CGM. 

Cal crear una T16 per donar una alternativa als joves perquè es passin al transport públic 

enlloc de les motos i els vehicles a motor. 

En l’eix 7, la taula de seguiment hauria de comptar el suport d’un observatori de la mobilitat 

als centres de treball. En el programa de suport a la mobilitat sostenible al treball, i vinculat a 

la taula de seguiment i a l’observatori de la mobilitat als centres generadors de mobilitat, 

s’hauria de crear una oficina tècnica, dins l’ATM. 

Es proposa crear algun tipus de reconeixement a bones pràctiques en mobilitat al treball 

S’ha incorporat a l’eix 7 la idea de crear un grup de treball sobre mobilitat laboral del qual en surti el 

format idoni per fer-ne el seguiment. D’aquest grup hauria de dependre la proposta d’intercanvi 

d’experiències. 

Pel que fa a la T-16, el pdM no defineix l’estructura de títols, sinó que indica que cal mantenir les 

tarifes socials i adaptar-les als que més les necessitin en cada moment. 

Pel que fa a la creació d’un observatori de la mobilitat laboral, és una proposta a debatre dins del grup 

de treball que s’ha indicat anteriorment. De la mateix manera la creació d’un reconeixement s’hauria 

de fer dins dels treballs de l’esmentat grup. 

RAFAEL REQUENA – UAB 

Cal avançar més en la planificació integrada d‘urbanisme i mobilitat a la UAB.  

S’han reduït els desplaçaments en vehicle privat, però degut a la crisi. No es crearan nous 

aparcaments, es controlarà més la disciplina, es farà més divulgació..., però arriben cotxes 

de tot arreu i cal tenir ajuda de les administracions per a fer aquestes actuacions. 

S’està d’acord amb la premissa de la integració urbanisme i mobilitat. El pdM el que fa es 

desenvolupar les estratègies del Pla Territorial Metropolità de Barcelona per garantir-ne la integració. 

A l’eix 3 s’ha introduït  el tema de l’aparcament i la seva possible tarifació a nivell metropolità i a l’eix 5 

es desenvolupa la mesura de la T-mobilitat que millorarà les possibilitats d’adaptar la tarifa al territori. 

S’ha inclòs la idea d’unificació de les aplicacions, amb la possibilitat que sigui l’evolució de l’aplicatiu 
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APORTACIONS RESPOSTES 

Cal avançar en la tarificació de l’aparcament, però també cal veure en què es tradueix la 

TMobilitat, ja que la tarificació actual no afavoreix l’ús per part dels estudiants. 

Cal una eina/aplicatiu sobre informació de la mobilitat d’ampli abast territorial integrada i no 

crear eines atomitzades. 

Mou-te de la Generalitat. 

JOSEP MARIA MARTÍ – BUSMET 

Caldria empènyer les mesures que millorin el transport de superfície. El Bus-Vao de la B-23 

milloraria molt l’eficiència de les línies que entren per la Diagonal. 

S’hauria de perllongar el Bus-Vao de la C-58 un cop passat el coll de Montcada. 

Pel que fa al BUS- VAO de la B-23, el pdM el considera un projecte clau per al desenvolupament del 

transport en superfície del Baix Llobregat. Pel que fa al perllongament de la C-58, es considera 

prioritari primer desenvolupar els carrils ja estudiats al pdI. Aquestes actuacions s’inclouen a la 

Mesura 2.1 i 2.3. 

MONTSERRAT GARCIA - FEDERACIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT 

Hi ha moltes aplicacions tecnològiques, però potser la ciutadania no està del tot preparada 

para a adaptar-s’hi. Hi ha una escletxa digital perquè hi ha aplicatius que no són accessibles 

per a una part dels ciutadans, fet que genera exclusió. Cal incorporar aquests col·lectius en 

el disseny de les noves aplicacions d’informació de la mobilitat. 

La pujada tarifària està reduint la igualtat d’oportunitats, fet al que s’afegeix la manca 

d’accessibilitat, agreujant encara més la situació. 

Cal tenir més en compte l’accessibilitat dels carrers, sobretot en el cas de les persones amb 

discapacitat visual i cal estar amatents perquè cada cop pateixen més  conflictes amb la 

bicicleta.  

S’ha incorporat a l’eix 9 la recomanació que les noves app es dissenyin accessibles per a tots els 

ciutadans. 

El pdM, a l’eix 3, proposa que es mantingui l’estructura de tarifes socials adaptant-se a les noves 

necessitats. 

Pel que fa a l’accessibilitat s’ha incorporat l’impuls dels plans a l’eix 1 i també la seva implantació  en 

moltes de les mesures del pla,. En l’àmbit urbà es vetllarà des de l’ATM perquè es tingui també en 

compte, com ja fan els plans de mobilitat urbana que s’han rebut els darrers anys. 

MARIONA COLL - ICAEN 

En la priorització dels desplaçaments a peu o en bicicleta s’ha de fer valdré la vessant salut. 

Caldria esbrinar si l’ICS té alguna dada per a reforçar aquesta idea.   

Vinculat amb això, es preocupant que hi hagi un increment important d’usuaris de bici 

elèctrica, ja que per moure’s per Barcelona és millor que la moto, però també te accés als 

carrils bici. No seria desitjable veure envaïts els carrils bici per persones que no fan salut, 

sinó que empren la bici elèctrica com la mobilet d’altres temps. Si no estan conscienciats, és 

clar que per economia no es posaran a pedalar, atès que el consum elèctric és irrisori. 

Hi ha el convenciment de l’ATM per tota la informació disponible que els modes actius milloren la salut 

de les persones. 

Pel que fa a la bicicleta elèctrica cal està amatent al seu desenvolupament, però en terrenys 

accidentats o per allargar els recorreguts interurbans en bicicleta sembla un mode idoni. 

MARILINA FERRER – STOP ACCIDENTS CATALUNYA 

Caldria millorar l’accessibilitat a les estacions fins que totes les estacions i parades siguin 

accessibles per a tothom al 100%.  

És també molt important reduir el nombre de morts a les vies urbanes i interurbanes, i això 

s’arribarà a aconseguir si es redueix l’accidentalitat en general, perquè quan hi ha un sinistre 

no es poden conèixer les conseqüències fins a posteriori. 

Per disminuir el nombre de desplaçaments en vehicle privat a Barcelona ajudaria el fet de 

construir grans aparcaments a les entrades perquè els usuaris puguin deixar el vehicle i 

accedir-hi en transport públic, de la mateixa manera que ajudaria el fet de tenir aparcaments 

a les poblacions d’origen per accedir-hi en tren. 

El pdM ja demana que el nombre d’estacions accessibles sigui major del que inicialment d’una 

manera tendencial hi hauria. Hi ha algunes actuacions vinculades a la remodelació de la xarxa que 

sembla raonable fer-ne la millora en paral·lel a aquestes obres, que en alguns casos és previst 

realitzar després de l’any 2018. 

El pdM treballa amb el Servei català de trànsit  per conèixer els punt de concentració d’accidents. Els 

nombres avalen la bona feina feta per aquesta institució i el que cal es col·laborar promovent les 

seves estratègies, com es fa als eixos 2 i 3 del Pla. 

Pel que fa als aparcaments de dissuasió són una de les infraestructures més importants del pdI amb 

que compta el pdM als eixos 2 i 3, però es creu millor situar-los a una distància no  massa allunyada 

del lloc d’origen del qui fa el viatge. 

SIMO BATLLE, CIMALSA 

Hi hauria d’haver una separació clara en el tractament del transport de passatgers i el de 

mercaderies  També s’haurien de revisar alguns aspectes de la normativa, com per exemple 

els paràmetres dels estudis d’avaluació de mobilitat generada que regulen les àrees denses 

i industrials. S’hauria de permetre adaptar les noves actuacions no al projecte, sinó al seu 

desenvolupament, de manera que els serveis vagin paral·lels a les necessitats i la demanda. 

El pdM tracta separadament passatgers i mercaderies, però no es pot oblidar que en els fluxos viaris 

es mesclen i que en els llocs d’origen i destinació interfereixen per fer les seves operacions. 

Es considera necessari adaptar la norma sobre mobilitat generada en el sentit que proposa CIMALSA. 

Esperem que es puguin inicar treballs en aquest sentit un cop aprovat el pdM. 

Es considera adequat avançar en l’indicador que s’indica per part de CIMALSA. 

L’objectiu de la mesura 1 de l’eix 6 és aconseguir la participació de la iniciativa privada i també de les 
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APORTACIONS RESPOSTES 

D’altra banda, s’ha de tenir en compte, pel que fa als indicadors, com es mesura l’eficàcia 

del sistema de transport i l’accidentabilitat amb víctimes en el transport de mercaderies. 

La planificació urbanística és també diferent en el cas del transport de mercaderies que en el 

de passatgers.  

Caldria completar l’estratègia 6 afegint que es promourà la participació de la iniciativa 

privada. 

institucions públiques que tracten aquest tema. 

JUAN JOSÉ CASADO - PACTE INDUSTRIAL 

En relació a l'eix 7, es proposa incloure l’objectiu de la millora de l'accessibilitat en transport 

públic col·lectiu als polígons d'activitat econòmica, com a element per afavorir la 

competitivitat de la indústria metropolitana i la sostenibilitat del territori. Especialment en 

aquells polígons que presentin un nivell d'accessibilitat més deficient, prioritzant les 

actuacions en funció del nombre de treballadors afectats. També incloure l’objectiu que els 

plans de mobilitat als polígons es desenvolupin amb un ampli consens entre els agents 

implicats.  

Es proposa incloure la mesura de creació de xarxes de vianants i bicicletes als CGM, 

prioritzant les xarxes d'accés i posteriorment les xarxes internes, i valorar la possibilitat 

d'incloure una mesura relacionada amb l'impuls de la figura del gestor de la mobilitat. 

El Pla proposa en l’eix 7 la creació d’un grup de treball per aprofundir en els temes de la mobilitat als 

centres de treball on poden cabre tots els temes que es proposen. 

L’objectiu de la millora de l'accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d'activitat 

econòmica està inclòs a les mesures 7.1 i 7.3 de l’eix. Pel que fa al treball de consens i participatiu 

s’ha inclòs com un element bàsic en la mesura 7.1. 

La mesura de xarxes de vianants i bicicletes als PAE s’ha inclòs, però en l’eix 2, concretament a la 

mesura 2.5. 

També s’ha inclòs la figura del gestor de mobilitat a la mesura 7.1 

JORDI MORA - INCASOL 

El pdM vol ser l’instrument que garanteixi el desenvolupament coordinat de les estratègies 

de gestió de la mobilitat, i propugna un model de mobilitat sostenible, amb un caràcter 

transversal que integri les diferents disciplines que actuen sobre la mobilitat.  

El pdM conté 91 mesures que s’agrupen en 9 eixos d’actuació, el primer dels quals porta per 

títol Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat, i en el qual poden tenir rellevància les 

aportacions realitzades per aquest Institut.  

Un dels principals objectius d’aquest eix és fer una revisió del Decret 344/2006, de 19 de 

setembre, de regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada. A aquest 

respecte, es recullen tot seguit una sèrie de propostes per a la revisió de determinats articles 

i alguns aspectes que es considera que caldria aclarir de cara a una futura modificació del 

Decret. 

Es considera que totes les propostes són molt interessants i que hauran de ser analitzades en el 

desenvolupament de la mesura 1.2. 

VICTÒRIA PLUMED – AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Es plantegen diferents observacions a la llista de mesures del pdM. 

Sobre l’eix 1, es planteja revisar les normes urbanístiques sobre les places d’aparcament 

fora de la via pública, sobre la gestió d’infraestructures de la recàrrega de vehicles elèctrics i 

en diversos aspectes relatius al foment de la mobilitat sostenible. Es proposa també aclarir 

el mecanisme d’execució de les actuacions, contemplar un dèficit de transport públic diferent 

del bus de superfície, fer simulacions a llarg termini dels càlculs d’emissions i revisar els 

aparcaments de bicicletes i motos.  

En l’eix 2, caldria adaptar el nivell de servei de transport públic a l’increment de la demanda 

prevista, garantir una connectivitat supramunicipal eficaç i incloure la reducció de soroll a les 

vies urbanes. 

En l’eix 3 caldria crear un protocol d’emergència regulat i incloure les PM10 en els llindars 

d’emergència. 

En l’eix 5, l’Ajuntament vol participar en una prova pilot per fer un test de la T-Mobilitat i 

estudiar les possibilitats de gestionar-la en ús combinat públic-privat, i incloure tots serveis 

Pel que fa a les propostes de l’Eix 1 les revisions de normes urbanístiques s’han incorporat en la 

mesura 1.2. Pel que fa als mecanismes d’execució d’actuacions s’està d’acord però caldrà treballar-ho 

en el seguiment del pdM. 

Pel que fa a les propostes de l’eix 2 també s’hi està d’acord, però el tema del soroll urbà s’ha de 

seguir des dels PMU i no des del pdM. 

Els aspectes d’emergències s’hauran de desenvolupar en la mesura 3.12. 

Pel que fa a una prova pilot de la T-mobilitat, això s’haurà de decidir en els treballs de 

desenvolupament de la mesura i serà el moment de tenir en compte l’oferiment de l’ajuntament de 

Barcelona. D’altra banda l’escalabilitat de la targeta T-Mobilitat a altres serveis de mobilitat forma part 

del procés de contractació actualment ja en marxa, per la qual cosa, s’haurà de tancar amb 

l’adjudicatari l’abast d’aquesta prova. 

Pel que fa a les propostes dels eixos 5 i 6 es coincideix amb les propostes de l’Ajuntament, i 

s’inclouen en les mesures que correspongui, tot i que en algun cas, són propostes que caldrà portar 

als grups de treball que les desenvolupin per veure’n la seva viabilitat. 

Pel que fa a vincular el plans de mobilitat d’empresa a les llicències d’activitat, es considera una 
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APORTACIONS RESPOSTES 

de mobilitat existents. Es proposa també revisar les línies interurbanes de transport públic de 

superfície i millorar gestió de flota de taxis per evitar desplaçaments en buit. 

Pel que fa a l’eix 6, es creu fonamental unificar la normativa respecte a la distribució urbana 

de mercaderies, incloure la gestió smart d’aquesta distribució, així com la gestió amb 

etiquetatge de la Generalitat. 

En l’eix 7, vincular els plans de mobilitat de les empreses públiques a les llicències 

d’activitat, i valorar un punt específic de mobilitat turística.   

En l’eix 8, es proposa millorar el nombre de vehicles de flota neta, fer un seguiment dels 

quilòmetres realitzats i tenir un coneixement satisfactori dels vehicles. També fomentar la 

moto i la bicicleta elèctrica, i desenvolupar legalment les sancions als vehicles contaminants 

i atorgar incentius als vehicles nets.  

En l’eix 9, es proposa que l’open data inclogui també les dades de la T-Mobilitat, i crear una 

taula d’assessorament sobre mobilitat (coordinació de les ordenances de mobilitat, 

accessibilitat, fiscalitat...). 

proposta molt interessant a avaluar en el grup de treball que es formi.  

La mobilitat turística es prefereix tractar-la en l’eix 3. 

Pel que fa a les propostes de l’eix 8, es consideren molt encertades, tot i que les que tenen a veure 

amb homogeneïtzar el règim sancionador o incentius comuns caldrà un debat intens dins d’un grup de 

treball específic, tal com s’ha inclòs a la mesura 8.1. 

Pel que fa a l’eix 9, els aspectes d’Open Data afecten a cadascuna de les administracions i entitats 

que generen dades sobre mobilitat i és una tendència a la qual cal que estiguin amatents. Pel que fa a 

una taula legal de coordinació d’ordenances de mobilitat, accessibilitat, és un tema que es recull en 

bona part en els eixos 1 i 6, però no es considera que hagi de ser una acció per sé del pdM. 

ENRIC TICÓ - FGC 

Cal que el pdM tingui en compte l’anàlisi econòmica de les propostes que conté, tant des del 

punt de vista de les inversions com de l’explotació del sistema de transport. No solament és 

important analitzar econòmicament les propostes, sinó també definir clarament les fonts de 

finançament. 

Les propostes haurien de tenir present el creixement de la demanda de transport, donar 

resposta a unes necessitats clares de transport i tenir una demanda suficient que les 

justifiqui. És contradictori indicar com a reptes racionalitzar l’oferta ferroviària, adequant-la a 

la demanda i millorar l’interval de pas, reduint així el temps d’espera. Aquest segon repte 

només cal abordar-lo si la demanda així ho justifica i el cost és raonable. 

És important també la coordinació entre els diferents modes de transport en tots els àmbits 

del pdM. Cal impulsar el programa Expres.cat i les línies de bus d’alta demanda. Aquest 

impuls s’hauria de coordinar amb el ferrocarril de forma que es fomenti la intermodalitat i no 

la competència entre modes de transport públic. S’ha de facilitar la implantació de serveis de 

transport a la demanda. 

Es considera, a més, que caldria fer una reflexió de l’interès d’integrar tarifàriament tot 

Catalunya, tenint present que la integració tarifària hauria de ser una eina per facilitar el 

transport dels usuaris diaris del transport públic, i no tant per fer més econòmic l’ús del 

transport públic. 

S’està d’acord amb la reflexió que s’aporta, però cal indicar que el pdM no és un pla d’inversions 

pròpiament dit, sinó un document marc que formula propostes d’actuació -consensuades amb els 

diferents estaments amb responsabilitat gestora en matèria de mobilitat al llarg del procés participatiu 

del Pla- i les trasllada als actors institucionals responsables per tal que les puguin integrar en els seus 

respectius fulls de ruta i impulsar o desplegar mitjançant llurs instruments específics de planificació, 

programació i gestió.  

Tal com preveu la llei de la mobilitat en el seu apartat 5 de l’article 11, escau a aquestes 

administracions aprovar el programa en l’àmbit de les serves respectives competències. 

Pel que fa a la racionalització de l’oferta ferroviària, s’està d’acord amb la reflexió que fa i s’ha 

modificat el text de la mesura 4.1 per què quedi clar que aquest és l’esperit de la mesura. 

Pel que fa a la coordinació dels modes de transport i el foment de la intermodalitat s’hi està també 

d’acord de manera que, en la mesura 5.7, es manté l’aposta per les línies d’aportació al sistema 

ferroviari. Altra cosa és el cas de les línies express.cat que tenen una funció de cobrir amb rapidesa 

determinades polaritats on a cops, com és el cas del Maresme, completen l’oferta ferroviària més que 

no pas competeixen. 

Pel que fa a la integració tarifària de Catalunya, és una mesura competència del Pla de transport de 

viatgers  actualment en redacció pel Departament de Territori i Sostenibilitat, a la qual el pdM dóna tot 

el suport en el seu àmbit territorial.  
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APORTACIONS A L’INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 
(ISA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relació d’entitats a les que s’ha enviat l’informe 
 
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) 
AENA 
Agència Catalana de l'Aigua 
Agència de Residus de Catalunya 
Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona 
Agència d'Energia de Barcelona 
Agrupació Catalana d'Enginyeries i Consultories Mediambientals 
Agrupació per a la Defensa del Medi Ambient 
Agrupació Ripollet Natura 
Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 
Ajuntament d’Olèrdola 
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat 
Ajuntament d’Òrrius 
Ajuntament d’Ullastrell 
Ajuntament d'Abrera 
Ajuntament d'Aiguafreda 
Ajuntament d'Alella 
Ajuntament d'Arenys de Mar 
Ajuntament d'Arenys de Munt 
Ajuntament d'Argentona 
Ajuntament de Badalona 
Ajuntament de Badia del Vallès 
Ajuntament de Barberà del Vallès 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Barcelona 
Ajuntament de Begues 
Ajuntament de Bigues i Riells 
Ajuntament de Cabrera de Mar 
Ajuntament de Cabrils 
Ajuntament de Caldes de Montbui 
Ajuntament de Caldes d'Estrac 
Ajuntament de Calella 
Ajuntament de Campins 
Ajuntament de Canet de Mar 
Ajuntament de Canovelles 
Ajuntament de Cànoves i Samalús 
Ajuntament de Canyelles 
Ajuntament de Cardedeu 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
Ajuntament de Castellbisbal 
Ajuntament de Castellcir 
Ajuntament de Castelldefels 
Ajuntament de Castellet i la Gornal 
Ajuntament de Castellterçol 
Ajuntament de Castellví de la Marca 
Ajuntament de Castellví de Rosanes 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
Ajuntament de Cervelló 
Ajuntament de Collbató 
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Ajuntament de Corbera de Llobregat 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
Ajuntament de Cubelles 
Ajuntament de Dosrius 
Ajuntament de Figaró-Montmany 
Ajuntament de Fogars de Montclús 
Ajuntament de Font-rubí 
Ajuntament de Gallifa 
Ajuntament de Gavà 
Ajuntament de Gelida 
Ajuntament de Granera 
Ajuntament de Granollers 
Ajuntament de Gualba 
Ajuntament de l’Ametlla de Vallès 
Ajuntament de la Garriga 
Ajuntament de la Granada 
Ajuntament de la Llagosta 
Ajuntament de la Palma de Cervelló 
Ajuntament de la Polinyà 
Ajuntament de la Roca del Vallès 
Ajuntament de les Cabanyes 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
Ajuntament de l'Hospitalet 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
Ajuntament de Lliçà de Vall 
Ajuntament de Llinars del Vallès 
Ajuntament de Malgrat de Mar 
Ajuntament de Martorell 
Ajuntament de Martorelles 
Ajuntament de Matadepera 
Ajuntament de Mataró 
Ajuntament de Mediona 
Ajuntament de Molins de Rei 
Ajuntament de Mollet del Vallès 
Ajuntament de Montcada i Reixac 
Ajuntament de Montgat 
Ajuntament de Montmeló 
Ajuntament de Montornès del Vallès 
Ajuntament de Montseny 
Ajuntament de Pacs del Penedès 
Ajuntament de Palafolls 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
Ajuntament de Pallejà 
Ajuntament de Parets del Vallès 
Ajuntament de Pineda de Mar 
Ajuntament de Pla del Penedès 
Ajuntament de Pontons 
Ajuntament de Premià de Dalt 
Ajuntament de Premià de Mar 
Ajuntament de Puigdàlber 
Ajuntament de Rellinars 
Ajuntament de Ripollet 
Ajuntament de Rubí 

Ajuntament de Sabadell 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta 
Ajuntament de Sant Celoni 
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues 
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera 
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta 
Ajuntament de Sant Joan Despí 
Ajuntament de Sant Just Desvern 
Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
Ajuntament de Sant Martí Sarroca 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
Ajuntament de Sant Pol de Mar 
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
Ajuntament de Sant Quirze Safaja 
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 
Ajuntament de Santa Fe del Penedès 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Ajuntament de Santa Susanna 
Ajuntament de Sentmenat 
Ajuntament de Sitges 
Ajuntament de Subirats 
Ajuntament de Tagamanent 
Ajuntament de Teià 
Ajuntament de Terrassa 
Ajuntament de Tiana 
Ajuntament de Tordera 
Ajuntament de Torrelavit 
Ajuntament de Torrelles de Foix 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat 
Ajuntament de Vacarisses 
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Ajuntament de Vallgorguina 
Ajuntament de Vallirana 
Ajuntament de Vallromanes 
Ajuntament de Viladecans 
Ajuntament de Viladecavalls 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Ajuntament de Vilalba Sasserra 
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Ajuntament de Vilassar de Mar 
Ajuntament de Vilobí del Penedès 
Ajuntament del Masnou 
Ajuntament del Papiol 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Ajuntament d'Esparreguera 
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat 
Ajuntament d'Olivella 
Alnus-Ecologistes de Catalunya 
Amics de la Bici 
AMTU (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà) 
AMTU (Agrupació de Municipis amb Transport Urbà) 
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
Arenys Sostenible 
Asociación Interdisciplinar de Profesionales del Medio Ambiente (APROMA) 
Associació Alt Penedès, Vinyes 
Associació Barrinar cap a la Sostenibilitat 
Associació Catalana de Municipis i Comarques 
Associació Catalana de Municipis i Comarques 
Associació Cerdanyola Via Verda (ACVV) 
Associació per a la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC) 
Associació per a la Promoció del Transport Públic 
Associació per a l'Estudi de l'Ecologia i el Medi Ambient 
AUTHOSA 
Autocares Julià, SL 
Autocars R. Font, SA 
Autocars Vendrell, SL 
Autocorb, SA 
BACC Bicicleta Club de Catalunya 
BAIXBUS 
Barcelona Regional, SA 
Bellaterra Natura 
CADMA, Naturalistes de Tordera 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Cànem. Ecologistes en Acció 
Catalunya Camina 
Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA) 
Cintoi Bus, SL 
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd 
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
Col·legi de Biòlegs de Catalunya 

Col·legi de Geògrafs de Catalunya 
Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya 
Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya 
Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) 
CONFAVC 
Consell Assessor per al Desevolupament Sostenible 
Consell Comarcal de l'Alt Penedès 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
Consell Comarcal del Barcelonès 
Consell Comarcal del Garraf 
Consell Comarcal del Maresme 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Consell General de Cambres de Catalunya 
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny 
Defensa del Medi Ambient de Castellbisbal (DEMAC) 
Delegación del Gobierno en Cataluña. Ministerio de Fomento 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Departament de Cultura 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Departament d'Economia i Coneixement 
Departament d'Interior 
Diputació de Barcelona 
Diputació de Barcelona 
Ecologistes en Acció de Catalunya 
Empresa Plana 
ESCAEM. Centre d'Estudis Mediambientals 
FECAV 
FECAV 
Federació d'Associacions de Veïns d'habitatge social de Catalunya (FAVIBC) 
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 
Federació de Municipis de Catalunya 
FGC 
FGC 
Foment del Treball Nacional 
Fundació RACC 
Fundació Terra 
Greenpeace Catalunya 
Hispano Igualadina 
Institut Català d'Energia (ICAEN) 
Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) 
Institut d'Estudis Territorials 
La Hispano Llacunense, SL 
Moventis 
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Natura, Entitat de Medi Ambient 
Oficina de Prevenció de la Contaminació Lluminosa 
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC) 
Pacte Industrial de l'RMB 
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
Plataforma Ciutadana Salvem el Penedès 
Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola (PCDC) 
Plataforma Serres Garraf-Ordal 
Prevenció d'Accidents de Trànsit P(A)T 
RACC Fundació 
Renfe 
SA Masats 
Sagalés 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
Serveis Territorials de Medi Ambient a Barcelona 
Soler i Sauret, SA 
TIBUS-ALSA 
Tramvia Metropolità, SA 
Transports Ciutat Comtal, SA 
Transports Metropolitans de Barcelona 
TUSGSAL 
UGT 
UGT. Unió General de Treballadors de Catalunya 
UGT. Unió General de Treballadors de Catalunya 
Unió de Consumidors de Catalunya 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Universitat de Barcelona 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Relació d’entitats que han fet aportacions 

 
 AMTU 
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 Renfe 
 Ajuntament de Granollers 
 Ajuntament de la Llagosta 
 Ajuntament de Cardedeu 
 Ajuntament de Gavà 
 Ajuntament d’Esparreguera 
 Ajuntament de Pacs del Penedès 
 Ajuntament de Castelldefels 
 Consell Comarcal del Garraf 
 Ajuntament de Viladecans 
 ADIF 
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Aportacions i respostes donades per part de l’ATM 

 

APORTACIONS RESPOSTES 

Priorització de mesures de gestió i optimització de les infraestructures existents S'integra aquest principi com estratègia cabdal tant del PDM com de l'ISA 

Establiment d’uns valors objectiu significatius de canvi modal vers modes més 
sostenibles per tot l’àmbit del Pla 

Aquest objectiu forma part (entre d'altres) dels objectius cabdal del PDM, i es 
marcaran els objectius més ambiciosos possibles des d'un punt de vista de 
funcionalitat i viabilitat de les mesures 

Territorialització dels objectius del Pla a partir d’una anàlisi exhaustiva dels principals fluxos de mobilitat de la RMB amb un 
potencial més gran de canvi modal: valors objectius per als principals fluxos de mobilitat amb més potencialitat de canvi 
modal vers modes més sostenibles. es proposa, com a 
punt de partida, l’anàlisi de fluxos de mobilitat realitzat en el marc del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 

Es parteix de la mateixa matriu de fluxos acordada pel PDI a la que es sumaran els 
objectius i previsions del PDM.  

Optimització i racionalització del transport de mercaderies: cal que el Pla estableixi mesures específiques per tal de 
minimitzar els efectes ambientals negatius del transport de mercaderies 

L'anàlisi del sistema de mercaderies s'analitza específicament en el present PDM. 
Tot i la dificultat d'obtenció de dades fiables s'ha definit un subàmbit especific 
d'anàlisi de la zona d'especial impacte de les mercaderies, per poder definir la seva 
diagnosi ambiental i a partir d'aquí establir mesures de gestió del sistema. 

Full de ruta de les actuacions que concreten el model de mobilitat de la RMB: aquest full de ruta haurà d’incorporar les 
infraestructures per al transport col·lectiu de persones previstes al 
PDI 2011-2020 

El PDM es concep com un instrument que necessàriament s'ha de coordinar amb el 
PDI. S'efectuarà una anàlisi de priorització de les mesures, tenint present el seu 
impacte sobre el sistema de mobilitat i la seva rellevància ambiental, així com les 
possibles sinergies amb el PDI.  

Per a aquet full de ruta cal que per a cada fluxe amb més potencial de canvi modal es defineixi:  
1. Objectiu de canvi modal a assolir per a cada un dels modes en l’escenari aposta en l’horitzó temporal del pdM 
2. Identificació i priorització de les actuacions previstes per assolir el valor 
objectiu de canvi modal que s’estableixi per a cada un dels principals fluxos 
de mobilitat. Addicionalment, es detallaran les relacions amb d’altres actuacions previstes al pdM, al PDI i al PTMB per tal 
d’identificar efectes sinèrgics, divergents o acumulatius entre elles 
3. Establiment de condicionants de gestió, de serveis i per a les infraestrucures així com d’altres determinacions que es 
considerin pertinents per tal d’assolir amb la màxima celeritat els objectius establerts. Els condicionats de gestió, de serveis i 
per a les infraestructures hauran d’integrar els establerts a la documentació ambiental del PTMB. 

En l'anàlisi que es realitzarà s'inclouran dades de repartiment modal per a cadascun 
dels modes. Aquestes mesures, com s'ha comentat, es prioritzaran a partir de la 
realització de matrius que posaran en relació aquestes mesures amb els diferents 
objectius, i es posaran en relació amb altres plans relacionats, especialment el PDI 

Delimitació d’àmbits territorials, objectius i directrius per als Plans de mobilitat urbana: formular una proposta d’àmbits 
funcionalment més coherents pel que fa als fluxos de mobilitat en el context del pdM. Per a cada un dels àmbits que es 
defineixin caldria establir una relació particularitzada dels aspectes fonamentals a tractar en cadascun d’ells així com dels 
objectius que han d’assolir. Com a punt de partida es proposa estudiar els àmbits considerats prioritaris per al PTMB al punt 
5.1.2.2. de la memòria ambiental que són: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Granollers, Vilanova, Martorell-Abrera, riera de 
Rubí, riera de Caldes i els sistemes urbans del Maresme i el Penedès 

EL PDM incorpora una sèrie de subàmbits de treball els quals responen a 
problemàtiques de mobilitat i ambientals identificades a l'àmbit de la RMB. Així, 
s'estableixen una sèrie d'àmbits els quals seran objecte d'una priorització diferent 
d'objectius ambientals, d'una diferent priorització de mesures i fins i tot de mesures 
específiques.  

Completar programes relacionats amb:  
- Les consideracions, objectius i actuacions directament vinculats a la mobilitat per als plans i estratègies aprovats amb 
posterioritat a l’elaboració de l’ISAp. Aquest és el cas del Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020, aprovat el 9 
d’octubre de 2012, així com de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi  Climàtic 2013-2020, aprovada el 13 de novembre 
de 2012. 
- Articulació amb PTMB i PDI.  
- En relació amb l’anàlisi del grau d’execució i seguiment del pdM 2007-2012 que incorpora l’apartat 2 de l’ISAp, caldrà 
avaluar si les mesures que s’han identificat com més efectives a nivell ambiental en el pdM que ara finalitza són les més 
adequades per al nou pdM. 

S'incorporen aquestes determinacions al punt de Plans i Programes Relacionats de 
l'ISA 
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APORTACIONS RESPOSTES 

DIAGNOSI: 
- Anàlisi ambiental dels principals fluxos de mobilitat amb més potencial de canvi modal. 
- Adaptació del conjunt de la diagnosi a l’anàlisi ambientals dels principals 
fluxos de mobilitat amb més potencial de canvi modal 
- Diagnosi de la rellevància ambiental dels PMU: valoració de l’efecte ambiental dels PMU elaborats fins al moment així com 
amb l’explicitació dels punts febles que a nivell ambiental s’identifiquin 
- Establiment de subàmbits a partir de l’anàlisi de fluxos de mobilitat 
- caldrà que des de l’ISA s’identifiquin els àmbits territorials supramunicipals on, des de l’enfocament ambiental, s’hauran 
d’establir criteris de coordinació, objectius i recomanacions per tal de redactar PMU interdependents 

Es completa la diagnosi amb aquestes determinacions. Aquesta diagnosi anirà molt 
orientada a la presa de decisions i a la previsió de mesures.  

OBJECTIUS: 
- la jerarquia establerta s’haurà de particularitzar per als subàmbits territorials que finalment s’estableixin en funció dels 
principals fluxos de mobilitat de la RMB. Així mateix, es considera necessari establir valors objectius a assolir tant per al 
conjunt de la RMB com per als subàmbits. 
- Els objectius operatius s’orientaran per tal d’assegurar el traspàs de desplaçaments als mitjans més sostenibles en cada 
cas i per millorar l’eficiència energètica dels diferents modes de transport 
- Per tots aquells municipis que tinguin un esquema de mobilitat interdependent (vegeu apartat 5.e), cal que s’estableixin 
valors objectius ambientals per a tots els PMU que es desenvolupin en cada un d’aquest àmbits 

S'establirà una jerarquització d'objectius diferent pels diferents subàmbits territorials 
que es defineixen. 

La funció dels objectius operatius és actuar com a facilitadors del compliment dels 
objectius ambientals, fet pel qual aniran en la línia d'afavorir un transvasament 
modal als mitjans més sostenibles i de millorar l'eficiència energètica  dels diferents 
modes de transport.  

ALTERNATIVES 
- es proposa confrontar cada alternativa considerada amb els objectius ambientals. D’aquesta manera s’estudiarà el grau 
d’adequació de cada una de les alternatives als objectius ambientals, tenint sempre en consideració la jerarquització 
realitzada per tal de definir el grau de gravetat dels possibles punts de conflicte. 

En el moment en que es concretin les alternatives, s'efectuarà aquesta anàlisi de 
relació amb els objectius ambientals 

AVALUACIÓ D'IMPACTES 

- L’avaluació dels impactes se centrarà en el full de ruta de les actuacions del Pla proposat al punt 5 d’aquest document. 
Aquesta avaluació es farà a dos nivells: 

1. Anàlisi dels impactes associat als principals fluxos de mobilitat de la RMB 

2. Anàlisi dels impactes globals de les actuacions 

L'anàlisi de l'impacte de les mesures es realitzarà a partir de les metodologies 
implantades i validades actualment. Per tant s'analitzaran les mesures tant a partir 
de la seva incidència sobre els diferents fluxos definits en el document de PDI, en 
els subàmbits i a nivel global. Així mateix es realitzarà l'anàlisi de l'impacte de les 
mesures sobre les emissions i sobre la reducció dels GEH, tal com es va realitzar 
en l'Annex 2 del PDM vigent 

SEGUIMENT 
Atesa la necessitat que el pdM integri les mesures, actuacions i directrius previstes al PDI es proposa que s’estableixi un 
mecanisme de seguiment ambiental que englobi de manera transversal tots dos plans 
L’ISA haurà de concretar de quina manera s’integren els factors ambientals dins el seguiment del pdM i ha de preveure la 
realització, com a mínim, d’un informe als tres i un altre als sis anys. 

Es tindran en compte aquestes determinacions pel que fa al seguiment del PDM. 
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Adequació del contingut del pdM al document de referència 

 

APORTACIONS INCORPORACIÓ AL PLA/ISA 

Priorització de mesures de gestió i optimització de les infraestructures existents 

Tal com s’ha pogut comprovar en el document d’informe de sostenibilitat ambiental, el pdM realitza una aposta 
per prioritzar mesures de gestió i optimització de les infraestructures existents com a element principal per a la 
potenciació del transport públic i l’increment de la seva quota modal. En aquest sentit, tal com es pot comprovar 
a l’Annex I del present Informe de Sostenibilitat Ambiental les mesures del pdM complementen les actuacions 
previstes pel pdI per tal de potenciar el transvasament cap al transport públic de mobilitat provinent del vehicle 
privat en els principals fluxos de mobilitat de la RMB. 

Territorialització dels objectius del Pla a partir d’una anàlisi exhaustiva dels principals fluxos de 
mobilitat de la RMB amb un potencial més gran de canvi modal: valors objectius per als 
principals fluxos de mobilitat amb més potencialitat de canvi modal vers modes més 
sostenibles. es proposa, com a punt de partida, l’anàlisi de fluxos de mobilitat realitzat en el 
marc del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) 

Es parteix de la mateixa matriu de fluxos del PTMB acordada pel pdI a la que es s’han sumat els objectius i les 
mesures previstes pel pdM, fet que garanteix un comportament sinèrgic dels dos plans sobre aquests fluxos 
principals de mobilitat. S’inclou anàlisi de les variacions en els desplaçaments en vehicle privat previstes en 
aquests fluxos i la seva incidència sobre la qualitat ambiental dels eixos pels quals discorren.  

Optimització i racionalització del transport de mercaderies: cal que el Pla estableixi mesures 
específiques per tal de minimitzar els efectes ambientals negatius del transport de mercaderies 

L'anàlisi del sistema de mercaderies s'analitza específicament en el present pdM. Tot i la dificultat d'obtenció de 
dades fiables s'ha definit un subàmbit específic d'anàlisi de la zona d'especial impacte de les mercaderies, per 
poder definir la seva diagnosi ambiental i a partir d'aquí establir mesures de gestió del sistema. El pdM 
incorpora un complet conjunt de mesures relacionades amb la gestió del transport de mercaderies i l’increment 
de la seva eficiència. A banda de les mesures de l’Eix d’actuació 6 que inclou mesures directament 
relacionades amb el transport de mercaderies, existeixen moltes mesures d’altres eixos (EA1, EA2, EA3, EA7, 
EA8 i EA9) que de manera directa o indirecta permetran una millor gestió del transport de mercaderies. Es 
considera que el fet de delimitar un subàmbit específic d’anàlisi de la mobilitat de mercaderies ha permès tenir 
en compte aquest tipus de trànsit a l’hora de definir i concretar les accions de diferents mesures del pdM.  

Full de ruta de les actuacions que 
concreten el model de mobilitat de la 
RMB: aquest full de ruta haurà 
d’incorporar les infraestructures per al 
transport col·lectiu de persones 
previstes al Pla Director 
d’Infraestructures de Transport Públic 
Col·lectiu de la RMB 2011-2020 

1. Objectiu de canvi modal a assolir per a cada un 
dels modes en l’escenari aposta en l’horitzó 
temporal del pdM 

El pdM integra l’anàlisi de fluxos de mobilitat que s’ha integrat en el pdI 2011-2020 i el qual determina els valors 
de canvi modal assolir en el període de vigència d’aquest. Així, tal com es marca en l’Informe de sostenibilitat 
ambiental del pdI 2011 – 2020, una reducció d’un 5% de la mobilitat en vehicle privat (expressada en veh·km 
anuals) permetria un increment significatiu de la quota modal que podria assolir el 21,1%. Amb les mesures 
plantejades pel pdM 2013 – 2018 es preveu una reducció de la mobilitat en cotxe del 5,8% entre el 2012 i el 
2018, fet que permet preveure l’assoliment de la quota moda de TP del 21,1% que es marcava a l’ISA del pdI 
2011 – 2020. 

2. Identificació i priorització de les actuacions 
previstes per assolir el valor objectiu de canvi 
modal que s’estableixi per a cada un dels principals 
fluxos de mobilitat. Addicionalment, es detallaran 
les relacions amb d’altres actuacions previstes al 
pdM, al pdI i al PTMB per tal d’identificar efectes 
sinèrgics, divergents o acumulatius entre elles 

En el present informe de sostenibilitat ambiental es realitza una tasca d’identificació d’aquelles mesures que 
tenen un paper rellevant per assolir els nivells de canvi modal en aquests fluxos. Aquesta priorització s’integra 
en el procés d’identificació i jerarquització de les mesures del pdM en relació a la seva rellevància per 
l’assoliment dels objectius ambientals. S’afegeix a l’annex I del present informe de sostenibilitat la matriu 
realitzada pel pdI 2011-2020 incorporant el tractament que es fa a nivell de pdM de cadascun d’aquests fluxos, 
per tal de comprovar l’actuació sinèrgica d’aquests dos documents en l’assoliment dels objectius de canvi modal 
en aquests fluxos.  
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APORTACIONS INCORPORACIÓ AL PLA/ISA 

 

3. Establiment de condicionants de gestió, de 
serveis i per a les infraestructures així com d’altres 
determinacions que es considerin pertinents per 
tal d’assolir amb la màxima celeritat els objectius 
establerts. Els condicionats de gestió, de serveis i 
per a les infraestructures hauran d’integrar els 
establerts a la documentació ambiental del PTMB. 

El pdM integra en les seves mesures de gestió de la xarxa de transport públic els condicionants de 
gestió que han de fer possible  la màxima eficiència del sistema i l’assoliment del objectius de quota 
modal fixats. Aquestes mesures van en la línia dels condicionants de gestió que es marquen a la 
documentació ambiental del PTMB, tal com es pot comprovar en la taula de l’Annex I del present ISA, 
en que s’han incorporat aquests condicionants de gestió als fluxos corresponents.  

Delimitació d’àmbits territorials, objectius i directrius per als Plans de mobilitat urbana: formular una 
proposta d’àmbits funcionalment més coherents pel que fa als fluxos de mobilitat en el context del 
pdM. Per a cada un dels àmbits que es defineixin caldria establir una relació particularitzada dels 
aspectes fonamentals a tractar en cadascun d’ells així com dels objectius que han d’assolir. Com a 
punt de partida es proposa estudiar els àmbits considerats prioritaris per al PTMB al punt 5.1.2.2. de la 
memòria ambiental que són: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Granollers, Vilanova, Martorell-Abrera, 
riera de Rubí, riera de Caldes i els sistemes urbans del Maresme i el Penedès 

El  pdM incorpora una sèrie de subàmbits de treball els quals responen a problemàtiques de mobilitat i 
ambientals identificades a l'àmbit de la RMB. Així, s'estableixen una sèrie d'àmbits els quals són objecte 
d'una priorització diferent d'objectius ambientals i d'una diferent priorització de mesures. . Es considera 
que aquesta anàlisi és més coherent amb les dinàmiques de mobilitat de la RMB, i s’ha de tenir en 
compte que engloben aquests àmbits territorials delimitats pel PTMB. El pdM inclou mesura per tal 
d’establir determinacions en matèria de mobilitat pels PDU que estan previstos en aquests àmbits 
territorials. Amb la informació que s’ha extret d’aquests subàmbits es podran incloure a la memòria 
ambiental determinacions concretes pels diferents àmbits territorials en els quals es redactaran els 
PDU, relacionades amb la gestió de la mobilitat a nivell municipal i supramunicipal.  

Completar programes relacionats amb:  
- Les consideracions, objectius i actuacions directament vinculats a la mobilitat per als plans i 
estratègies aprovats amb posterioritat a l’elaboració de l’ISAp. Aquest és el cas del Pla de l’Energia i el 
Canvi Climàtic 2012-2020, aprovat el 9 d’octubre de 2012, així com de l’Estratègia Catalana 
d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020, aprovada el 13 de novembre de 2012. 
- Articulació amb PTMB i pdI.  
- En relació amb l’anàlisi del grau d’execució i seguiment del pdM 2007-2012 que incorpora l’apartat 2 
de l’ISAp, caldrà avaluar si les mesures que s’han identificat com més efectives a nivell ambiental en el 
pdM que ara finalitza són les més adequades per al nou pdM. 

S'incorporen aquestes determinacions al punt de Plans i Programes Relacionats de l'ISA 

DIAGNOSI: 
- Anàlisi ambiental dels principals fluxos de mobilitat amb més potencial de canvi modal. 
- Adaptació del conjunt de la diagnosi a l’anàlisi ambientals dels principals fluxos de mobilitat amb més 
potencial de canvi modal 
- Diagnosi de la rellevància ambiental dels PMU: valoració de l’efecte ambiental dels PMU elaborats 
fins al moment així com amb l’explicitació dels punts febles que a nivell ambiental s’identifiquin 
- Establiment de subàmbits a partir de l’anàlisi de fluxos de mobilitat 
- Caldrà que des de l’ISA s’identifiquin els àmbits territorials supramunicipals on, des de l’enfocament 
ambiental, s’hauran d’establir criteris de coordinació, objectius i recomanacions per tal de redactar 
PMU interdependents 

Es completa la diagnosi amb aquestes determinacions. Per tal d’assegurar un comportament sinèrgic 
amb les determinacions del pdI, s’ha incorporat a l’anàlisi de les mesures i objectius del pdM anàlisi 
especifica de la seva incidència sobre els principals fluxos de mobilitat de la RMB. Així mateix, s’ha 
realitzat una diagnosi específica dels diferents subàmbits establerts, identificant les seves principals 
problemàtiques de tipus ambiental. Aquesta diagnosi diferenciada ha permès identifica situacions 
específiques a cada subàmbit que ha permès la diferent priorització de les mesures a plantejar. Dins 
d’aquests subàmbits s’han identificat a més àmbits interns funcionals (especialment en l’àmbit de Baixa 
densitat i en el de Mercaderies), que han permès detallar encara més aquesta anàlisi ambiental.  
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APORTACIONS INCORPORACIÓ AL PLA/ISA 

OBJECTIUS: 
- la jerarquia establerta s’haurà de particularitzar per als subàmbits territorials que finalment 
s’estableixin en funció dels principals fluxos de mobilitat de la RMB. Així mateix, es considera 
necessari establir valors objectius a assolir tant per al conjunt de la RMB com per als subàmbits. 
- Els objectius operatius s’orientaran per tal d’assegurar el traspàs de desplaçaments als mitjans més 
sostenibles en cada cas i per millorar l’eficiència energètica dels diferents modes de transport 
- Per tots aquells municipis que tinguin un esquema de mobilitat interdependent (vegeu apartat 5.e), 
cal que s’estableixin valors objectius ambientals per a tots els PMU que es desenvolupin en cada un 
d’aquest àmbits 

S’ha establert una jerarquització d'objectius diferent pels diferents subàmbits territorials que es 
defineixen que ha permès una priorització de les mesures a aplicar en aquests subàmbits.  
La funció dels objectius operatius és actuar com a facilitadors del compliment dels objectius ambientals, 
fet pel qual aniran estan en la línia d'afavorir un transvasament modal als mitjans més sostenibles i de 
millorar l'eficiència energètica  dels diferents modes de transport. En aquest cas els objectius operatius 
corresponent als objectius marc identificats, els quals garanteixin el compliment amb els objectius 
ambientals.  
Pel que fa als valors objectius pels PMU, es fixaran per part del pdM i es concretaran en la Memòria 
ambiental.  

ALTERNATIVES 
- Es proposa confrontar cada alternativa considerada amb els objectius ambientals. D’aquesta manera 
s’estudiarà el grau d’adequació de cada una de les alternatives als objectius ambientals, tenint sempre 
en consideració la jerarquització realitzada per tal de definir el grau de gravetat dels possibles punts de 
conflicte. 

S’ha efectuat aquesta anàlisi de coherència de cada alternativa amb els objectius ambientals, fet que ha 
permès una major coherència en la delimitació de l’alternativa seleccionada. Tenint en compte que 
l’anàlisi d’alternatives s’ha plantejat com un procés definidor de l’escenari proposta, s’ha analitzat el 
compliment amb els objectius ambientals, i addicionalment, s’ha calculat l’efecte sobre els principals 
valors ambientals de cadascuna de les alternatives.  

AVALUACIÓ D'IMPACTES 
- L’avaluació dels impactes se centrarà en el full de ruta de les actuacions del Pla proposat al punt 5 
d’aquest document. Aquesta avaluació es farà a dos nivells: 
1. Anàlisi dels impactes associat als principals fluxos de mobilitat de la RMB 
2. Anàlisi dels impactes globals de les actuacions 

L'anàlisi de l'impacte de les mesures es realitzarà a partir de les metodologies implantades i validades 
actualment. Per tant s’han analitzat les mesures tant a partir de la seva incidència sobre els diferents 
fluxos definits en el document de pdI, en els subàmbits i a nivell global. Així mateix s’ha realitzat l'anàlisi 
de l'impacte de les mesures sobre les emissions i sobre la reducció dels GEH,. Addicionalment 
s’analitza en l’Annex 7 del pdM l’efecte de les mesures, agrupant-les per grups de mesures en funció 
dels objectius de mobilitat a aconseguir, fet que permet analitzar el comportament sinèrgic de les 
mesures pel compliment dels diferents objectius ambientals.  

SEGUIMENT 
Atesa la necessitat que el pdM integri les mesures, actuacions i directrius previstes al pdI es proposa 
que s’estableixi un mecanisme de seguiment ambiental que englobi de manera transversal tots dos 
plans. L’ISA haurà de concretar de quina manera s’integren els factors ambientals dins el seguiment 
del pdM i ha de preveure la realització, com a mínim, d’un informe als tres i un altre als sis anys. 

Es preveu un sistema de seguiment que integri de forma sinèrgica les mesures previstes al pdI  les del 
pdM, des del punt de vista del seguiment de les dades de mobilitat i dels seus efectes ambientals. 
D’aquesta manera s’assegura la màxima adequació dels dos instruments a l’evolució dels indicadors de 
seguiment. 
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AL·LEGACIONS AL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En data 18 de juny de 2014, l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar inicialment el projecte de Pla Director de la Mobilitat de 
la regió metropolitana de Barcelona (pdM 2013-2018), el qual es va sotmetre posteriorment 
a informació pública, així com el corresponent Informe de sostenibilitat ambiental.  

El projecte s’ha sotmès a l’informe dels ens locals afectats, dels organismes i les entitats 
representatives en l’àmbit de la mobilitat i dels departaments de la Generalitat les 
competències dels quals puguin quedar afectades. 

En data 1 d’octubre de 2014, el Comitè Executiu de l’ATM va acordar incorporar al projecte 
de Pla director de mobilitat de la Regió metropolitana de Barcelona, les modificacions 
originades per l’informe de tractament dels suggeriments rebuts durant el període 
d’exposició pública.  
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SUGGERIMENTS PROPOSTA DE RESPOSTA 
RESPOSTA AL 
SUGGERIMENT 

1. Agència Catalana de l'Aigua   

1.1 Incorporació de les noves informacions d'inundabilitat a través del web de l'ACA 

Es realitzarà una petició d'informació actualitzada a l'Agència Catalana de 
l'Aigua quan es desenvolupin actuacions localitzades en àmbit amb risc 
d'inundabilitat d'acord amb els criteris expresasts per l'ACA. Tanmateix, cal 
ressenyar que la Direcció d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre ja té en 
compte aquests condicionants. La diagnosi de l'ISA incorpora actualització 
de les dades a partir de les darreres dades disponibles  

S'accepta el 
suggeriment 

2. Diputació de Barcelona     

2.1 Potenciar la mesura EA2.5 "Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs" 

S'incorporarà a la mesura EA 2.5 com a  tasca a desenvolupar, la 
construcció d'un mapa que relacioni la xarxa per a vianants interurbana 
definida pel pdM, amb les diferents xarxes principals per a vianants 
definides pels Plans de Mobilitat Urbana a nivell local. 
Respecte de la proposta d'incorporar el concepte "saludable", cal tenir 
present  que aquest també es podria relacionar amb els itineraris per a 
bicicleta. Es proposa tractar els aspectes de nomenclatura en els grups de 
treball relacionats que proposa el pdM. En aquest sentit, a mode d'exemple, 
també es podria valorar la inclusió del concepte "modes actius / modes 
saludables", etc. 

S'accepta el 
suggeriment 

2.2 
Potenciar la mesura EA8.3 "Desenvolupar infraestructures vinculades al vehicle elèctric i 
combustibles alternatius" 

El pdM estableix un objectiu que es considera realista a assolir per al 
període 2013 - 2018, si bé s'està d'acord amb promoure les instal·lacions de 
subministrament de GNC i GLP per a que siguin encara més que les 
inicialment fixades. 
Tanmateix, cal tenir presents altres aspectes com poden ser la disponibilitat 
econòmica en aquest període i la gestió necessària dels operadors, ambdós 
claus en el procés d'implantació d'aquestes instal·lacions. 

S'accepta el 
suggeriment 

3. Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat     

3.1 
Incloure com a objectiu ambiental el referent a Minimitzar l'afectació de la matriu ambiental i del 
paisatge i optimitzar l'ocupació del sòl per part de les infraestructures 

S’inclou aquesta determinació en l’apartat de Determinació pels plans i 
programes que incorpora la Memòria Ambiental del Pla. 

S'accepta el 
suggeriment 

4. Soler i Sauret, SA     

4.1 
Donar un tracte similar al que tenen les línies de TMB i AMB a les línies d'autobús de Soler i 
Sauret afectades per la nova ordenació de l'intercanviador Diagonal-Zona Universitària.  

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011-2020 pel que fa a la 
previsió de construir el nou intercanviador Diagonal - Zona Universitària.  
Dins dels treballs de disseny de l'intercanviador, s'està acabant de decidir 
els serveis que en faran ús. Es trametrà aquest suggeriment a la Direcció 
General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, en tant que és l'organisme 
que està duent a terme els treballs de desenvolupament d'aquesta actuació, 
i també a la Direcció General de Transports i Mobilitat, pel que fa al disseny 
dels serveis. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

 

4.2 Contemplar la possibilitat de no fer servir la nova estació com a terminal. 

  4.3 Estudiar la possibilitat de no fer servir el nou intercanviador com a estació passant subterrània 
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4.4 
Facilitar els intercanvis modals amb la resta de modes de transport situats a la Zona Universitària 
als usuaris de les línies de Soler i Sauret que entren per l'avinguda Diagonal. 

4.5 Continuar penetrant a la ciutat de Barcelona, sense retallar els recorreguts actuals de les línies. 

5. Direcció General de Comerç     

5.1 
Recollir les recomanacions que consten a la guia per a l'elaboració dels EAMG per als grans 
equipaments comercials. 

El pdM 2013 - 2018 incorpora, a través de la mesura EA 1.2 la revisió de la 
normativa referent a la mobilitat generada, en la qual s'han de tractar tots els 
aspectes que proposa la Direcció General de Comerç. 
En concret, s'inclou una acció per a realitzar estudis relatius a la revisió del 
Decret 344/2006.. 

S'accepta el 
suggeriment 

5.2 
 Incorporar com a criteri normatiu que els nous grans equipaments comercials i llurs ampliacions 
incloguin els punts de càrrega per als vehicles elèctrics. 

5.3 
Aclarir el repartiment entre els diferents agents implicats de la proposta de finançament de les 
actuacions que prevegin els EAMG. 

5.4 
Clarificar que és l'administració local la que ha de vetllar perquè es portin a terme les actuacions 
previstes en els EAMG. 

6. Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana     

6.1 
Incrementar el nombre d'expedicions per dia i sentit de la línia e7 Barcelona-Vall de Tenes, 
aplicant una cadència en els horaris de les expedicions. 

Recentment ja s'han dut a terme millores en aquest servei. Tanmateix, dins 
de la revisió del programa de serveis del pdM s'analitzaran possibles 
milloes. Es trametrà aquest suggeriment a la Direcció General de Transports 
i Mobilitat, per tal de que s'avaluï la proposta en el marc del nou Pla de 
Serveis de Catalunya.   

S'accepta el 
suggeriment 

6.2 
Estudiar els aparcaments de dissuasió vinculats a les parades de l'e7, concretant amb cadascun 
dels ajuntaments el seu emplaçament. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència i que preveu la implantació de 3 aparcaments de 
dissuasió en l'eix de l'e7 . Aquests aparcaments han de ser consensuats 
amb els ajuntaments afectats. En aquest sentit, aquestes actuacions es 
desenvoluparan d'acord amb les previsions inicials fixades i el calendari 
establert pel PDI. 

S'accepta el 
suggeriment 

6.3 
Millorar la parada d'autobusos Sagrera-Meridiana (cantó mar), donat que no disposa d'uns espais 
adequats pel servei que suporta. 

S'està d'acord amb aquesta aportació, que està inclosa en la mesura "EA 
3.2 Millora de la Gestió dels intercanviadors". 

S'accepta el 
suggeriment 

6.4 
Millorar la gestió del Hub intermodal Sagrera-Meridiana de manera que els sistemes d'informació 
de Metro i Rodalies donin informació de com arribar a la terminal d'autobusos i de les sortides de 
les línies exprés.cat 

El pdM 2013 - 2018 ja recull aquesta sol·licitud a través de la mesura EA 
3.2, que proposta implantar un intercanviador virtual en superfície vinculada 
al Hub intermodal Sagrera - Meridiana. 

S'accepta el 
suggeriment 

7. Ajuntament de Bigues i Riells     

7.1 
Incrementar el nombre d'expedicions per dia i sentit de la línia e7 Barcelona-Vall de Tenes, 
aplicant una cadència en els horaris de les expedicions. 

Recentment ja s'han dut a terme millores en aquest servei. Tanmateix, en el 
marc de la revisió del programa de serveis del pdM s'analitzaran possibles 
milloes. Es trametrà aquest suggeriment a la Direcció General de Transports 
i Mobilitat, per tal de que s'avaluï la proposta en el marc del nou Pla de 
Serveis de Catalunya.   

S'accepta parcialment 
el suggeriment 
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7.2 
Estudiar els aparcaments de dissuasió vinculats a les parades de l'e7, concretant amb cadascun 
dels ajuntaments el seu emplaçament. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència i que preveu la implantació de 3 aparcaments de 
dissuasió en l'eix de l'e7 . Aquests aparcaments han de ser consensuats 
amb els ajuntaments afectats. En aquest sentit, aquestes actuacions es 
desenvoluparan d'acord amb les previsions inicials fixades i el calendari 
establert pel PDI. 

S'accepta el 
suggeriment 

7.3 
Millorar la parada d'autobusos Sagrera-Meridiana (cantó mar), donat que no disposa d'uns espais 
adequats pel servei que suporta. 

S'està d'acord amb aquesta aportació, que està inclosa en la mesura "EA 
3.2 Millora de la Gestió dels intercanviadors". 

S'accepta el 
suggeriment 

7.4 
Millorar la gestió del Hub intermodal Sagrera-Meridiana de manera que els sistemes d'informació 
de Metro i Rodalies donin informació de com arribar a la terminal d'autobusos i de les sortides de 
les línies exprés.cat 

El pdM 2013 - 2018 ja recull aquesta sol·licitud a través de la mesura EA 
3.2, que proposta implantar un intercanviador virtual en superfície vinculada 
al Hub intermodal Sagrera - Meridiana. 

S'accepta el 
suggeriment 

8. Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Tenes     

8.1 
Incrementar el nombre d'expedicions per dia i sentit de la línia e7 Barcelona-Vall de Tenes, 
aplicant una cadència en els horaris de les expedicions. 

Recentment ja s'han dut a terme millores en aquest servei. Tanmateix, en el 
marc de la revisió del programa de serveis del pdM s'analitzaran possibles 
millores. Es trametrà aquest suggeriment a la Direcció General de 
Transports i Mobilitat, per tal de que s'avaluï la proposta en el marc del nou 
Pla de Serveis de Catalunya.   

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

8.2 
Estudiar els aparcaments de dissuasió vinculats a les parades de l'e7, concretant amb cadascun 
dels ajuntaments el seu emplaçament. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència i que preveu la implantació de 3 aparcaments de 
dissuasió en l'eix de l'e7 . Aquests aparcaments han de ser consensuats 
amb els ajuntaments afectats. En aquest sentit, aquestes actuacions es 
desenvoluparan d'acord amb les previsions inicials fixades i el calendari 
establert pel PDI. 

S'accepta el 
suggeriment 

8.3 
Millorar la parada d'autobusos Sagrera-Meridiana (cantó mar), donat que no disposa d'uns espais 
adequats pel servei que suporta. 

S'està d'acord amb aquesta aportació, que està inclosa en la mesura "EA 
3.2 Millora de la Gestió dels intercanviadors". 

S'accepta el 
suggeriment 

8.4 
Millorar la gestió del Hub intermodal Sagrera-Meridiana de manera que els sistemes d'informació 
de Metro i Rodalies donin informació de com arribar a la terminal d'autobusos i de les sortides de 
les línies exprés.cat 

El pdM 2013 - 2018 ja recull aquesta sol·licitud a través de la mesura EA 
3.2, que proposta implantar un intercanviador virtual en superfície vinculada 
al Hub intermodal Sagrera - Meridiana. 

S'accepta el 
suggeriment 

9. Ajuntament de Lliçà d'Amunt     

9.1 
Incrementar el nombre d'expedicions per dia i sentit de la línia e7 Barcelona-Vall de Tenes, 
aplicant una cadència en els horaris de les expedicions. 

Recentment ja s'han dut a terme millores en aquest servei. Tanmateix, en el 
marc de la revisió del programa de serveis del pdM s'analitzaran possibles 
millores. Es trametrà aquest suggeriment a la Direcció General de 
Transports i Mobilitat, per tal de que s'avaluï la proposta en el marc del nou 
Pla de Serveis de Catalunya.   

S'accepta parcialment 
el suggeriment 
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9.2 
Estudiar els aparcaments de dissuasió vinculats a les parades de l'e7, concretant amb cadascun 
dels ajuntaments el seu emplaçament. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència i que preveu la implantació de 3 aparcaments de 
dissuasió en l'eix de l'e7 . Aquests aparcaments han de ser consensuats 
amb els ajuntaments afectats. En aquest sentit, aquestes actuacions es 
desenvoluparan d'acord amb les previsions inicials fixades i el calendari 
establert pel PDI. 

S'accepta el 
suggeriment 

9.3 
Millorar la parada d'autobusos Sagrera-Meridiana (cantó mar), donat que no disposa d'uns espais 
adequats pel servei que suporta. 

S'està d'acord amb aquesta aportació, que està inclosa en la mesura "EA 
3.2 Millora de la Gestió dels intercanviadors". 

S'accepta el 
suggeriment 

9.4 
Millorar la gestió del Hub intermodal Sagrera-Meridiana de manera que els sistemes d'informació 
de Metro i Rodalies donin informació de com arribar a la terminal d'autobusos i de les sortides de 
les línies exprés.cat 

El pdM 2013 - 2018 ja recull aquesta sol·licitud a través de la mesura EA 
3.2, que proposta implantar un intercanviador virtual en superfície vinculada 
al Hub intermodal Sagrera - Meridiana. 

S'accepta el 
suggeriment 

10. Consell Comarcal del Garraf     

10.1 Revisió del sistema de gestió de peatges. 

El pdM 2013 - 2018 recull a la mesura EA 3.4 l'ús dels peatges com a 
instrument de gestió de la mobilitat, les propostes de futur que es 
consideren convenients per als propers 6 anys. Tanmateix es trametrà el 
suggeriment a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre 
resonsable de TES en aquesta matèria. 

S'accepta el 
suggeriment 

10.2 
Revisió de les zones del Sistema Tarifari Integrat per tal d'incloure el municipi de  Vilanova i la 
Geltrú a la zona 3. 

El desenvolupament de la mesura inclosa al pdM 2013 - 2018 EA 5.1 T-
Mobilitat incorpora l'anàlisi i els treballs necessaris per avaluar el conjunt del 
sistema tarifari integrat. Amb la implantació de la T-Mobilitat a tot el territori 
català s'estudiarà el model tarifari i la zonificació a tot Catalunya. 

S'accepta el 
suggeriment 

11. Ajuntament de la Llagosta     

11.1 
Definir solucions alternatives per resoldre els inconvenients que suposa per al municipi la 
duplicitat del traçat ferroviari de la línia R3 Barcelona-Vic 

L'Estudi concret de traçat i finançament de les infraestructures ferroviàries 
no s'inclou dins l'abast del present pdM 2013 - 2018. Per aquest motiu, es 
trametrà el suggeriment a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat 
Terrestre i també al Ministeri de Foment. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 
11.2 

Posar en funcionament a ple rendiment l'estació de mercaderies de la Llagosta com a centre 
logístic del Vallès. 

11.3 Crear un veritable aparcament de dissuasió prop de l'estació de Rodalies de la Llagosta, línia R2. 
Dins dels treballs del pdM 2013 - 2018 no s'ha considerat la construcció d'un 
aparcament de dissuasió a la Llagosta, d'acord amb els continguts del PDI 
2011 - 2020. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

11.4 
Preveure la continuïtat i enllaç de recorreguts ciclables entre la Llagosta i els municipis colindants 
de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès i Montcada i Reixac. 

El pdM 2013 - 2018 ja preveu la continuïtat d'aquests itineraris, tal i com 
queda reflectit a la mesura EA 2.6. Tanmateix,  en el moment de la seva 
concreció territorial, s'avaluarà novament la proposta definida pel Pla de 
manera que no quedi cap tram sense considerar. 

S'accepta el 
suggeriment 

12. Ajuntament de Cardedeu     

12.1 
Construir un aparcament de dissuasió a l'estació de Rodalies de la línia R2, tal i com preveu el 
pdI. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència. En aquest sentit, a la mesura EA 2.2 Completar 
les infraestructures dels intercanviadors de transport, ja recull la proposta de 
ampliar o millorar l'estació de Renfe de Cardedeu. 

S'accepta el 
suggeriment 
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12.2 Millorar la freqüència de pas de trens de rodalies amb parada a l'estació de Cardedeu. 

Totes aquestes peticions s'emmarquen dins de la mesura "EA 4.1 Increment 
de la capacitat a la xarxa ferroviària de rodalia", la qual està previst que es 
desenvolupi a partir de l'Estudi que acaba de licitar la Direcció General de 

Transports i Mobilitat" al respecte. 

S'accepta el 
suggeriment 

12.3 Prolongar la línia de Rodalies R8 Martorell-Granollers centre fins a Sant Celoni. 

12.4 
Establir un servei semidirecte de la línia de Rodalies R2 Nord Aeroport-Sant Celoni sense parada 
entre Barcelona i Granollers. 

12.5 
Incorporar en el projecte de la futura línia orbital ferroviària una parada propera al centre 
comercial La Roca Village que connecti amb l'estació de Cardedeu mitjançant un servei de bus 
llançadora. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència. La nova línia orbital queda fora d'aquset període 
i ha estat analitzada abastament en el pdI 2011-2020. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

12.6 
Crear una xarxa ciclable intermunicipal que enllaci Cardedeu-Cànoves-Sant Antoni de Vilamajor-
Sant Pere de Vilamajor-Llinars del Vallès. 

El pdM 2013 - 2018 atén a uns criteris estructuradors del territori pel que fa 
a la xarxa ciclable, si bé s'accepta la possibilitat de que s'incorporin nous 
itineraris que responguin a altres criteris diferents als del Pla.  
En aquest sentit, es valorarà la proposta que realitza l'Ajuntament de 
Cardedeu en la propera revisió de la xarxa ciclable proposada pel pdM., que 
permetrà anar completant-la i actualitzant-la. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

12.7 
Incloure la polaritat d'accés de l'autopista AP7 (peatge Cardedeu) amb les carreteres BV-5105, la 
C-35 i la Carretera de les Aigües dins la taula A2.27 de l'Annex 2 "Subàmbits". 

Cal ressenyar que aquesta polaritat ha estat objecte de dos estudis de 
mobilitat generada previs. 
No obstant, cal afegir que un dels objectius de l'Annex 2 "Subàmbits" del 
pdM  és tractar les polaritats des d'un punt de vista territorial i no de detall, 
pel que no compleixen els criteris del treball. 

No s'accepta el 
suggeriment 

12.8 
Detallar la  construcció de la nova carretera Granollers-Cardedeu que figura entre les actuacions 
de la Generalitat dins del punt 3,1 de l'Annex 6 "Projeccions de trànsit". 

EL pdM 2013 - 2018  ha considerat aquelles infraestructures que es preveu 
que estiguin finalitzades l'any 2018,  i per tant les seves previsions de trànsit 
es basen en aquestes infraestructures. 
Tanmateix, cal ressenyar que el pdM 2013 - 2018 no és la figura de 
planejament responsable d'aquests suggeriments. En aquest sentit, es 
tramitarà aquest suggeriment tant a la Direcció General d'Infraestructures de 
Mobilitat Terrestre, com al propi Ministeri de Foment. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 
12.9 

Conèixer la previsió de les millores de comunicació Vallès Oriental-Vallès Occidental (B-40), 
prevista pel Ministeri de Foment, i que actualment es troba pendent dels estudis de mobilitat. 

13. Àrea Metropolitana de Barcelona     

13.1 
Figurar com a agent implicat en la mesura EA1.3 "Seguiment de les reserves de sòl per a 
infraestructures nodals de suport a la mobilitat". 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.2 Figurar com a agent implicat en la mesura EA2.1 "Pla Director d'Infraestructures 2011-2020". Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.3 
Incorporar la carretera C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat com a corredor a millorar 
en la mesura EA2.3 "Millorar les infraestructures de l'autobús, per tal d'augmentar-ne la velocitat 
comercial". I també figurar com a agent implicat en aquesta mesura. 

A la mesura "EA 2.1 Pla Director d'Infraestructures" està considerada 
aquesta actuació,  que es preveu la seva finalització per a l'any 2020. Per tal 
de facilitar la comprensió de les actuacions infraestructurals associades al 
transport públic, es proposa incorporar en aquesta mesura un nou plànol 
que incorpori exclusivament les actuacions pel que fa a aquest mode a nivell 
infraestructural (actuacions que van de la TPC1 a la TPC7). 

S'accepta el 
suggeriment 

13.4 
Figurar com a agent implicat en la mesura EA2.4 "Millores en l'accessibilitat a les parades 
d'autobús interurbà". 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.5 Figurar com a agent implicat en la mesura EA3.2 "Millora de la gestió dels intercanviadors". Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 



 

 

P
la

 D
ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
 

P
ro

c
é
s
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

 

74 

13.6 
Ampliar els trams d'infraestructures viàries del transport públic objecte de ser inclosos en la 
mesura EA3.5 "Gestionar les infraestructures viàries del transport públic" i incloure el corredor de 
la C-245 entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat.  

S'ampliarà el contingut de la mesura per incloure, també, la gestió de les 
plataformes reservades per a autobús. Es modificarà el plànol del pdI 
incorporant aquestes infraestructures. 

S'accepta el 
suggeriment 

13.7 Figurar com a agent implicat en la mesura EA3.7 "Gestió integrada de Park and Ride". Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.8 
Aparèixer com a organisme responsable, en comptes de com a agent implicat, en la mesura 
EA3.10 "Millorar la informació relativa a la mobilitat dels turistes i els residents temporals a 
l'RMB". 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.9 
Revisar les unitats o el valor numèric de seguiment de la mesura EA 4.3 respecte l'interval de pas 
mitjà del servei de metro a l'hora punta. 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.10 
Figurar com a agent implicat en la mesura EA 4.4 Millorar els paràmetres d'explotació del servei 
de Tramvia 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.11 
Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 5.3 Millora dels actuals sistemes 
d'informació i atenció al viatger. 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.12 
Figurar com a agent implicat en la mesura EA 5.6 Impulsar el programa exprés.cat i línies de bus 
d'alta demanda. 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.13 
Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 5.7 Millora de serveis específics de 
transport interurbà. 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.14 
Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 5.8 Racionalitzar els serveis de baixa 
demanda. 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.15 
Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 7.2 Optimitzar l'accessibilitat de les 
xarxes d'autobusos que donen servei als CGM 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.16 
Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 7,7 Actuacions de millora de la mobilitat a 
polígons més petits i amb més dificultats d'accessibilitat 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.17 
Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 8.1 Fomentar els vehicles eficients i poc 
contaminants en flotes i particulars 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.18 Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 8.2 Fomentar els vehicles elèctrics. Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.19 
Figurar com a organisme responsable en la mesura EA 8.3 Desenvolupament d'infraestructures 
vinculades al vehicle elèctric i combustibles alternatius 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 

13.20 
Figurar com a agent implicat en la mesura EA 9.4 Impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat 
sostenible. 

Es durà a terme la modificació pertinent dins del pdM 2013 - 2018. 
S'accepta el 
suggeriment 
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14. Pacte Industrial de la Regió Metropolitana     

14.1 
Incloure, en la mesura EA2.5 "Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs", la creació de 
nous itineraris de vianants entre polígons i nuclis urbans o parades de transport públic de l'entorn 
del nucli urbà, considerant una demanda mínima de 100 treballadors per polígon. 

En línies generals, els itineraris interurbans per a vianants i bicicletes 
s'analitzen conjuntament i, sempre que és possible, es realitzen propostes 
que es puguin incloure en una sola actuació. 
En aquest sentit, el pdM 2013 - 2018 estableix, a través de la mesura EA 
2.5, la implantació d'itineraris per a vianants accessibles i segurs a nivell 
interurbà. Aquesta proposta pot significar el punt de partida per a la definició 
d'itineraris a nivell intern dels polígons, si bé aquest nivell de detall requerit 
haurà de desenvolupar-se a través de la redacció de Plans de Mobilitat als 
Polígons Industrials. 
També es proposa relacionar les diferents xarxes per a vianants a nivell 
urbà definides pels Plans de Mobilitat municipals, amb la xarxa per a 
vianants interurbana definida pel pdM 2013 - 2018. 
Finalment, també es proposa revisar la proposta d'itineraris i connexions 
amb els polígons industrials elaborada pel pdM 2013 - 2018, i a la vegada 
concretar els criteris que hauran de regir aquests itineraris, dins del grup de 
treball que desenvoluparà la mesura 

S'accepta el 
suggeriment 

14.2 
Condicionar l'itinerari de l'accés específic a peu al PAE per adaptar-lo també a l'ús de bicicletes, 
en cas que el polígon tingui un mínim de 250 treballadors (mesura EA2.6). 

14.3 
Crear una xarxa d'accés al polígon, si existeix una xarxa interna per a bicicletes i si el polígon té 
un mínim de 250 treballadors (mesura EA2.6). 

14.4 
En relació amb la mesura EA 7.1, fer referència a  que tant l'elaboració com l'execució dels plans 
de mobilitat específics a polígons d'activitat econòmica comptaran amb un ampli consens entre 
agents implicats 

El present suggeriment ja s'incorpora a la mesura "EA 7.1 Impulsar la 
realització de Plans de Mobilitat de CGM" ,  que determina com  a un dels 
seus objectius incorporar el conjunt d'agents vinculats als CGM a la 
planificació de la mobilitat i l'execució de les accions contemplades als PEM. 

S'accepta el 
suggeriment 

15. Tramvia Metropolità, SA     

15.1 
Canviar la redacció de la mesura EA4.4 "Millora dels paràmetres d'explotació del servei 
tramviari". Proposa una nova classificació de les actuacions que s'inclouen en la mesura. 

S'avaluarà la revisió dels continguts i del redactat de la mesura EA 4.4 per 
tal de millorar-la amb els suggeriments de TRAM. 

S'accepta el 
suggeriment 

15.2 Aclarir l'origen del finançament de les inversions que s'inclouen en la mesura EA4.4 

El pdM 2013 - 2018 inclou un apartat de finançament on es determinen els 
agents responsables de dur a terme cada mesura.  En aquest sentit, el 
finançament de cada mesura es determina d'acord amb el que preveu la Llei 
de mobilitat 9/2003. 
Cal ressenyar també que paral·lelament a la aprovació del Pla es trametrà la 
Memòria Econòmica i l'Informe d'Impacte Pressupostari, ambdós documents 
elaborats amb preus actuals, i que per tant s'hauran d'actualitzar en el 
moment d'aplicació de les mesures proposades. 

S'accepta el 
suggeriment 

15.3 
Implicar les administracions, i especialment els ajuntaments, fent-les corresponsables de la 
millora de la velocitat comercial del transport públic en superfície (mesura EA4.4). 

La mesura EA 4.4 Millorar els paràmetres d'explotació del servei del tramvia 
inclou a nivell de responsables l'ATM i TRAM, mentre que a nivell d'agents 
implicats hi figuren tant la Secretaria d'Infraestructures de Mobilitat (SIM), 
com els diferents Ajuntaments. També s'incorporarà com a agent implicat a 
l'AMB, arrel deu seu suggeriment. 

S'accepta el 
suggeriment 

15.4 
Clarificar qui és el responsable de cadascuna de les actuacions que es proposen en la mesura 
EA4.4. 

El pdM 2013 - 2018 ja inclou un apartat de finançament on es determinen 
els agents responsables de dur a terme cada mesura. El detall de cada 
actuaió s'haurà de determinar en el moment del seu desenvolupament. 

S'accepta el 
suggeriment 

15.5 
Detallar quins són els objectius a aconseguir, fixar un pla de treball, nomenar els responsables i 
destinar unes inversions (mesura EA 8.5 "Incrementar l'eficiència energètica de la xarxa 
ferroviària"). 

L'objectiu de la mesura EA 8.5 és reduir el consum energètic del mode 
ferroviari i per tant és millorar l'eficiència del sistema en el seu conjunt.  
La mesura detalla els responsables i proposa uns treballs previs envers les 
possibles actuacions a desenvolupar, a partir de les quals es determinarà 
les inversions a realitzar. 

S'accepta el 
suggeriment 
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15.6 
Incloure una mesura que tracti la planificació de l'oferta dels diferents serveis de transport de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

El pdM 2013- 2018 inclou la planificació i seguiment del transport interurbà. 
Tanmateix, la concreció dels detalls que se sol·liciten estan molt vinculats a 
la xarxa que gestiona l'AMB. En aquest sentit, es trametrà a aquest 
organisme aquest suggeriment, aprofitant que en l'actualitat s'està redactant 
el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

16. FVM Gabinet d'estudis d'urbanisme, SL (Francesc X. Ventura)   

16.1 
Incorporar un balanç econòmic on figuri l'impacte que tindrien les actuacions a implementar, tant 
en les finances públiques com en l'economia del sector de la mobilitat. 

El pdM 2013 - 2018 està desenvolupant una Memòria Econòmica i un 
Informe de l'Impacte Pressupostari del Pla, on es recolliran aquests 
suggeriments. 

S'accepta el 
suggeriment 

16.2 
Quantificar la distribució actual de superfícies viàries i d'espai públic i proposar canvis en les 
seccions i en els traçats que s'adeqüessin a les polítiques que es volen impulsar. 

En primer lloc cal assenyalar que l'anàlisi de la distribució de l'espai públic 
és un aspecte que exigeix un treball molt específic en l'àmbit urbà. En 
xarxes interurbanes, en general, el repartiment de l'espai resulta més senzill 
i les seccions i traçats s'adeqüen més als criteris de major integració de les 
xarxes a nivell territorial i ambiental. 
En segon lloc, pel que fa a la distribució de l'espai públic futur, es recullen 
els criteris que estableix el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en la 
línia de la mesura EA 2.7 del pdM. 

S'accepta el 
suggeriment 

16.3 
Incloure mesures específiques per fomentar el transvasament d'usuaris dels vehicles de 4 rodes 
als de 2 rodes i identificar la motocicleta com un mode específic. 

El pdM 2013 - 2018 recull la motocicleta com a mode específic, si bé el Pla 
ha considerat prioritari els transvasaments modals que van cap al Transport 
públic i els modes no motoritzats. 

S'accepta el 
suggeriment 

16.4 
Regular l'adscripció de tipus de vehicles a determinats espais, tant per la circulació com per 
l'aparcament (vehicles "amables"). 

El pdM recull aquest suggeriment en algunes de les mesures, tot i així, es 
millorarà el text de la mesura EA 8.1, perquè sigui més clar el suport que es 
vol donar a aquests tipus de vehicles. 

S'accepta el 
suggeriment 

16.5 
Promoure mesures molt estrictes per limitar la velocitat en vehicle privat en horaris de baixa 
demanda. 

L'objectiu del pdM consisteix en reduir l'accidentalitat i no tant en  limitar la 
velocitat en qualsevol tipus d'horari. Tota manera és cert que és més fàcil 
incomplir els límits de velocitat en les hores de baixa demanda, entre elles 
les nocturnes, horari que comporta un major perill per la disminució de la 
distancia de visibilitat entre d'altres aspectes. Es proposa estudiar aquest 
aspecte de la seguretat viària dins dels treballs sobre l'estudi de criteris de 
seguretat viària que cal introduir en els instruments de planificació de la 
mobilitat en la mesura EA2.8 

S'accepta el 
suggeriment 

16.6 
Fixar estratègies pròpies de generació d'ingressos públics per cobrir els dèficits que genera el 
manteniment d'un TPC d'alta qualitat a l'RMB i per redistribuir sobre el territori i la població els 
efectes positius d'aquesta oferta. 

El pdM no és l'instrument adequat per a fixar les estratègies de generació 
d'ingressos per cobrir els dèficits que genera el manteniment del transport 
públic. Sí que ha de garantir la redacció del programa d'inversionsque es 
troba en el document 3 de proposta del Pla. Algunes mesures del pdM estan 
dirigides a millorar l'eficiència del sistema i a disminuir el dèficit que genera 
el transport públic. Així mateix, actualment ja existeix un primer mecanisme 
que permet cobrir els dèficits pressupostaris generats pel Transport públic, 
d'acord amb els continguts que inclou el Decret 344/2006, de regulació dels 
Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada. 
Des de l'ATM es tindran en compte aquests suggeriments, atès que poden 
ajudar a que es puguin determinar noves estratègies que permetin millorar 
l'eficiència de l'assignació dels recursos al transport públic provinents, en 
alguns casos, de la mobilitat en vehicle privat. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 
16.7 

Plantejar que tots els ingressos generats per la mobilitat privada reverteixin al sistema de 
mobilitat i en especial al TPC. 

16.8 
Revisar les condicions d'eficiència de l'assignació de recursos als diversos modes i operadors de 
TPC. 
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17. Consell Comarcal del Vallès Oriental     

17.1 Aprofundir en la concreció de les mesures i actuacions plantejades pel pdM. 

Tal i com s'assenyala a l'aportació realitzada pel Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, el pdM 2013 - 2018 aborda la mobilitat des d'un enfocament 
ampli que integra aspectes de seguretat, energètics, ambientals i 
d'accessibilitat entre d'altres. En aquesta línia, cal ressenyar que el pdM és 
un Pla director que desenvolupa les estratègies i objectius i que defineix les 
figures de tipus sectorials i les actuacions previstes que s'hauran d'executar 
a aquest nivell. 
Tanmateix, el Pla assoleix un grau d'exhaustivitat molt elevat que es veu 
reflectit al Document "D4 - Les Mesures del Pla", on es detallen 75 mesures 
a dur a terme durant el període de vigència del Pla, una programació de les 
mesures i la concreció dels agents implicats entre d'altres aspectes. A més 
a més, el pdM disposa també de mecanismes de seguiment que permeten 
avaluar el seu grau d'execució durant el període de vigència, destacant que 
el pdM 2007 - 2012 ha elaborat informes de seguiment anuals que es troben 
disponibles al web de l'ATM. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.2 
Concretar les mesures necessàries per garantir que totes les estacions de Rodalies i les 
principals d'autobusos d'alta capacitat disposin d'aparcaments accessibles, dimensionats 
adequadament, dotats de serveis i ben integrats en el seu entorn. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència. En aquest sentit, l'abast de les mesures que es 
contemplen al Pla és correspon amb el que s'inclou al PDI 2011 - 2020.  
En alguns casos, algunes de les estacions de rodalies no són susceptibles 
de dotació d'aparcaments dissuasius al localitzar-se en zones densament 
densificades. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.3 
Estudiar les possibilitats de millora de la línia R3 de Rodalies, que s'haurien d'implantar a curt 
termini sense que vagi en detriment del futur desdoblament de la línia. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència. En aquest sentit, l'abast de les mesures que es 
contemplen al Pla és correspon amb el que s'inclou al PDI 2011 - 2020. 
Tanmateix s'aprofundirà en les accions a dur a terme mitjançant els estudis 
que durà terme la Secretaria d'infraestructures i mobilitat sobre l'oferta 
ferroviàira de rodalies. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.4 
Definir i concretar mesures per assegurar que la nova línia de bus exprés e9 entre Barcelona i 
Caldes de Montbui esdevingui tan competitiu com sigui possible garantint la velocitat comercial, 
les freqüències de pas, l'accessibilitat, la connectivitat i el confort necessaris. 

Un dels objectius del pdM 2013 - 2018 és el d'incrementar la quota modal 
dels modes de transport públic col·lectiu ferroviaris i viaris en detriment de la 
utilització dels vehicles privats. En aquesta línia, es proposen millores 
puntuals a la xarxa viària, l'execució de quatre Park and Ride vinculats a 
estacions d'autobusos, i finalment també l'execució d'una plataforma 
reservada per a autobusos recollida en el PDI 2011 - 2020. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.5 
Millorar el servei de la línia de bus exprés e7 de la Vall de Tenes amb més expedicions i horaris 
més pautats i millorar també la seva connectivitat amb la xarxa de transport públic capil·lar. 

Recentment ja s'han dut a terme millores en aquest servei. Tanmateix, en el 
marc de la revisió del programa de serveis del pdM s'analitzaran possibles 
millores. Es trametrà aquest suggeriment a la Direcció General de 
Transports i Mobilitat, per tal de que s'avaluï la proposta en el marc del nou 
Pla de Serveis de Catalunya.   

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

17.6 
Fixar mesures més ambicioses per millorar la velocitat comercial, la freqüència de pas i la 
comoditat d'ús a tota la xarxa de Rodalies. 

S'ha considerat que les mesures prioritàries són les que s'inclouen a la 
mesura EA 4.1, que pretén assolir l'objectiu que assenyala el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.  Tanmateix s'aprofundirà en les accions a dur 
a terme mitjançant els estudis que durà terme la Secretaria 
d'infraestructures i mobilitat sobre l'oferta ferroviàira de rodalies. 

S'accepta el 
suggeriment 
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17.7 
Determinar les mesures més adequades per garantir directament o indirectament la connexió 
entre les línies R2 i R3 de Rodalies. 

Aquesta anàlisi s'inclou dins dels treballs del PDI 2011 - 2020, i en concret a 
la fitxa XE03. Es proposa trametre aquest suggeriment al Ministeri de 
Foment. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.8 Establir mesures per millorar la connexió i coordinació del transport urbà i interurbà. 

Totes les anàlisi es fan amb la voluntat de millorar la connexió entre les 
xarxes urbanes i les interurbanes, i també amb les xarxes ferroviàries. En 
aquest sentit, les mesures que estableix el pdM 2013 - 2018 per a tal efecte 
són l'EA 5.5, EA 5.6, EA 5.7 i EA 5.8. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.9 Prevenir les duplicitats entre els diferents modes de transport públic. 

Cal ressenyar que la ineficiència dels serveis no s'ha de valorar només a 
nivell d'origen sinó també a nivell de destinacions. En aquest sentit, poden 
existir duplicitats puntuals entre diferents serveis de transport, si bé aquests 
poden obeir a línies de desig molt diferenciades. 
En qualsevol cas, el pdM 2013 - 2018 recull i analitza aquest aspecte a 
l'Annex 3: Programa de serveis de transport públic col·lectiu. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.10 
Formular propostes per connectar les terminals logístiques amb el ferrocarril per tal d'afavorir un 
canvi modal del transport de mercaderies de la carretera cap al ferrocarril. 

El pdM 2013 - 2018 aposta per optimitzar el transport de mercaderies per 
carretera en tant que, després d'analitzar les propostes de futur i el seu 
impacte en l'horitzó temporal de referència, s'ha arribat a la conclusió de que 
és el mode més eficient. 
Tanmateix, es proposa dur aquest suggeriment a la Taula de la Logística, 
d'acord amb els continguts que s'inclouen a la mesura EA 6.1 

S'accepta el 
suggeriment 

17.11 
Atès el desplaçament de fluxos de mobilitat des del centre cap a la perifèria de l'RMB es proposa 
millorar la implantació i organització dels serveis de transport públic transversals. 

El pdM 2013 - 2018 pren com a referència de cara a l'anàlisi del fluxos de 
mobilitat, els estudis desenvolupats per l'Institut d'Estudis Territorials (IET) 
que consideren a l'hora de formular les mesures l'evolució de les diferents 
variables territorials, econòmiques i poblacionals. A partir d'aquesta anàlisi 
s'ha fet les propostes de transport públic, també les de caràcter transversal 
que milloren respecte als serveis actuals. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.12 Establir més mesures de mobilitat específiques associades als polígons industrials. 
L'Eix 7 "un accés sostenible als centres generadors de mobilitat inclou 7 
mesures de mobilitat associades a aquest objectiu. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.13 
Aprofitar experiències com la implantació del bus nocturn C-17 per establir mesures que 
afavoreixin el desplaçament de joves en transport públic. 

Es valora molt positivament l'experiència del bus nocturn de la C-17 i es 
tindrà en compte com a bona pràctica. Es proposa continuar treballant en 
aquesta línia dins dels diferents grups de treball i estudis que puguin 
analitzar aquestes experiències. 

S'accepta el 
suggeriment 

17.14 Incorporar les al·legacions formulades pels ajuntaments de la comarca. 
S'han tingut en compte i s'han analitzat i respòs totes les al·legacions i 
suggeriments formulades i fetes arribar a l'ATM, en tant que ajuden a 
enriquir i completar el document final del pdM 2013 - 2018. 

S'accepta el 
suggeriment 
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18. Ajuntament de Vilanova del Vallès     

18.1 
Transformar les línies 500 i 501 en una nova dins de la xarxa exprés.cat que donés servei al 
municipi i poblacions veïnes com Vallromanes, Montornès del Vallès, Martorelles i Sant Fost. 

L'abast del pdM 2013 - 2018 no inclou aquesta actuació en tant que no s'ha 
considerat com una línia d'alta demanda. Es proposa que aquesta mesura 
s'avaluï a la propera revisió del Programa de Serveis. Es trametrà aquest 
suggeriment a la Direcció General de Transports i Mobilitat per tal de que la 
tingui present. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

19. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)     

19.1 
Estructurar bé la relació entre els diferents instruments de planejament evitant les duplicitats i 
llacunes entre els plans. 

En el document d'Emmarcament del pdM 2013 - 2018 es detallen tots els 
Plans amb els que el pdM s'ha coordinat. En aquest sentit, el pdM actua 
com a marc de planejament i per tant la resta de Plans de rang inferior 
s'hauran de regir per les estratègies que marca. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.2 
Fusionar les actuacions que siguin semblants per tal de fomentar les sinèrgies i la coordinació 
entre elles (per exemple, les actuacions 8 i 9 de l'eix 5). 

És cert que moltes de les mesures que inclou el pdM 2013 - 2018 tenen 
molts punts en comú, si bé cal ressenyar que l'actual Pla ha fet un esforç 
respecte de l'anterior per reduir el nombre de mesures. 
 En el cas de les mesures EA 5.8 i EA 5.9, una tracta de serveis de baixa 
demanda localitzats en àmbits densament urbanitzats, i la segona fa 
referència a l'anàlisi de corredors de mobilitat amb baixa demanda per 
establir criteris que permetin definir el marc normatiu a tenir en compte en 
aquests àmbits. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

19.3 
Abordar el finançament de les inversions necessàries del qual es deriva la factibilitat 
d'implementar les actuacions del pla. 

El pdM 2013 - 2018 està desenvolupant una Memòria Econòmica i un 
Informe de l'Impacte Pressupostari del Pla, on es recullen els continguts 
econòmics que determina la llei per aquest tipus de pla. Cal tenir present 
que que els costos definitius de cada actuaiñio es detereminaran al 
desenvolupar els respectius projectes d'execució.  

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

19.4 Incorporar els costos reals d'implantació i, quan calgui, els costos d'explotació corresponents. 

19.5 
Ampliar la proposta a infraestructures lineals i, especialment, a les reserves de sòl per a la 
construcció de terceres i quartes vies en els accessos ferroviaris a Barcelona (mesura EA1.3). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix en la seva totalitat les propostes que estableix 
el PDI 2011 - 2020. Tanmateix, cal tenir present que l'abast temporal del 
pdM finalitza l'any 2018 i per tant només es recullen aquelles actuacions que 
es té la previsió de que hagin finalitzat per a aquest horitzó. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

19.6 

Incorporar prèviament un estudi més global de la tarifació com a eina de la mobilitat que inclogui 
una anàlisi del conjunt d'accessos a Barcelona i de la factibilitat i interès de tarifar-los per 
fomentar el transvasament d'usuaris al transport públic i com a sistema de finançament del TP 
(mesura EA3.4). 

Aquest anàlisi està contemplat a les mesures EA 3.4 i EA 5.1, si bé aquesta 
també s'hauria de coordinar amb la mesura EA 3.6. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.7 
Destinar els ingressos derivats de l'aparcament al finançament del transport públic (mesura 
EA3.6). 

Es proposa analitzar aquest suggeriment dins del grup de treball que el Pla 
proposa pel que fa a la mesura EA 3.6 vinculada a establir un model global 
de gestió i tarificació de l'aparcament. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.8 
Modificar el títol de la mesura EA4.2 per "Optimització del serveis a les línies metropolitanes 
d'FGC" 

Des de la redacció del Pla, entenem que el concepte millorar recull més 
adequadament el significat de la proposta, en tant que és més global. En 
canvi, el concepte "optimitzar" quedaria més vinculat a aspectes de 
recursos. 
Quant al concepte de línies metropolitanes d'FGC, s'accepta la seva inclusió 
al títol de la mesura. 

S'accepta el 
suggeriment 
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19.9 
La implementació d'actuacions com la cua de maniobres de Plaça Catalunya no permetrien 
incrementar la freqüència entre Pl. Catalunya i Gràcia més enllà de 36 circulacions per hora i 
sentit (mesura EA4.2). 

Des de la redacció del pdM 2013 - 2018 s'està d'acord amb el present 
suggeriment i es proposa modificar el redactat de la mesura, ajustant el 
nombre d'expedicions d'acord amb la sol·licitud de FGC. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.10 
En l'horitzó del pla no es preveuen importants variacions en el servei a la línia Llobregat-Anoia a 
menys que la demanda ho justifiqués (mesura EA4.2). Es proposa que aquesta actuació 
s'anomeni "Adaptació del servei a la demanda per a la línia Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia 

Es proposa que aquesta anàlisi es desenvolupi als successius grups de 
treball previstos. S'accepta la nomenclatura proposada per FGC vinculada a 
la primera acció que proposa la mesura EA 4.2 envers la concreció de nous 
esquemes de servei per a la línia Barcelona - Llobregat i la línia Barcelona - 
Vallès. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.11 
Puntualitzar que l'interval de pas en hora punta ha arribat a ser, a la línia Barcelona-Vallès, de 
112,5 segons (mesura EA4.2). 

Es durà a terme la modificació pertinent dins dels continguts del pdM 2013 - 
2018. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.12 
Actualitzar el text i el plànol atès que l'adaptació de l'estació de Gràcia ja ha finalitzat (mesura 
EA4.5).  

S'actualitzarà el text, tot i que cal tenir present que les mesures s'avaluen 
des de l'any 2013. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.13 Ampliar l'abast de la T-Mobilitat a tot el transport públic i no només al de superfície (eix 5). Es deixarà més clar aquest aspecte en el redactat de la mesura.  
S'accepta el 
suggeriment 

19.14 
Incloure l'avaluació de l'impacte sobre el ferrocarril i l'anàlisi de'n quins casos es poden millorar 
els serveis existents sense crear-ne de nous (EA5.6). 

Es mirarà d'accentuar aquest aspecte en el redactat de la mesura EA 5.6. 
S'accepta el 
suggeriment 

19.15 Incloure el transport d'aportació al transport públic (EA5.9).  Aquest suggeriment ja s'inclou a la mesura EA 5.7. 
S'accepta el 
suggeriment 

19.16 Incloure la societat Autometro en la bona pràctica de l'EA6.2. 
Es durà a terme la modificació pertinent dins dels continguts del pdM 2013 - 
2018. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.17 
La compra d'energia verda no fa més ecològic el sistema de generació d'energia, així que ni pot 
ser considerat exemple de bona pràctica ni com un indicador d'eficiència assolida (mesura EA8.4) 

La compra d'energia verda és un indicador de la voluntat expréssada per 
una empresa per fomentar la sostenibilitat en les seves accions, i a més a 
més, serveix com a mecanisme d'incorporació de l'energia sostenible al 
sistema de transport. També cal dir que aquestes actuacions repercuteixen 
sense cap dubte sobre les empreses que gestionen l'energia. 

No s'accepta el 
suggeriment 

19.18 Incloure un indicador en relació amb el percentatge d'energia regenerada (mesura EA8.4). 
Es proposa incloure un nou indicador que avaluï el percentatge d'energia 
regenerada. La metodologia de càlcul proposada consistirà en relacionar 
l'energia regenerada amb el consum total d'energia de tracció. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.19 
Definir uns criteris de disseny d'infraestructures ferroviàries que incorporin l'eficiència energètica 
com a paràmetre clau. 

Dins dels treballs de la Comissió Ambiental que s'encarrega del seguiment 
conjunt del PDI 2011 - 2020 i del pdM 2013-2018, es proposarà establir uns 
paràmetres de disseny d'infraestructures ferroviàries d'acord amb el present 
suggeriment. Tanmateix es recorda que al pdI 2011-2020 ja es va 
implementar una metodologia per al càlcul de consums energètics i 
emissions de GEH associats a la construcció d'infraestructures que hauria 
de ser la base de partida de la proposta que fa FGC. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.20 
Introduir una nova línia de treball fomentant que els grans operadors de transport inverteixin en 
sistemes de generació d'energia establint un indicador d'autosuficiència energètica (mesura 
EA8.4). 

Es proposa incloure com a tasca a desenvolupar dins de les actuacions 
vinculades a la mesura EA 8.5. A més a més, també es proposa la definició 
d'un nou indicador d'autosuficiència energètica. 

S'accepta el 
suggeriment 
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19.21 
Les inversions estimades no inclouen el cost necessari per a la implantació real de les actuacions 
(mesura EA8.4). 

L'abast del pdM 2013 - 2018 fa referència a les actuacions prèvies a la 
implantació de l'actuació. En aquest sentit, un cop realitzats els estudis 
proposats, es podrà treballar en el procés d'implantació i es podrà conèixer 
amb detall el valor de les inversions. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.22 
El desenvolupament dels aparcaments d'intercanvi s'hauria d'endegar tant aviat com sigui 
possible amb l'actualització de l'estudi realitzat per l'ATM, la qual cosa permetria fer les 
corresponents reserves de sòl en els indrets necessaris. 

Dins de les tasques de gestió i seguiment vinculades al pdM 2013-2018, 
existeix l'objectiu d'impulsar totes les mesures proposades. En aquest sentit, 
des de la redacció del Pla es té molt present que el desenvolupament dels 
aparcaments d'intercanvi serà una mesura molt important per a assolir bona 
part dels objectius establerts. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.23 
Definir i implantar un model de gestió i tarifació de l'ús dels aparcaments amb uns preus que 
fidelitzin l'ús del transport públic i inversament proporcionals a la distància amb el centre de 
l'RMB. 

Des de la redacció del Pla, s'està d'acord amb aquest suggeriment i es 
proposa que aquest sigui un dels ítems a estudiar dins del grup de treball 
proposat vinculat a la mesura EA 3.7. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.24 
Fer esment que la nomenclatura de les estacions del perllongament de Sabadell no és encara 
definitiva (Annex 3. Programa de serveis públics regulars de TP). 

La nomenclatura definitiva encara no ha estat aprovada per la Comissió 
encarregada. En el moment en que es confirmi, es procedirà a modificar, si 
s'escau, tots els documents on es faci referència. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.25 
La reforma de les vies de l'estació de Plaça Catalunya és una actuació que es troba en curs 
(Annex 3. Programa de serveis públics regulars de TP). 

L'abast dels treballs de l'Annex 3 del pdM 2013 - 2018 no arriba a aquest 
nivell de detall. En aquest sentit, el document assenyala que és necessari 
dur a terme aquesta actuació, d'acord amb el que fixa el PDI 2011 - 2020. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.26 
La modificació del servei de funicular de Gelida permet que actualment la seva explotació sigui 
l'adequada (Annex 3. Programa de serveis públics regulars de TP). 

El pdM 2013 - 2018 assenyala que cal continuar amb el sistema d'explotació 
actual 

S'accepta el 
suggeriment 

19.27 
No procedeix esmentar ni en l'horitzó del pdM ni del pdI la creació de nous serveis entre Sant Boi 
de Llobregat i el 22@ (Annex 3. Programa de serveis públics regulars de TP). 

Es procedirà a modificar els continguts del pdM 2013 - 2018 d'acord amb el 
present suggeriment i en base als continguts que determina el PDI 2011 - 
2020. 

S'accepta el 
suggeriment 

19.28 
La línia Llobregat-Anoia no es pot qualificar com a línia congestionada (Annex 3. Programa de 
serveis públics regulars de TP). 

Es procedirà a matisar el concepte "descongestió". En aquest sentit, 
l'objectiu del pdM era el d'assenyalar que l'objectiu és aconseguir una 
millora de la qualitat del servei en les hores punta 

S'accepta el 
suggeriment 

20. Direcció General de Polítiques Ambientals     

20.1 
Visualitzar els valors objectiu que cal que s'assoleixin a cada un dels subàmbits que incorpora el 
Pla. 

Les prescripcions que estableix la Direcció General de Polítiques Ambientals 
es recullen a la Memòria Ambiental que incorpora el pdM 2013 - 2018. En 
aquest sentit, s’ha elaborat una matriu en la que pels diferents objectius es 
concreta, per a cadascun dels subàmbit, els valors objectius  que els hi 
seran d’aplicació. Aquesta matriu té per objectiu orientar als PMU en els 
valors de referència pel que fa als objectius ambientals en funció del 
subàmbit que sigui prioritari en el seu terme 

S'accepta el 
suggeriment 

20.2 Explicitar l'obligatorietat del compliment dels valors objectiu aplicables a cada àmbit territorial. 
A la Memòria Ambiental que incorpora el pdM 2013 - 2018 es fixa com a 
determinació per als PMU la necessitat d'adequar-se als valors i priorització 
d’actuacions establertes en aquesta matriu.  

S'accepta el 
suggeriment 

20.3 Desenvolupar directius ambientals per als plans de mobilitat urbana supramunicipals. 

S’establiran pels àmbits de mobilitat urbana supramunicipals les principals 
directrius ambientals, tenint en compte el subàmbit dominant en que es 
localitzin aquests àmbits supramunicipals. 
Pel que fa la PMU de l’AMB es detallaran aquells elements i mesures, d’un 
abast més urbà i que es creu necessari incorporar per complementar les 
mesures del pdM i permetre un major assoliment dels objectius ambientals.  

S'accepta el 
suggeriment 
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20.4 

Explicitar que es realitzarà conjuntament el seguiment del pdM i del Pla director d’infraestructures 
del transport públic col•lectiu de la regió metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020 per 
tal de potenciar la implementació de les actuacions sinèrgiques d’ambdós plans i assegurar 
l’assoliment dels objectius ambientals del pdM 

En concreta en el pla de seguiment del present pdM la necessitat de 
realitzar un seguiment conjunt amb el pdI, de forma que els dos plans actuïn 
com a instruments sinèrgics i complementaris per a l’assoliment dels 
principals objectius de mobilitat i ambientals de la RMB.  

S'accepta el 
suggeriment 

21. Oficina Catalana del Canvi Climàtic     

21.1 
Es recomana que a la taula resum A1.2 s’hi vegin reflectides les dades reals d’estalvi aconseguit i 
no pas les tones de CO2 inicialment previstes  

Es considera que les dades d’estalvi aconseguit i previst queden 
suficientment clares a la taula A1.1.i que la taula A1.2 té per objectiu mostrar 
el diferent pes dels diferents grups de mesures. Aquesta anàlisi tenia per 
objectiu no ser tant una valoració del pdM anterior (el qual ha estat 
suficientment valorar en els diversos informes de seguiment) sinó analitzar 
el grau de contribució dels diferents grups de mesures amb l’objectiu de 
poder analitzar les potencials àrees de millora del pdM 2013 – 2018.    

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

21.2 
Proposa que s’actualitzi el marc legal regulador de les polítiques de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic 

S’actualitza aquest apartat de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, tot 
apuntant que molts dels instruments que es relacionen ja estaven 
incorporats en el document aprovat inicialment.   

S'accepta el 
suggeriment 

21.3 
Seria interessant que es completi la taula A1.24 (de l’ISA) amb les dades corresponents a l’any 
2012. 

Es recull aquest comentari i es procedeix a actualitzar la taula amb les 
dades corresponents a l’any 2012 

S'accepta el 
suggeriment 

21.4 
L’oficina considera que convé conèixer quines mesures són les previstes en els diversos PAES 
aprovats a la RMB i que aquestes siguin coherents en el marc de la planificació del pdM.  

Pel que fa a la referència als PAES, es considera que el seu marc d’actuació 
és municipal i que per tant no és objecte del pdM garantir la seva 
coherència, i que, en tot cas, les mesures previstes haurien de facilitar el 
compliment amb els valors de reducció de GEH previstes en els diferents 
PAES. De totes formes, s’incorpora a la mesura referent als PMU indicació 
de que aquests documents tinguin en compte les mesures i accions 
previstes en el cas d'existir PAES en el seu municipi.  

S'accepta el 
suggeriment 

21.5 
L’horitzó temporal del PMMCC era 2008 – 2012. Aquest instrument ja no és vigent i el marc 
planificador de referència actual a Catalunya és el Pla de l’energia i canvi climàtic 2013 - 2020 

Pel que fa als documents que regulen les emissions difuses, en l’apartat de 
diagnosi (apartat 5.2.) es fa referència als instruments vigents en el període 
de desenvolupament del pdM 2007 – 2012 que és el que s’analitza en 
aquell apartat. Posteriorment, en la definició dels objectius ambientals 
predeterminats es fa referència al document del Pla de l’Energia i Canvi 
Climàtic de Catalunya 2012 – 2020 que és el marc de referència a 
Catalunya fins a l’aprovació del Pla de Mitigació del Canvi Climàtic de 
Catalunya 2013-2020. No obstant això, es revisen les referències amb 
l’objectiu d’integrar els diferents instruments normatius que es relacionen a 
l’informe.  

S'accepta el 
suggeriment 

21.6 Caldria completar les dades dels gràfics A1.15 i taula A1.46 amb les darreres dades disponibles 

S’han actualitzat les dades a partir de les dades del 4rt informe de progrés a 
Catalunya sobre els objectius de Kyoto. S’ha d’apuntar que el document és 
de febrer de 2014 i per tant posterior als treballs de redacció de l’Informe de 
Sostenibilitat Ambiental del pdM 2013 – 2018.  

S'accepta el 
suggeriment 

21.7 
El PECACC preveu que serà el futur Pla de mitigació de Catalunya 2013 – 2020 el que  
concretarà amb detall la contribució del conjunt de sectors difusos a Catalunya en el marc de 
compliment dels compromisos europeus. 

S’afegeix aquest complement al punt 6.1.6. de l’Informe de Sostenibilitat 
Ambiental 

S'accepta el 
suggeriment 

21.8 
Cal actualitzar les dades de l’apartat 6.6. (Indicadors de seguiment ambiental) i es recorda que 
l’horitzó temporal de les DNM era l’any 2012 i no el 2020. 

S’ha modificat aquest aspecte, tenint en compte que el que es determina és 
el nivel d’adequació amb els nivells de reducció que es marquen a les DNM, 
per tal de tenir un valor de referència.  

S'accepta el 
suggeriment 
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21.9 Cal incorporar l'adaptació del sector mobilitat als impactes del canvi climàtic 

S’inclou aquesta anàlisi en la diagnosi (en l'apartat d'anàlisi dels riscos 
naturals i antròpics). Així mateix s’incorpora com a criteris per a la gestió de 
les infraestructures de transport, tot i que es considera que en el període 
d’aplicació del pdM (fins l’any 2018) no es preveuen modificacions 
substancials i que els efectes esperats deriven de projeccions a horitzons 
més llargs.  

S'accepta el 
suggeriment 

22. AMTU     

22.1 Fer referència a estratègies concretes per a la reducció dels costos externs. 
Dins dels continguts del pdM 2013 - 2018, s'inclou l'Annex 8 "Costos socials 
i ambientals del transport" que elabora un Pla detallat per a cada mode tot 
establint les estratègies a dur a terme. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.2 
Incloure una anàlisi de sensibilitat dels resultats obtinguts per a l'escenari tendencial on s'inclogui 
una diferenciació entre escenaris alt, mig i baix 

El pdM 2013 - 2018 ha optat per una metodologia d'anàlisi de tipus causa - 
conseqüència, en tant que es vol garantir que el que es proposa a dur a 
terme és el més òptim per a qualsevol dels escenaris definits. En aquest 
sentit, per a la concreció dels escenaris, el Pla s'ha basat en l'Estudi 
instrumentat elaborat per l'Institut d'Estudis Territorials, tot incorporant les 
diferents variables de mobilitat. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.3 
Diferenciar per àmbit geogràfic (Barcelona, 1a i 2a corona) la mesura dels indicadors de mobilitat 
de l'escenari tendencial. 

EL pdM 2013 - 2018 inclou, en l'annex 2 Subàmbits, una anàlisi detallada a 
nivell territorial. Tanmateix, es posa a disposició de l'AMTU tota la 
informació necessària que es sol·liciti. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.4 
El sistema de transport de la 2a corona no està en línia amb el model de mobilitat que el pdM 
planteja. 

El pdM 2013 - 2018 analitza el sistema de transport de la 2ª corona i 
incorpora les mesures necessàries per a assolir un transport públic de més 
qualitat a la segona corona metropolitana. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.5 
Dur a terme una aposta clara pel transport públic a la 2a corona metropolitana, on hi ha majors 
desequilibris entre l'ús del transport públic i del vehicle privat. 

EL pdM 2013 - 2018 fa una aposta clara per la millora del transport públic, 
tant a la primera corona metropolitana com a la segona. Cal tenir present el 
context econòmic en el que es redacta el Pla, amb una escassetat de 
recursos prevista per als propers anys. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.6 
Potenciar la intermodalitat de les xarxes de transport públic de superfície creant mini-Hubs 
d'intercanvi modal dins dels propis municipis. 

El pdM 2013 - 2018 recull aquest objectiu en diferents mesures. Tanmateix, 
es proposa aprofundir en l'anàlisi concret que assenyala aquest suggeriment 
mitjançant el desenvolupament dels estudis de detall que es proposen dins 
del Pla 

S'accepta el 
suggeriment 

22.7 
Apostar per un increment de la densitat mitjana d'habitatges en els plans urbanístics de la 2a 
corona (EA1). 

EL pdM 2013 - 2018 pren com a referència el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, un dels objectius del qual és apostar per un nou model de 
creixement territorial i urbanístic més compacte. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.8 Cercar estratègies enfocades a una reducció gradual de la distància de desplaçament (EA1).  

Tal i com s'ha fet menció en l'anterior suggeriment, el pdM 2013 - 2018 pren 
com a referència el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, amb l'objectiu 
d'augmentar la compacitat dels creixements urbanístics. En aquest sentit, la 
disminució de la distància dels desplaçaments és un dels objectius que, a 
nivell transversal, es recull al Pla. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.9 
Ser més explícit en la definició de les infraestructures nodals atès que es troben a faltar algunes 
definides al pdI 2011-2020 (EA1). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix íntegrament el Pla Director d'Infraestructures 
2011 - 2020. Ara bé, cal tenir present que l'horitzó temporal del pdM és 
inferior al del PDI, i per tant s'han considerat les mesures que es preveu que 
estiguin executades en l'horitzó de l'any 2018. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.10 
Prestar especial atenció a la mobilitat amb motiu de celebracions d'esdeveniments multitudinaris 
(EA1). 

El pdM 2013 - 2018 recull aquest suggeriment i el desenvolupa a través de 
la mesura "EA 3.13 Establir mecanismes per a la correcta distribució dels 
costos del transport públic en esdeveniments massius" 

S'accepta el 
suggeriment 
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22.11 
Recolzar l'estandardització de procediments a nivell europeu que faciliti les comparatives entre 
diverses ciutats amb l'objectiu d'impulsar els PMU (EA1). 

A banda de la mesura " EA 1.4 Impulsar els Plans de Mobilitat", el pdM 2013 
- 2018 també recull, a través de la mesura "EA 9.3 Promoure la participació 
en projectes europeus", la necessitat d'aconseguir que un major nombre de 
ciutats de l'RMB participin en projectes europeus, intercanviant 
coneixements i estandarditzant les actuacions locals en matèria de mobilitat. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.12 
Incorporar les infraestructures proposades per l'AMTU al pdI 2011-2020 relatives a la 2a corona 
(mesures EA2). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix en la seva totalitat les propostes que 
estableixen tant el PDI 2011 - 2020, com el PITC 2006 - 2026, si bé cal tenir 
present que l'abast temporal del pdM finalitza l'any 2018 i per tant només es 
recullen aquelles actuacions que es té la previsió de que hagin finalitzat per 
a aquest horitzó. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.13 
Impulsar l'execució dels intercanviadors essencials per a la millora de l'eficiència del transport 
públic (EA2). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix en la seva totalitat les propostes que estableix 
el PDI 2011 - 2020, si bé cal tenir present que l'abast temporal del pdM 
finalitza l'any 2018 i per tant només es recullen aquelles actuacions que es 
té la previsió de que hagin finalitzat per a aquest horitzó. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.14 Potenciar la xarxa de Park&Ride a la 2a corona (EA2). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix en la seva totalitat les propostes que estableix 
el PDI 2011 - 2020, si bé cal tenir present que l'abast temporal del pdM 
finalitza l'any 2018 i per tant només es recullen aquelles actuacions que es 
té la previsió de que hagin finalitzat per a aquest horitzó. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.15 
Incloure com a millores de les infraestructures de l'autobús a l'àmbit AMTU els  corredors BUS-
VAO següents: Maresme, Vallès, Baix Llobregat Nord, Baix Llobregat Sud i Vilanova i la Geltrú-
Sitges-Sant Pere de Ribes (EA2). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix en la seva totalitat les propostes que estableix 
el PDI 2011 - 2020, destacant a nivell d'infraestructures de tipus BUS-VAO 
que el Pla ja recull actuacions d'aquest tipus com ara les previstes en l'àmbit 
del Maresme o del Barcelonès Nord. Tanmateix, cal tenir present que l'abast 
temporal del pdM finalitza l'any 2018 i per tant només es recullen aquelles 
actuacions que es té la previsió de que hagin finalitzat per a aquest horitzó. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.16 
Definir una xarxa d'infraestructures per a la bicicleta més interconnectada, tenint en compte 
també els aparcaments en origen i destinació (EA2). 

El pdM 2013 - 2018 defineix una xarxa totalment connexa i articulada a 
través de la mesura "EA 2.6 Desenvolupament d'una xarxa 
d'infraestructures per a la bicicleta". L'abast del Pla no permet concretar els 
itineraris de detall i la connexió d'aquesta xarxa amb els aparcaments 
d'origen - destinació, si bé es proposa que aquests aspectes s'avaluïn 
conjuntament amb els ajuntaments implicats al grup de treball que proposa 
el Pla. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.17 
Definir més explícitament la jerarquia de les infraestructures viàries a la 2a corona (EA2). Cas 
concret de la Via Interpolar i els serveis de TPC que hi circulin. 

El pdM 2013 - 2018 pren com a referència per a la seva proposta de 
jerarquització de les infraestructures viàries a la segona corona 
metropolitana, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. En aquest sentit, 
pel que fa a la Via Interpolar, es considera que haurà de ser la revisió del 
programa de serveis en el moment de l'elaboració dels Estudis Informatius 
vinculats als projectes constructius de la via, els que avaluïn i estableixen 
quins seran els serveis de transport públic que en podran fer ús. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.18 Focalitzar una major atenció en les mesures a aplicar a la 2a corona (EA3). 

El grau de prioritat de les mesures que proposa el Pla varia tot depenent de 
l'estat actual i dels objectius a assolir, tant a la primera corona metropolitana 
com a la segona. En aquest sentit, existeixen algunes mesures que es 
focalitzen més a la primera corona, i d'altres que estaran més centrades en 
l'àmbit de la segona corona sempre en base a estudis més acurats. 

S'accepta el 
suggeriment 
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22.19 
Detallar més explícitament les propostes d'intercanviadors virtuals en superfície a tota l'RMB 
(EA3). 

L'anàlisi que inclou el pdM 2013 - 2018 es va realitzar a tota la RMB. Tot 
definint els intercanviadors virtuals més prioritaris a desenvolupar durant el 
període de vigència del Pla. Tanmateix,  des de la redacció del pdM es 
proposa a l'AMTU la revisió conjunta envers quins intercanviadors caldria 
incorporar dins de l'horitzó del Pla. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.20 Considerar la possibilitat d'incentivar positivament la no utilització del vehicle privat (EA3). 

L'ús d'incentius per a la "no utilització" del vehicle privat és una actuació que 
ja s'està duent a terme en l'actualitat. A mode d'exemple, existeix una 
rebaixa als peatges del 40% per vehicles VAO. Tanmateix, es proposa 
estudiar amb més detall aquesta acció dins del desenvolupament de la 
mesura "EA 3.4 Ús dels peatges com instrument de gestió de la mobilitat". 

S'accepta el 
suggeriment 

22.21 
Proposar a l'Administració la creació un sistema d'Open-Data, com a generador/potenciador de 
solucions per a smart-phones. També s'hauria de crear una base documental amb tots els 
estudis realitzats sobre temes de mobilitat  per evitar el pagament reiteratiu de dades (EA3). 

El pdM 2013 - 2018 recull aquest objectiu, amb el propòsit de crear una gran 
base documental que permeti treballar conjuntament a diferents institucions 
(si bé cal ressenyar que la majoria d'estudis que es fan a la RMB ja es 
troben en l'actualitat a internet). En aquest sentit, la construcció d'un sistema 
d'open data anirà molt lligada al procés d'implementació de la T-Mobilitat 
(mesura EA 5.1). 

S'accepta el 
suggeriment 

22.22 
 Introduir com a eina de treball la utilització de les noves tècniques de "gamificació" i del 
màrqueting personalitzat per la promoció del transport públic i la intermodalitat (EA3). 

Es traslladarà aquest suggeriment als grups de treball de la T-Mobilitat i del 
Comitè de màrqueting integrat per Administracions i operadors. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.23 
Donar impuls a la bicicleta elèctrica mitjançant programes atraients de suport econòmic per a la 
seva adquisició, la creació d'itineraris segurs i interconnectats i aparcaments segurs (EA3). 

El pdM 2013 - 2018 inclou mesures tant per a la definició d'una xarxa 
d'itineraris interurbans per a bicicletes (mesura EA 2.6), com pel que fa a 
incentivar l'ús de la bicicleta elèctrica (mesura EA 8.2). 

S'accepta el 
suggeriment 

22.24 
Implicar de forma clara els operadors de transport públic per tal que entrin en el lloguer de 
bicicletes per a la realització del "darrer quilòmetre" del desplaçament (EA3). 

Es proposa incorporar aquest suggeriment a la versió final del pdM 2013 - 
2018, valorant la seva inclusió o bé  a nivell de l'ús de la bicicleta, o bé pel 
que fa a l'ús del transport públic. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.25 Explicitar quins són els trams en què es vol implantar la velocitat variable a la xarxa viària (EA3). 
El pdM 2013 - 2018 ja inclou, a la mesura "EA 3.9 Gestió de la velocitat 
variable a la xarxa viària", un plànol amb el detall dels trams de viari on es 
proposa implantar aquesta regulació. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.26 Configurar una xarxa de ferrocarril potent interconnectada i accessible (EA4). 

Aquest és un dels objectius principals del pdM 2013 - 2018 pel que fa a la 
xarxa de transport ferroviari. En aquest sentit, totes les mesures associades 
a aquest objectiu es recullen en l'eix "EA4 Un transport ferroviari de més 
qualitat". 

S'accepta el 
suggeriment 

22.27 
Incorporar a les actuacions considerades les següents: a) la 3a i 4a via al tram de Castelldefels a 
l'estació de Sants de Barcelona de la línia R2 i b) millores de traçat al tram de Terrassa a 
Manresa de la línia R4 (EA4).  

Aquesta actuació no és contempla pel PDI 2011 - 2020 i per tant no la recull 
el pdM 2013 - 2018. Es proposa traslladar aquest suggeriment al Ministeri 
de Foment per a la seva valoració 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

22.28 Avançar en l'ampliació de la xarxa d'FGC (EA4). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix íntegrament el Pla Director d'Infraestructures 
2011 - 2020. Ara bé, cal tenir present que l'horitzó temporal del pdM és 
inferior al del PDI, i per tant s'han considerat les mesures que es preveu que 
estiguin executades en l'horitzó de l'any 2018. 

S'accepta el 
suggeriment 
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22.29 
Realitzar un esforç inversor per a la millorar de l'accessibilitat a les xarxes ferroviàries a la 2a 
corona (EA4). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix  el Pla Director d'Infraestructures 2011 - 2020, 
si bé cal tenir present que l'horitzó temporal del pdM és inferior al del PDI, i 
per tant s'han considerat les mesures que es preveu que estiguin 
executades en l'horitzó de l'any 2018. En aquesta línia, cal ressenyar que el 
Pla també recull les mesures que proposa el PITVI 2012 - 2024, pel que fa 
al seu període de vigència. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.30 
Desenvolupar estratègies que fomentin la recuperació de la demanda de transport cap a modes 
sostenibles (EA5). 

Aquest suggeriment és un dels objectius bàsics que es considera de manera 
transversal a totes les mesures que estableix el Pla, si bé és present de 
forma destacada en totes les mesures que s'inclouen en els eixos EA 4 i 5. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.31 
Racionalitzar els serveis de transport tenint en compte, a més de la demanda, la connectivitat, 
l'accessibilitat, l'equitat i la funció social del transport públic (EA5). 

El pdM 2013 - 2018 ja recull aquest suggeriment, desenvolupant-lo a les 
mesures "EA 5.8 Racionalitzar els serveis de baixa demanda", i "EA 5.9 
Facilitar la implantació de serveis de transport a la demanda". 

S'accepta el 
suggeriment 

22.32 
Incrementar l'eficiència del sistema de transports, amb actuacions en la xarxa de transport 
interurbà per carretera i de transport per ferrocarril (EA5). 

El pdM 2013 - 2018 inclou mesures vinculades a incrementar l'eficiència del 
sistema de transport públic, tant pel que fa a la xarxa de bus exprés.cat (Eix 
5), com en relació amb els serveis de rodalies de RENFE i de FGC 
(mesures lligades a l'eix EA 4). Treballs posteriors han de servir per detallar 
i prioritzar les actuaions a realitzar. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

22.33 Redissenyar el sistema tarifari a tota l'RMB coincidint amb la implantació de la T-Mobilitat (EA5). 
Aquest suggeriment s'inclou dins de les tasques a desenvolupar previstes 
en la mesura "EA 5.1 T-Mobilitat". 

S'accepta el 
suggeriment 

22.34 
Evolucionar cap a una planificació integral que dissenyi un sistema integrat i jerarquitzat de 
transport (EA5). 

El pdM 2013 - 2018 peregueix l'objectiu que estableix el present 
suggeriment. Així es recull al llarg del Pla i a les mesures que proposa. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.35 
Replicar, tant com sigui possible, el model de transport interurbà de la conurbació de Granollers 
"TRANSGRAN" (EA5).  

Es valora positivament aquest model. En aquesta línia, el pdM ja la inclou 
com a exemple de bona pràctica.   

S'accepta el 
suggeriment 

22.36 Impulsar el programa exprés.cat i línies de bus d'alta demanda amb una visió de xarxa (EA5).  

Dins dels treballs vinculats al pdM ja es va fer una anàlisi amb visió de xarxa 
integrada, en la qual es van definir serveis que van en la línia de la proposta 
de l'AMTU (línies radials, perimetrals, d'aportació i exprés). En aquest sentit, 
ja s'ha començat a treballar en la implantació de línies perimetrals. 
Tanmateix, l'atracció de la zona central contínua requerint una xarxa radial 
molt potent. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.37 Crear un pla de millora dels accessos a les principals ciutats de la 2a corona (EA5).  

El pdM 2013 - 2018 recull a la mesura "EA 2.3 Millorar les infraestructures 
de l'autobús, per tal d'augmentar-ne la velocitat comercial", les actuacions 
vinculades a la implantació de carrils bus en l'àmbit de la RMB. Aquesta 
mesura incorpora com a acció a desenvolupar la realització d'un estudi de 
nous trams amb mesures de prioritat". 

S'accepta el 
suggeriment 
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22.38 Implementar de manera urgent la línia exprés Mataró-Granollers-Sabadell (EA5).  

El servei de la línia Sabadell - Granollers - Mataró es preveu que s'implanti 
inicialment en l'any 2017, d'acord amb la programació del propi pdM 2013 - 
2018 i del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. La programació del 
programa de serveis està subjecta a les actuals disponibilitats 
pressupostàries. 

No s'accepta el 
suggeriment 

22.39 
Plantejar mesures específiques per a la millora de l'accessibilitat al sistema de transport públic en 
àrees de baixa demanda o poblacions molt aïllades (EA5).  

El pdM 2013 - 2018 inclou una anàlisi específica envers el sistema de 
transport públic en àrees de baixa demanda en l'annex 2 Subàmbits. A més 
a més, les mesures "EA 5.8 Racionalitzar els serveis de baixa demanda", i 
"EA 5.9 Facilitar la implantació de serveis de transport a la demanda", 
incorporen accions els objectius de les quals s'ajusten al que s'assenyala en 
el present suggeriment. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.40 
Implicar el sector del taxi per tal de donar cobertura assequible en les necessitats de baixa 
demanda (EA5).  

El pdM 2013 - 2018 inclou, a través de la mesura "EA 5.11 Modernitzar els 
serveis de Taxi", accions per implicar aquest mode en el conjunt de 
polítiques de mobilitat a dur a terme dins de la RMB 

S'accepta el 
suggeriment 

22.41 Fomentar les economies col·laboratives en el marc de l'horitzó temporal que contempla el Pla 

Des de la redacció del pdM 2013 - 2018 s'està d'acord amb aquesta 
proposta. En aquest sentit, es vol promoure la participació de tots els agents 
implicats. Així, totes les mesures que estableix el Pla ja incorporen tant els 
Responsables com els agents implicats. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.42 Implementar mesures per a la millora de l'accessibilitat als diferents modes de transport (EA5).  
Aquest és un dels objectius cabdals del pdM 2013 - 2018, i en aquest sentit, 
els eixos 1,2,3,4, 5 i 7 estableixen tot un seguit de mesures per a aconseguir 
aquesta fita. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.43 Incorporar mesures de modernització i millora del transport de mercaderies (EA6).  

El pdM 2013 - 2018 és conscient de la necessitat de modernitzar i millorar el 
sistema logístic actual. En aquest sentit, desenvolupa, a través de l'eix "EA 6 
Noves infraestructures ferroviàries en el marc d'un sistema logístic modern", 
set mesures vinculades a aquest objectiu. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.44 Incorporar mesures encaminades a la interacció adequada de tots els modes (EA6).  

El present suggeriment té un caràcter totalment transversal al sistema de la 
mobilitat logística. En aquest sentit, totes les mesures que s'inclouen en l'eix 
EA 6 aprofundiran en aquest objectiu. Tanmateix, es proposa avaluar amb 
exhaustivitat aquesta aportació dins de la Taula del Sistema Logístic de la 
RMB. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.45 
Crear eines d'ajuda on-line per als agents implicats en transport de mercaderies amb incidència 
en els nuclis urbans (EA6).  

El pdM 2013 - 2018 recull aquest suggeriment a través de les mesures que 
s'inclouen en l'eix 6.  

S'accepta el 
suggeriment 

22.46 
Contemplar l'efecte d'allunyar dels centres urbans les estacions d'intercanvi de mercaderies per 
ferrocarril (EA6).  

Des de la redacció del pdM 2013 - 2018 s'està d'acord amb el present 
suggeriment. En aquest sentit, a banda de trametre'l a la Direcció General 
d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, es proposa analitzar aquest 
aspecte dins de la Taula del Sistema Logístic de la RMB. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.47 
Incloure entre el centres generadors de mobilitat les estacions ferroviàries d'alta velocitat de 
l'RMB (EA7).  

Les noves estacions ferroviàries d'alta velocitat han d'incloure un EAMG,  en 
tant que el Decret 344/2006 les considera com a Centres Generadors de 
Mobilitat. Un exemple dut a terme recentment és el de la Sagrera. 

S'accepta el 
suggeriment 



 

 

P
la

 D
ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
 

P
ro

c
é
s
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

 

88 

22.48 Desenvolupar una xarxa mínima de punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics (EA8). 

La mesura "EA 8.3 Desenvolupament d'infraestructures vinculades al 
vehicle elèctric i combustibles alternatius" té com a objectius facilitar la 
implantació de les infraestructures necessàries per al desenvolupament dels 
vehicles elèctrics, híbrids i combustibles alternatius, i també reduir la 
dependència respecte els combustibles fòssils tradicionals. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.49 
Crear incentius potents per fomentar el canvi a vehicles elèctrics de les flotes de les entitats de 
l'administració, de les empreses públiques i les grans empreses (EA8). 

Les mesures "EA 8.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants en 
flotes i particulars" i "EA 8.2 Fomentar els vehicles elèctrics", incorporen com 
a actuacions vinculades a fomentar l'ús del vehicle elèctric no només pel 
que fa a l'administració pública i les grans empreses, sinó també pel que fa 
a la resta de la ciutadania. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.50 
Impulsar qualsevol iniciativa de desenvolupament del coneixement i participació en l'àmbit de la 
mobilitat  (EA9). 

La mesura "EA 9.6 Promoure la difusió de bones pràctiques de mobilitat a 
l'àmbit de la RMB" ja recull el present suggeriment, tenint com a objectius 
millorar el coneixement sobre les actuacions que es duen a terme en 
mobilitat, i la coordinació de bones pràctiques a nivell territorial. 

S'accepta el 
suggeriment 

22.51 
Realitzar campanyes publicitàries per tal que els instituts d'ensenyament secundari de l'RMB 
promoguin treballs de recerca relacionats amb la mobilitat  (EA9). 

La mesura "EA 9.4 Impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat sostenible" 
pretén, entre d'altres objectius, sensibilitzar els escolars dels impactes de la 
mobilitat". En aquest sentit, es proposa instar al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a tenir present aquest 
suggeriment i a transmetre'l a les diferents escoles i instituts. 

S'accepta el 
suggeriment 

23. Ajuntament de Granollers     

23.1 Parar especial atenció a la mobilitat que indueixen celebracions d'esdeveniments (EA1). 

El pdM 2013 - 2018 ja contempla, a través de la mesura "EA 3.13 Establir 
mecanismes per a la correcta distribució dels costos del transport públic en 
esdeveniments massius", accions vinculades a gestionar la mobilitat en 
aquest tipus de celebracions. En aquest sentit, es considera que els serveis 
especials de transport públic han d'anar a càrrec dels propis esdeveniments 
extraordinaris. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.2 
Construir una estació propera al Circuit de Catalunya i mentrestant disposar d'un servei de bus 
llançadora amb accessos reservats des de les estacions més properes (EA1). 

Aquest suggeriment ja està contemplat al PDI 2011 - 2020, a través de la 
mesura XE 11. Pel que fa a serveis quan hi ha esdeveniments extraordinaris 
es proposa es tractin en el marc de la mesura EA3.13, 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

23.3 
Disposar de la variació de certs indicadors ambientals com a conseqüència de les celebracions 
d'esdeveniments (EA1). 

Es considera que aquesta mesura s'ha de vehicular a través d'altres 
instruments. No obstant, es proposa que aquest suggeriment es tracti a la 
Comissió Ambiental de seguiment del pdM 2013-2018. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

23.4 
Recolzar la estandardització de procediments a nivell europeu per a l'impuls dels PMU -Auditoria 
ADVANCE- (EA1). 

El pdM 2013 - 2018 proposa que la metodologia de redacció dels Plans de 
Mobilitat es basi en les guies existents elaborades per la Generalitat de 
Catalunya, l'ATM o bé la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, tal i com 
es recull a la majoria de les mesures de l'eix 9 "Coneixement i participació 
en l'àmbit de la mobilitat, el Pla promou la col·laboració en projectes 
europeus i la possibilitat d'implantar noves metodologies que puguin 
significar una millora de l'actual (com podrien ser les auditories Advance). 

S'accepta el 
suggeriment 

23.5 
Adaptar per a PMR tant les estacions com, posteriorment, els vehicles de les instal·lacions del 
servei de ferrocarril a la conurbació (EA1). 

El pdM 2013 - 2018 recull aquest suggeriment i el desenvolupa a través de 
la mesura "EA 4.5 Millora de l'accessibilitat a les xarxes ferroviàries. A nivell 
d'indicadors, el Pla incorpora tant la proporció d'estacions de transport 
ferroviari accessibles, com la proporció de material mòbil ferroviari 
accessible. 

S'accepta el 
suggeriment 
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23.6 
Duplicació de via de la línia R3 de Rodalies, que hauria d'estar completada fins a Ripoll l'any 
2020 (EA2). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix  el Pla Director d'Infraestructures 2011 - 2020, 
si bé cal tenir present que l'horitzó temporal del pdM és inferior al del PDI, i 
per tant s'han considerat les mesures que es preveu que estiguin 
executades en l'horitzó de l'any 2018.  
En aquest sentit, pel que fa a l'ampliació de la línia R3 fins a Ripoll, cal 
ressenyar que el PDI 2011 - 2020 la contempla fins a Vic. 
Es proposa trametre aquest suggeriment al Ministeri de Foment, en tant que 
és l'organisme responsable de dur a terme aquesta actuació. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

23.7  Realitzar amb horitzó any 2020 el by-pass ferroviari entre les línies de Rodalies R4 i R8 (EA2). 

23.8 
Definició d'una xarxa de carrils bici més interconnectada especialment entre poblacions 
allunyades menys de 10 km. (EA2). 

El pdM 2013 - 2018 defineix una xarxa totalment connexa i articulada a 
través de la mesura "EA 2.6 Desenvolupament d'una xarxa 
d'infraestructures per a la bicicleta". A més a més, el Pla inclou una anàlisi 
molt àmplia de la xarxa ciclable en l'annex 4 "Xarxa ciclable Metropolitana". 

S'accepta el 
suggeriment 

23.9 
Considerar els aparcaments en origen i destinació tenint en compte els edificis públics que puguin 
haver a l'entorn (EA2). 

El pdM 2013 - 2018 recull aquest suggeriment i el desenvolupa a la mesura 
"EA 2.6 Desenvolupament d'una xarxa d'infraestructures per a la bicicleta". 
En particular, la mesura proposa tant la consolidació i extensió del sistema 
bicibox a altres estacions de transport públic i punts generadors de mobilitat, 
com la incorporació d'aparcaments segurs a tots els projectes e construcció 
o remodelació d'estacions de transport públic i/o P&R prioritzant ubicacions 
a l'interior. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.10 
Convertir la via interpolar en l'espina dorsal del servei d'autobús interurbà del Vallès Oriental i 
Occidental (EA2). 

Pel que fa a la Via Interpolar com espina dorsal de servei d'autobús del 
Vallès Oriental i Occidental, es considera que haurà de ser la revisió del 
programa de serveis en el moment de l'elaboració dels Estudis Informatius 
vinculats als projectes constructius de la via, els que avaluïn i estableixen 
quins seran els serveis de transport públic que en podran fer ús. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

23.11 
Considerar la possibilitat d'incentivar positivament la no utilització del vehicle privat, per exemple 
a les hores punta (EA2). 

La mesura "EA 3.4 Ús dels peatges com a instrument de gestió de la 
mobilitat", determina accions vinculades a fomentar l'ús del transport 
col·lectiu públic regular o privat discrecional mitjançant la reserva d'una via 
de peatge per a aquests vehicles, o bé per fixar polítiques de descomptes 
ECO en funció de l'eficiència energètica i la categoria EURO dels motors. 
Aquestes accions, en determinats casos també es poden dur a terme en 
hores punta, tal i com ja es fa actualment als peatges dels túnels de 
Vallvidrera. 
En qualsevol cas, es trametrà aquest suggeriment a la Direcció General 
d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre per tal de que s'avaluï amb detall. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.12 
Crear un eficient sistema d'Open Data i una  També s'hauria de crear una base documental amb 
tots els estudis realitzats sobre temes de mobilitat (EA3). 

El pdM 2013 - 2018 recull aquest objectiu, amb el propòsit de crear una gran 
base documental que permeti treballar conjuntament a diferents institucions 
(si bé cal ressenyar que la majoria d'estudis que es fan a la RMB ja es 
troben en l'actualitat a internet). En aquest sentit, la construcció d'un sistema 
d'open data anirà molt lligada al procés d'implementació de la T-Mobilitat 
(mesura EA 5.1). 

S'accepta el 
suggeriment 
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23.13 
Introduir com a eina de treball la utilització de les noves tècniques de "gamificació" i del 
màrqueting personalitzat per a la promoció del transport públic i la intermodalitat (EA3). 

Es traslladarà aquest suggeriment als grups de treball de la T-Mobilitat i del 
Comitè de màrqueting integrat per Administracions i operadors. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.14 
Promoure l'ús de la bicicleta donant impuls a la bicicleta elèctrica mitjançant programes atraients 
de suport econòmic per a la seva adquisició (EA3). 

El pdM 2013 - 2018 inclou mesures tant per a la definició d'una xarxa 
d'itineraris interurbans per a bicicletes (mesura EA 2.6), com pel que fa a 
incentivar l'ús de la bicicleta elèctrica (mesura EA 8.2). 

S'accepta el 
suggeriment 

23.15 
Implicar de forma clara els operadors de transport públic per tal que entrin en el lloguer de 
bicicletes per a la realització del "darrer quilòmetre" del desplaçament (EA3). 

Es proposa incorporar aquest suggeriment a la versió final del pdM 2013 - 
2018, valorant la seva inclusió o bé  a nivell de l'ús de la bicicleta, o bé pel 
que fa a l'ús del transport públic. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.16 
Executar el by-pass ferroviari entre les línies de rodalies R4 i R8 per a l'horitzó temporal de l'any 
2020 (EA4, XE03). 

El pdM 2013 - 2018 assumeix  el Pla Director d'Infraestructures 2011 - 2020, 
si bé cal tenir present que l'horitzó temporal del pdM és inferior al del PDI, i 
per tant s'han considerat les mesures que es preveu que estiguin 
executades en l'horitzó de l'any 2018.  
En aquest sentit, pel que fa a l'ampliació de la línia R3 fins a Ripoll, cal 
ressenyar que el PDI 2011 - 2020 la contempla fins a Vic. 
Es proposa trametre aquest suggeriment al Ministeri de Foment, en tant que 
és l'organisme responsable de dur a terme aquesta actuació. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

23.17 
Accelerar la primera fase d'execució de la duplicació de la línia R3 Montcada-Vic incloent el tram 
Vic-Ripoll i executant-lo completament per a l'any 2020 (EA4, XE04). 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència. En aquest sentit, l'abast de les mesures que es 
contemplen al Pla és correspon amb el que s'inclou al PDI 2011 - 2020.  

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

23.18 
Incloure la construcció d'una estació a la línia R3 a Montmeló i una estació d'alta velocitat al 
Vallès (EA4, XE11). 

La construcció d'una nova estació a la línia R3 a Montmeló  ja està 
contemplat al PDI 2011 - 2020, a través de la mesura XE 11. La planificació 
de les estacions de les línies d'alta velocitat no ha estat objecte del pdM 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

23.19 Redissenyar el sistema tarifari a tota l'RMB coincidint amb la implantació de la T-Mobilitat (EA5). 

El desenvolupament de la mesura inclosa al pdM 2013 - 2018 EA 5.1 T-
Mobilitat incorpora l'anàlisi i els treballs necessaris per avaluar el conjunt del 
sistema tarifari integrat. Amb la implantació de la T-Mobilitat a tot el territori 
català s'estudiarà el model tarifari i la zonificació a tot Catalunya. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.20 
Replicar, tant com sigui possible, el model de transport interurbà de la conurbació de Granollers 
"TRANSGRAN" (EA5).  

Es valora molt positivament aquesta aportació. En aquesta línia, el pdM ja la 
inclou com a exemple de bona pràctica.  Es proposa transmetre-la a la 
Direcció General de Transports i Mobilitat per a la seva avaluació amb 
detall. 

S'accepta el 
suggeriment 
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23.21 Impulsar el programa exprés.cat i línies de bus d'alta demanda amb una visió de xarxa (EA5).  

Dins dels treballs vinculats al pdM ja es va fer una anàlisi amb visió de xarxa 
integrada, en la qual es van definir serveis que van en la línia de la proposta 
de l'AMTU (línies radials, perimetrals, d0aportació i exprés). En aquest 
sentit, ja s'ha començat a treballar en la implantació de línies perimetrals. 
Tanmateix, l'atracció de la zona central continua requerint una xarxa radial 
molt potent. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.22 Implementar de manera urgent la línia exprés Mataró-Granollers-Sabadell (EA5).  

El servei de la línia Sabadell - Granollers - Mataró es preveu que s'implanti 
inicialment en l'any 2017, d'acord amb la programació del propi pdM 2013 - 
2018 i del Pla de Transports de Viatgers de Catalunya. La programació del 
programa de serveis està subjecta a les actuals disponibilitats 
pressupostàries. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.23 Replantejar el servei de taxi implicant-lo en els serveis de transport a la demanda (EA5). 
El pdM 2013 - 2018 inclou, a través de la mesura "EA 5.11 Modernitzar els 
serveis de Taxi", accions per implicar aquest mode en el conjunt de 
polítiques de mobilitat a dur a terme dins de la RMB 

S'accepta el 
suggeriment 

23.24 
Estar preparats per donar la resposta més adient a les opcions d'economia col·laborativa que 
sorgeixin (EA5). 

Des de la redacció del pdM 2013 - 2018 s'està d'acord amb aquesta 
proposta. En aquest sentit, es vol promoure la participació de tots els agents 
implicats. Així, totes les mesures que estableix el Pla ja incorporen tant els 
Responsables com els agents implicats. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.25 
Crear un portal informatiu on-line per a smart-phones per a tota l'RMB de suport amb informació 
per als transportistes de mercaderies (EA6). 

El pdM 2013 - 2018 desenvolupa aquest suggeriment a través de la mesura 
"EA 6.3 , que proposa accions vinculades a millorar la informació als 
transportistes on s'incorporarà aquesta proposta. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.26 
Disposar d'una eina d'ajuda on-line que ajudi a localitzar la seva destinació, en el cas de 
mercaderies per empreses ubicades en polígons industrials (EA6). 

El pdM 2013 - 2018 incorpora mesures vinculades a facilitar la mobilitat de 
les mercaderies en l'eix 6, si bé cal destacar la mesura "EA 6.3 Promoure 
sistemes d'informació i senyalització per a vehicles pesants", un dels 
objectius de la qual és millorar la informació dels conductors de vehicles 
pesants. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.27 Allunyar dels centres urbans les estacions d'intercanvi de mercaderies per ferrocarril (EA6). 

Des de la redacció del pdM 2013 - 2018 s'està d'acord amb el present 
suggeriment. En aquest sentit, a banda de trametre'l a la Direcció General 
d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, es proposa analitzar aquest 
aspecte dins de la Taula del Sistema Logístic de la RMB. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.28 
Incloure entre el centres generadors de mobilitat les estacions ferroviàries d'alta velocitat de 
l'RMB (EA7).  

Les noves estacions ferroviàries d'alta velocitat han d'incloure un EAMG,  en 
tant que el Decret 344/2006 les considera com a Centres Generadors de 
Mobilitat. Un exemple dut a terme recentment és el de la Sagrera. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.29 
Fomentar l'ús dels vehicles elèctrics establint una xarxa mínima de punts de recàrrega ràpida que 
donés cobertura a tota l'RMB (EA8). 

La mesura "EA 8.3 Desenvolupament d'infraestructures vinculades al 
vehicle elèctric i combustibles alternatius" té com a objectius facilitar la 
implantació de les infraestructures necessàries per al desenvolupament dels 
vehicles elèctrics, híbrids i combustibles alternatius, i també reduir la 
dependència respecte els combustibles fòssils tradicionals. 

S'accepta el 
suggeriment 

23.30 
Crear incentius potents per fomentar el canvi a vehicles elèctrics de les flotes de les entitats de 
l'administració, de les empreses públiques i les grans empreses (EA8). 

Les mesures "EA 8.1 Fomentar els vehicles eficients i poc contaminants en 
flotes i particulars" i "EA 8.2 Fomentar els vehicles elèctrics", incorporen com 
a actuacions vinculades a fomentar l'ús del vehicle elèctric no només pel 
que fa a l'administració pública i les grans empreses, sinó també pel que fa 
a la resta de la ciutadania. 

S'accepta el 
suggeriment 
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23.31 
Impulsar iniciatives que relacionin les entitats educatives amb el món del transport creant fòrums 
de debats (EA9). 

El pdM 2013 - 2018 desenvolupa accions per fomentar el coneixement i la 
participació en l'àmbit de la mobilitat a través de l'eix 9. En aquest sentit, la 
mesura "EA 9.1 Reforç de la comunicació i la sensibilització" té com a un 
dels seus objectius incrementar la implicació de la ciutadania i d'altres 
agents concernits en la comunicació sobre la mobilitat sostenible i segura. 
En la mateixa línia, la mesura "EA 9.4 Impulsar la formació en l'àmbit de la 
mobilitat sostenible" determina com un dels seus objectius sensibilitzar els 
escolars dels impactes de la mobilitat. 

S'accepta el 
suggeriment 

24. Ajuntament de Montornès del Vallès     

24.1 
Transformar les línies 500 i 501 en una nova dins de la xarxa exprés.cat que donés servei al 
municipi i poblacions veïnes com Vallromanes, Vilanova del Vallès, Martorelles i Sant Fost. 

L'abast del pdM 2013 - 2018 no inclou aquesta actuació en tant que no s'ha 
considerat com una línia d'alta demanda. Es proposa que aquesta mesura 
s'avaluï a la propera revisió del Programa de Serveis. Es trametrà aquest 
suggeriment a la Direcció General de Transports i Mobilitat per tal de que la 
tingui present. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

25. Departament de Territori i Sostenibilitat     

25.1 
Els itineraris de xarxes ciclables s'hauran de preveure segregats de la calçada, així com fora del 
domini públic de la mateixa. 

Des de la redacció del pdM 2013 - 2018 s'està d'acord amb el contingut 
d'aquests suggeriment que s'haurà de contemplar en cada actuació. En 
aquest sentit, la mesura "EA 2.6 Desenvolupament d'una xarxa 
d'infraestructures per a la bicicleta", inclou tant la redacció dels projectes 
constructius que desenvoluparan amb detall la proposta del Pla, com la 
Implantació de la senyalització orientativa i de codi necessària). 

S'accepta el 
suggeriment 

25.2 
S'hauran de preveure i incorporar les obres d'urbanització, els costos d'implantació dels elements 
de protecció rígids per a garantir la seguretat viària dels ciclistes i dels usuaris de la via, així com 
consensuar amb els tècnics del Servei Territorial de carreteres la proposta de senyalització. 

25.3 
Cadascun dels itineraris serà objecte d'un informe i/o autorització específica, que avaluarà amb 
detall la proposta presentada. 

26. Ajuntament de Barcelona (correu electrònic)     

26.1 

Sobre l’eix 1, es planteja revisar les normes urbanístiques sobre les places d’aparcament fora de 
la via pública, sobre la gestió d’infraestructures de la recàrrega de vehicles elèctrics i en diversos 
aspectes relatius al foment de la mobilitat sostenible. Es proposa també aclarir el mecanisme 
d’execució de les actuacions, contemplar un dèficit de transport públic diferent del bus de 
superfície, fer simulacions a llarg termini dels càlculs d’emissions i revisar els aparcaments de 
bicicletes i motos.  

Pel que fa a les propostes de l’Eix 1 les revisions de normes urbanístiques 
es troben incorporades en la mesura 1.2. Pel que fa als mecanismes 
d’execució d’actuacions caldrà treballar-ho en el seguiment del pdM, atès 
que aquest ja fa una proposta que en molts casos caldrà adaptar a la llum 
dels projectes definitius. Pel que fa a les simulacions a llarg termini, l'ATM 
en fa generalment a 6 anys que és el termini establert per la llei de mobilitat.  

S'accepta el 
suggeriment 

26.2 
En l’eix 2, caldria adaptar el nivell de servei de transport públic a l’increment de la demanda 
prevista, garantir una connectivitat supramunicipal eficaç i incloure la reducció de soroll a les vies 
urbanes. 

Els nivells de servei del transport públic s'han programat d'acord amb les 
demandes previstes. Així mateix cal indicar que els aspectes vinculats a la 
contaminació acústica s'han de seguir des dels PMU i no des del PDM. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

26.3 
En l’eix 3 caldria crear un protocol d’emergència regulat i incloure les PM10 en els llindars 
d’emergència. 

El PDM 2013 - 2018 ja inclou aquest aspecte a través de la mesura "EA 
3.12 Articular la gestió de crisis episòdiques" i d'altra banda és competència 
del Pla d'actuaió de millora de la qualitat de l'aire regular els protocols per 
els episodis d'alta contaminació.  

S'accepta parcialment 
el suggeriment 
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26.4 

En l’eix 5 l'ajuntament proposa revisar les línies interurbanes de transport públic de superfície i 
millorar gestió de flota de taxis per evitar desplaçaments en buit. Així mateix, l’Ajuntament vol 
participar en una prova pilot per fer un test de la T-Mobilitat i estudiar les possibilitats de 
gestionar-la en ús combinat públic-privat, i incloure tots serveis de mobilitat existents.  

El pdM incorpora la majoria d'aquests suggeriments. Pel que fa a l'oferiment 
de l'ajuntament de Barcelona per a la realització de la prova pilot, es 
proposa que aquesta es concreti en els treballs de desenvolupament de la 
mesura "Ea 5.1 T-Mobilitat". D'altra banda, l’escalabilitat de la targeta T-
Mobilitat a altres serveis de mobilitat forma part del procés de contractació 
actualment ja en marxa, per la qual cosa, serà dins del desenvolupament de 
la T-mobiloitat que s'hauran d'avaluar les proves que cal realitzar. 

S'accepta el 
suggeriment 

26.5 
Pel que fa a l’eix 6, es creu fonamental unificar la normativa respecte a la distribució urbana de 
mercaderies, incloure la gestió smart d’aquesta distribució, així com la gestió amb etiquetatge de 
la Generalitat. 

Des de la redacció del PDM 2013 - 2018 s'està d'acord amb aquest 
suggeriment i es proposa que aquests aspectes s'avaluin als grups de 
treball que proposa el Pla per veure'n la seva viabilitat. 

S'accepta el 
suggeriment 

26.6 
En l’eix 7, vincular els plans de mobilitat de les empreses públiques a les llicències d’activitat, i 
valorar un punt específic de mobilitat turística.   

Es proposa avaluar aquest suggeriment dins dels grups de treball que 
s'inclouen a les mesures de l'eix 7. La mobilitat turística s'ha decidit icloure-
la en la mesura 3.10, millorar la inforamció relativa a la mobilitat dels turistes 
i residents temporals a l'RMB. 

S'accepta el 
suggeriment 

26.7 

En l’eix 8, es proposa millorar el nombre de vehicles de flota neta, fer un seguiment dels 
quilòmetres realitzats i tenir un coneixement satisfactori dels vehicles. També fomentar la moto i 
la bicicleta elèctrica, i desenvolupar legalment les sancions als vehicles contaminants i atorgar 
incentius als vehicles nets. 

El pdM incorpora molts dels aspectes d'aquest suggeriments  i es proposa, 
pel que fa als aspectes que tenen a veure amb homogeneitzar el règim 
sancionador o incentius comuns, que s'avaluin dins del grup de treball 
específic que s'inclou a la mesura "EA 8.1 Fomentar els vehicles eficients i 
poc contaminants en flotes i particulars". 

S'accepta el 
suggeriment 

26.8 
En l’eix 9, es proposa que l’open data inclogui també les dades de la T-Mobilitat, i crear una taula 
d’assessorament sobre mobilitat (coordinació de les ordenances de mobilitat, accessibilitat, 
fiscalitat...). 

Quant a les mesures que s'inclouen en l'eix 9, cal assenyalar que els 
aspectes d’Open Data afecten a cadascuna de les administracions i entitats 
que generen dades sobre mobilitat i és una tendència a la qual cal que 
estiguin atents Pel que fa a una taula legal de coordinació d’ordenances de 
mobilitat, accessibilitat, és un tema que es recull en bona part en els eixos 1 
i 6, però no es considera que hagi de ser una acció per sé del pdM. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

27. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat     

27.1 
Respecte a la xarxa d'aparcaments de vehicles pesants, es considera molt positiu que s'incorpori 
com a una mesura del pla. A més, hi figura un a Sant Boi. Es podria avançar el detall envers la 
parcel·la on es proposa la seva localització? 

La concreció de la localització de la proposta d'aparcament per a vehicles 
pesants que es proposa per al municipi de Sant Boi de Llobregat caldrà que 
sigui definida per les accions que defineix la mesura "EA 6.5 Xarxa 
d'aparcaments de vehicles pesants" 

S'accepta el 
suggeriment 

27.2 

Plans de mobilitat als centres de treball. Sant Boi no apareix al decret dels municipis de la zona 1 
sobre qüestions de contaminació, i per tant, no existeix cap eina legal per instar a les empreses a 
que elaborin el seu Pla de Mobilitat al Centre de Treball. Es podria incorporar alguna nova 
mesura que "convidi" a les empreses que no tenen la obligació de fer aquests Plans, a 
desenvolupar-los? 

Es considera que l'abast del PDM 2013 - 2018 no permet incloure mesures 
que arribin fins a aquest grau de detall. En aquest sentit, la figura que ha de 
fomentar el desenvolupament d'aquests Plans és la del Pla de Mobilitat 
Urbana a través de les seves mesures d'actuació. 

El suggeriment no és 
objecte de l'abast del 

pdM 2013 - 2018 

27.3 Incloure la proposta d'implantar un carril bus a la C-245 

A la mesura "EA 2.1 Pla Director d'Infraestructures" està considerada 
aquesta actuació,  i es preveu la seva finalització per a l'any 2020. Per tal de 
facilitar la comprensió de les actuacions infraestructurals associades al 
transport públic, es proposa incorporar en aquesta mesura un nou plànol 
que incorpori exclusivament les actuacions pel que fa a aquest mode a nivell 
infraestructural (actuacions que van de la TPC1 a la TPC7). 

S'accepta el 
suggeriment 



 

 

P
la

 D
ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
 

P
ro

c
é
s
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

 

94 

27.4 

Resespecte els aparcaments tancats per a bicicletes, el PDM preveu un a l'estació de Molí Nou, 
però no a l'estació de Sant Boi. El municipi actualment està immers en un projecte europeu 
anomenat BiTiBi (Bike-Train-Bike), i fora interessant que a l'estació de Sant Boi es preveiés un 
aparcament tancat i segur per a bicicletes. 

Es proposa que, un cop el projecte europeu al qual es fa referència concreti 
les accions a dur a terme, aquestes s'estudiin amb detall, d'acord amb els 
preceptes que estableix la mesura "EA 2.6 Desenvolupament d'una xarxa 
d'infraestructures per a la bicicleta", conjuntament amb l'AMB (actual 
gestiora del sistema d'aparcaments segurs Bicibox). 

S'accepta el 
suggeriment 

28. Ajuntament de Llicà de Vall     

28.1 
Incrementar el nombre d'expedicions per dia i sentit de la línia e7 Barcelona-Vall de Tenes, 
aplicant una cadència en els horaris de les expedicions. 

Recentment ja s'han dut a terme millores en aquest servei. Tanmateix, dins 
de la revisió del programa de serveis del pdM s'analitzaran possibles 
millores. Es trametrà aquest suggeriment a la Direcció General de 
Transports i Mobilitat, per tal de que s'avaluï la proposta en el marc del nou 
Pla de Serveis de Catalunya.   

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

28.2 
Estudiar els aparcaments de dissuasió vinculats a les parades de l'e7, concretant amb cadascun 
dels ajuntaments el seu emplaçament. 

El pdM 2013 - 2018 recull els continguts del PDI 2011 - 2020 que s'ajusten 
al seu període de vigència i que preveu la implantació de 3 aparcaments de 
dissuasió en l'eix de l'e7 . Aquests aparcaments han de ser consensuats 
amb els ajuntaments afectats. En aquest sentit, aquestes actuacions es 
desenvoluparan d'acord amb les previsions inicials fixades i el calendari 
establert pel PDI. 

S'accepta parcialment 
el suggeriment 

28.3 
Millorar la parada d'autobusos Sagrera-Meridiana (cantó mar), donat que no disposa d'uns espais 
adequats pel servei que suporta. 

S'està d'acord amb aquesta aportació, que està inclosa en la mesura "EA 
3.2 Millora de la Gestió dels intercanviadors". 

S'accepta el 
suggeriment 

28.4 
Millorar la gestió del hub intermodal Sagrera-Meridiana de manera que els sistemes d'informació 
de Metro i Rodalies donin informació de com arribar a la terminal d'autobusos i de les sortides de 
les línies exprés.cat 

El pdM 2013 - 2018 ja recull aquesta sol·licitud a través de la mesura EA 
3.2, que proposta implantar un intercanviador virtual en superfície vinculada 
al Hub intermodal Sagrera - Meridiana. 

S'accepta el 
suggeriment 
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APORTACIONS A LA JORNADA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA  

(Juliol de 2004) 
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EA PROPOSTES RESPOSTA 

1 

Revisar Decret 344/2006 per sols comercials en 
zones perifèriques  

El PDM 2013-2018 inclou una actuació vinculada a "revisar la normativa referent a la mobilitat generada", que entre d'altres aspectes, tindrà en 
compte ajustos pel que fa al dimensionament de la mobilitat generada d'usos comercials. 

Fer un Pla de Mobilitat a la 2ª Corona 
Metropolitana 

El PDM 2013 - 2018 vol impulsar la redacció de PMUS a nivell municipal i també la realització de PMUS a nivell supramunicipal "en els àmbits que 
així es pugui considerar oportú" 

Afavorir l'intercanvi d'experiències envers la 
mobilitat entre municipis de forma periòdica 

La major part de les mesures de l'EA9 Coneixement i participació en l'àmbit de la mobilitat ja inclouen aquest objectiu i estan dirigides a fomentar 
l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques entre municipis, a reforçar la comunicació entre els agents concernits, a promoure la recerca, la 
innovació i la participació en projectes europeus, etc. 

Aspectes vinculats a la normativa de mobilitat 
generada sobre les mercaderies. No es pot 
avaluar igual que els desplaçaments de persones 

Una de les revisions que proposa el PDM 2013-2018 pel que fa a la normativa de mobilitat generada és la vinculada a les mercaderies. Assenyala 
explícitament que: "Cal que les noves implantacions d'activitat comptin amb uns dissenys geomètrics mínims que tinguin present la presència 
d'altres modes, incorporin mesures per al foment de l'eficiència i sostenibilitat de l'activitat logística i en alguns casos de l'ús de la xarxa ferroviària. 
(...).  
També s'assenyala que resultaria molt valuós realitzar enquestes respecte de la mobilitat de mercaderies per a conèixer amb més profunditat el seu 
comportament. 

Millora Decret 344/2006: Incloure responsabilitat 
noves activitats sobre seguretat viaria i mesures 
obligatòries 

El PDM 2013-2018 proposa l'actualització del Decret 344/2006. Els aspectes vinculats a la seguretat viària i a altres mesures associades al 
transport de mercaderies, els usos comercials, etc, seran objecte d'anàlisi i d'actualització. 

Eliminar dotació mínima d’aparcament a l’EAMG i 
urbanisme 

El PDM 2013-2018 proposa l'actualització del Decret 344/2006. Dins de l'anàlisi a realitzar, es podrà valorar la modificació de les dotacions 
d'aparcament actualment vigents. 

2 

Millorar la xarxa ciclable zones rurals 
Desenvolupar una xarxa ciclable metropolitana a l'RMB és una de les tasques bàsiques que cal dur a terme. En aquest sentit, el PDM 2013-2018, a 
l'annex 4 fa una proposta de xarxa amb la voluntat de que sigui reconeguda per les institucions, entitats i ciutadans. 

Pla de bicicletes + senzills que el bicibox 
El PDM 2013 - 2018 considera necessari desenvolupar una xarxa d'aparcaments segurs per a bicicletes, consolidant i estenen el sistema bicibox 
sobretot pel que fa a la gestió. 

Carril bus-Vao C-32 Castelldefels-Gavà-BCN 
Aquesta mesura no s'inclou ni al PDM 2013 -2018 ni tampoc al PDI 2011 - 2020. Tanmateix, si cal ressenyar dos projectes previstos en aquest 
àmbit territorial, com són la implantació d'un carril bus a la C-31 i la construcció d'una plataforma reservada per al transport públic a la C-245. 

Estació Zona Universitària. Quán? 
El PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 2.2 Completar les infraestructures dels intercanviadors de transport defineix els intercanviadors que 
necessita l'RMB en els propers anys, incloent l'intercanviador Diagonal - Zona Universitària, que pot significar un nou model de punt d'intercanvi 
entre tots els modes de transport de persones i incorporant serveis per als seus usuaris i vehicles privats. 

Quan el Tramvia per la Diagonal? 
L'articulació de les xarxes tramviàries a Barcelona és una mesura recollida en el PDI 2011 - 2020 i que el PDM 2013 - 2018 recull en l'eix EA 2.1. Es 
tracta d'una actuació amb traçat pendent d'estudi. 

Integració urbana dels gran corredors viaris a les 
gran ciutats 

Aquesta acció es podrà dur a terme de manera transversal mitjançant la interacció entre diferents mesures que proposa el PDM 2013 - 2018. A 
nivell municipal, tant el desenvolupament de Plans de Mobilitat (EA 1.4) com de Plans d'Accessibilitat (EA 1.5), hauran de vetllar pel correcte 
disseny dels grans corredors viàris en l'àmbit urbà. A nivell de noves infraestructures viàries (EA 2.7), prèviament a la seva implantació caldrà definir 
els seus criteris de disseny. Finalment, des del punt de vista del desenvolupament dels Plans de Seguretat Viària, també es podran aportar 
solucions per a aquests punts. 

Més i millors P & R 
El PDI 2011 - 2020 incorpora la construcció o la millora de P&R tant per al ferrocarril com per a l'autobús per a resoldre el dèficit d'oferta que hi ha 
en determinats corredors. 

Tramvia per Laureà Miró i Estació Ernest Lluch 
El PDI 2011 - 2020 proposa el pas del servei de tram T3 per Laureà Miró. Aquesta mesura es recull a l'EA 2.2 del PDM 2013-2018 amb l'acció 
XT02. El PDI 2011 - 2020 ja inclou la construcció d'un intercanviador a l'estació d'Ernest Lluch (IN02) 

3 

Fiscalitat transport privat graduada en funció 
potencial contaminant 

El PDM 2013 - 2018 defineix com a actuació a dur a terme incloure els vehicles de transport col·lectiu discrecional i pesants de mercaderies dins de 
les polítiques de descomptes ECO en funció de l'eficiència energètica i la categoria EURO dels vehicles (EURO V o superiors).També proposa 
promoure la homogeneïtzació dels incentius municipals i de discriminació positiva dels vehicles més eficients i poc contaminants. 

Increment tarifes segons episodis de contaminació 
elevada 

El PDM 2013 - 2018 proposa l'ús dels peatges com a instrument de gestió de la mobilitat. En aquest sentit, aquesta mesura pot resultar molt eficaç 
per gestionar de forma òptima els episodis de contaminació elevada. 
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Resoldre accessibilitat al bus en bici 

El PDM 2013 - 2018 proposa l'elaboració d'una ordenança tipus per a la mobilitat en bicicleta.  
El Pla assenyala que tenint en compte els aspectes problemàtics que planteja el transport de bicicletes al transport públic, i un cop garantida la 
possibilitat de portar una quantitat moderada de bicicletes en condicions raonables, no sembla convenient potenciar aquest aspecte per a un ús 
generalitzat, sinó treballar perquè l'usuari trobi o tingui una segona bicicleta a l'estació de destinació. 

Potenciar l’opendata 

El nou PDM 2013 - 2018 incorpora en gran part de les seves mesures l'aplicació de les noves tecnologies de la informació de manera transversal, 
en tant que es pren consciència de la seva importància en la gestió de la mobilitat. A mode d'exemple, la mesura EA 3.1 proposa crear un 
Observatori de les noves tecnologies de la informació, que promogui proves pilot per implantar noves tecnologies recollides d'experiències en altres 
àmbits. 
De la mateixa manera, la mesura EA 5.2 proposa desenvolupar el concepte d'INFOMODALITAT a partir de l'intercanvi d'informació en temps real 
del servei dels diferents serveis de TPC, i facilitar aquesta als viatgers. 

Definir en el PdM les restriccions i càrregues al 
vehicle privat 

La mesura EA 3.4 introdueix l'ús dels peatges com instrument de gestió de la mobilitat. En aquest sentit, es proposa començar 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, descomptes en hores vall, etc. 

Hi ha polítiques d’aparcament en destinació? 
EL PDM 2013 - 2018 proposa crear 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, en tant que aquest és un instrument clau per a afavorir el 
transport públic. 

Zones de restricció de vehicles en episodis 
d’atmosfera contaminada. -> Aparcament als  
accessos de la ciutat 

El PDM 2013 - 2018 proposa l'ús dels peatges com a instrument de gestió de la mobilitat. En aquest sentit, aquesta mesura pot resultar molt eficaç 
per gestionar de forma òptima els episodis de contaminació elevada. 
A més a més, també es proposa establir un model global de gestió i tarificació de l'aparcament, on s'analitzaran aspectes normatius i de gestió que 
podran incloure mesures per a la implantació d'aparcament en els accessos als grans nuclis urbans 

Integració informació entre modes/operadors 
La mesura EA 5.2 proposa desenvolupar el concepte d'INFOMODALITAT a partir de l'intercanvi d'informació en temps real del servei dels diferents 
serveis de TPC, i amb l'objectiu de facilitar als viatgers un servei eficaç i eficient. 

Bicicleta pública a l’entorn de BCN  
El PDM 2013 - 2018 té com a un dels seus objectius fomentar l'ús de la bicicleta. En aquest sentit, una de les actuacions a dur aterme serà la 
d'impulsar un grup de treball sobre la bicicleta metropolitana, i sobre ordenances, criteris de disseny i promoció de les tecnologies de la informació i 
de gestió de flotes. 

Coordinació regulació aparcament en calçada i 
fora normativa metropolitana  

Una de les actuacions a dur a terme que recull el PDM 2013 - 108 és la elaboració d'un document marc d'estratègies metropolitanes d'aparcament a 
l'RMB. 

4 

Més trens directes rodalies i 3ª via 

El PDM 2013 - 2018 proposa reestructurar els serveis actuals de rodalies per tal d'incrementar-ne l'oferta establint un major nombre de serveis per 
hora i sentit. 
A més a més, la mesura EA 4.1 recull els preceptes que estableix el PDI a la mesura MM08, que contempla la modernització i millora de la xarxa de 
rodalies. 

Reducció del temps de viatge Rodalies i FGC 

A nivell de la xarxa de rodalies, el PDM 2013 - 2018 proposa reestructurar els serveis actuals de rodalies per tal d'incrementar-ne l'oferta establint un 
major nombre de serveis per hora i sentit. A més a més, la mesura EA 4.1 recull els preceptes que estableix el PDI a la mesura MM08, que 
contempla la modernització i millora de la xarxa de rodalies. 
A nivell de la xarxa de FGC, el PDM 2013 - 2018 proposa maximitzar l'oferta de servei. També incorpora la mesura MM07 del PDI sobre material 
mòbil de FGC que, amb l'increment de noves unitats de tren, ha de permetre reduir l'interval de pas. 

5 

Integració tarifaria transport a la demanda en taxi 
El PDM 2013 - 2018 proposa com actuació a dur a terme elaborar una proposta de sistema de transport òptim en els àmbits de baixa demanda, on 
s'incorpori l'ús de taxis per optimitzar el servei. En aquest sentit, també es proposa crear un marc normatiu que possibiliti la creació de sistemes a la 
demanda diferenciats dels serveis de taxi i de bus discrecional. 

Eliminar duplicitats (Tramvia-Bus) 
EL PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 5.2, té com a un dels seus objectius millorar la regulació de la totalitat de les flotes que operen amb 
SAE de l'ATM. En aquest sentit, l'aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació al transport, esdevé cada cop més un element 
estratègic de gestió de la mobilitat, donat que repercuteix molt directament en l'optimització de les operacions en el transport públic. 

Disseny xarxa mallada del bus interurbà ≈  BCN 
(també el tarifari) 

La introducció de la targeta xip sense contacte T-Mobilitat suposarà que la tarificació passarà a ser flexible, i el nivell d'ús real dels serveis 
determinarà la tarida que s'haurà d'aplicar. 

Impacte ambiental taxi a aeroport de BCN en el 
sector del taxi? 

El PDM 2013 - 2018 desenvolupa a través de la mesura EA 5.11 mesures per a modernitzar els serveis de taxis. A mode d'exemple, a nivell 
tecnològic, d'eficiència energètica, modernització i qualitat, es vol continuar treballant per introduir i consolidar els avenços tecnològics i en matèria 
de comunicació, informació, energia i medi ambient. 

Adaptació del sector del taxi a noves tecnologies -
> Car sharing (über etc.) 

El PDM 2013 - 2018 desenvolupa a través de la mesura EA 5.11 mesures per a modernitzar els serveis de taxis. A mode d'exemple, a nivell 
tecnològic, d'eficiència energètica, modernització i qualitat, es vol continuar treballant per introduir i consolidar els avenços tecnològics i en matèria 
de comunicació, informació, energia i medi ambient. 



 

 

P
la

 D
ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
 

P
ro

c
é
s
 d

e
 p

a
rt

ic
ip

a
c
ió

 

98 

Eliminació de les prohibicions de càrrega del bus 
El PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 5.5 fixa com a objectius racionalitzar l'oferta de transport públic adaptant-la a la demanda, millorar el 
conjunt del servei de transport públic per carretera, i evitar ineficiències del conjunt de la xarxa. 
Aquest darrer objectiu inclouria la eliminació de les prohibicions de càrrega existents actualment en alguns serveis. 

Afavorir que xarxes d'autobusos urbans puguin 
servir altres municipis del seu sistema urbà 

El PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 5.5 defineix com actuació a dur a terme la realització d'una anàlisi de la integració i 
complementarietat entre els serveis urbans i interurbans d'autobús i l'elaboració de propostes de millora. 

Gestió des de Catalunya de tota la xarxa 
ferroviària 

El PDM 2013 - 2018, proposa la implantació de protocols de comunicació als 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, alhora que faciliti la presa de decisions del 
passatge. 
En aquest sentit, també es defineix com a actuació a dur a terme la creació d'un centre d'informació del transport on es considerin de forma 
integrada tots els serveis actuals de TPC. 

6 Més aparc. camions 2ª+3ª Corona 

El PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 6.5, desenvolupa com a objectius disminuir la presència de camions mal aparcats a les ciutats i 
espais interurbans de l'RMB, i dotar de millors serveis el transport de mercaderies. 
En aquest sentit, es fixa com actuacions a dur a terme el desenvolupament de noves propostes d'aparcaments vigilats i amb serveis, així com 
l'anàlsi de les noves necessitats per a la localització dels aparcaments i la seva construcció. 

7 
Cal modificar com s’ha fet fins ara el PMS per 
incorporar a les empreses 

L'eix 7 "Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat" desenvolupa actuacions que impulsin la realització de Plans de Mobilitat als CGM, 
així com noves metodologies de treball en l'àmbit de la gestió de la mobilitat i finalment també campanyes i mecanismes d'ajuda per a incentivar la 
redacció dels PDE. 

8 

Xarxa bàsica de punts de recàrrega elèctrica a 
l’RMB 

El PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 8.3 desenvolupa com a objectiu facilitar la implantació de les infraestructures necessàries per al 
desenvolupament dels vehicles elèctrics, híbrids i combustibles alternatius. En aquest sentit, una de les actuacions a dur a terme serà l'ampliació de 
la xarxa de punts de recàrrega elèctrica en ubicacions estratègiques i considerant els diferents tipus de vehicles (turismes, motocicletes i bicicletes). 

Previsions vinculades a carsharing? 

El PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 8.3 desenvolupa com a objectiu el foment de la cultura del carsharing. 
En aquest sentit, un element central de l'estratègia de foment serà la creació d'un veritable portal integrat sobre carpooling i carsharing, que aglutini 
informacions i les diverses iniciatives existents, tant públiques i privades. 
Tanmateix, tot i existir la clara voluntat de potenciar aquest tipus de serveis, a dia d'avui no es pot predir quina serà la tendència a curt i mig termini. 
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Assignatures a l’entorn de mobilitat escoles 

El PDM 2013 - 2018, a través de la mesura EA 9.4 vol impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat sostenible. A nivell d'actuacions, el PDM 
proposa crear un crèdit de síntesi a l'ESO, d'educació per la mobilitat, introduint nous continguts en les matèries escolars de primària i ESO i/o 
incorporant informació sobre impactes ambientals i socials a les consolidades campanyes i activitats relacionades amb la seguretat viària a les 
escoles. 

Acciones de comunicació pedagògica sobre “la 
penalització del vehicle privat” 

El PDM 2013 - 2018 desenvolupa dues mesures amb contingut pedagògic envers l'ús del vehicle privat: Per un costat, a través de la mesura EA 9.4  
esvol impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat sostenible. Per altra banda, a través de la mesura EA 9.6  es vol promoure la difusió de bones 
pràctiques de mobilitat a l'àmbit de la RMB. 

Base de dades de mobilitat històrica i oberta 

El PDM 2013 - 2018 és conscient de que la disponibilitat de dades sobre les pautes de mobilitat de la població i de les mercaderies és un element 
cabdal per a una correcta diagnosi dels problemes de mobilitat i una definició adequada de les polítiques. En aquest sentit, a través de la mesura 
EA 9.7 desenvolupa com a objectius entre d'altres: 
- Millorar el coneixement sobre les pautes de mobilitat de la població i del transport de mercaderies. 
- Difondre la informació obtinguda i posar-la a disposició de la resta. 

Altres 

Preservar l’entorn natural i diàleg 
El PDM 2013 - 2018 no desenvolupa actuacions directes sobre l'entorn natural, però si que inclou Estudis d'Impacte Ambiental per preservar el Medi 
ambient. Quant al diàleg, un dels principis que ha inspirat la redacció del PDM és la interlocució entre les diferents administracions 

Finançament i priorització de les mesures del PdM 
2013 - 2018 

El PDM 2013 - 2018, en l'apartat 3.8 realitza una anàlisi detallada del finançament del Pla que inclou:  
- L'estudi de viabilitat i el programa d'inversions, d'acord amb els preceptes que estableix la Llei 9/2003.  
- Una estimació indicativa dels costos d'inversió i d'explotació del Pla. 
- La proposta de programa d'inversions. 
- La proposta de finançament de les actuacions 

Integrar a les pressuposts el factor salut   

Dificultat interpretar Pla i la seva afectació a escala 
municipal 

S'intentarà detallar millor per àmbits els objectius del Pla (elements importants) 
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Vinculació entre PDI i PDM 

L'eix d'actuacions 2 del PDM 2013 - 2018 "Una xarxa d'infraestructures de mobilitat segura i ben connectada" està molt vinculat al desenvolupament 
del PDI 2011-2020. En aquest sentit, la major part de les actuacions que es recullen en aquest eix fan referència a les propostes de 
desenvolupament a nivell infraestructural que defineix el propi PDI 2011 - 2020. 
A mode d'exemple, la mesura EA 2.1 assenyala que el pdM realitzarà un seguiment dels projectes i obres associats al PDI 2011 - 2020 que es 
desenvolupin a llarg del període de vigència i, tots dos plans faran un seguiment conjunt dels objectius de mobilitat i ambientals assolits. 

PDM podria incorporar altres criteris i accions a 
nivell de recomanacions, per reduir la resistència 
de desenvolupar algunes mesures a nivell 
municipal 

El PDM 2013 - 2018 proposa mitjançant diferents accions associades a grups de treball i taules de treball segons temàtiques, a banda d'establir 
mesures de coordinació entre els àmbits metropolità i municipal. Alguns exemples es vinculen a les DUM, la xarxa per a bicicletes, etc. 
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Acrònims 

Acrònim Significat 
AENA Aeropuertos españoles y navegación aérea 

AMB Àrea metropolitana de Barcelona 

AMTU  Associació de Municipis amb Transport Urbà 

ATM Autoritat del Transport Metropolità 

BD Subàmbit de Baixa Densitat 

BR Barcelona Regional 

BSM Barcelona de Serveis Municipals 

CENIT Centre d’Innovació del Transport 

CGM Centres Generadors de Mobilitat  

CiD Càrrega i Descàrrega 

CCOO Comissió Obrera Nacional de Catalunya 

CZF Consorci Zona Franca 

DGPA  Direcció General de Polítiques Ambientals (TES) 

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 

EMEF Enquesta de mobilitat en dia feiner 

EMQ Enquesta de Mobilitat Quotidiana 

EMT Entitat Metropolitana del Transport 

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

GEH Gasos amb efecte d’hivernacle  

ICAEN  Institut Català de l'Energia 

IET Institut d’estudis territorials 

IERBM Institut d’Estudis de la Regió Metropolitana de Barcelona 

IFERCAT Infraestructures Ferroviàries de Catalunya 

ISA Informe de Sostenibilitat Ambiental 

IVECAT Estratègia d'Impuls del vehicle elèctric a Catalunya 

PAE Polígon d'activitat econòmica 

PAT Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit 

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) 

PLSV Pla Local de Seguretat Viària 

PME Plans de Mobilitat Específics  

PMQA  Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire  

Acrònim Significat 
PMR Persones amb mobilitat reduïda 

PMU Pla de Mobilitat urbana  

POUM Pla d'Ordenació Urbana Municipal 

PSV  Pla de Seguretat Viària 

PTMB Pla Territorial Metropolita de Barcelona 

PTP Associació per a la Promoció del Transport Públic 

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

R+D+i  Recerca, Desenvolupament i Innovació 

RACC  Reial Automòbil Club de Catalunya 

RENFE Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 

RMB Regió Metropolitana de Barcelona 

SAE  Servei d'Ajuda a la Explotació 

SCT Servei Català de Trànsit 

SIM Secretària d’Infraestructures i Mobilitat 

TES Departament de Territori i Sostenibilitat 

TIC  Tecnologies de la informació i la comunicació 

TMB  Transport Metropolità de Barcelona 

TP  Transport Públic 

TPC  Transport Públic Col·lectiu 

TUSGSAL  Transportes Urbanos y Servicios Generales 

UAB Universitat Autònoma de Barcelona 

UE Unió Europea 

UGT Unión General de Trabajadores 

UPC Universitat Politècnica de Catalunya 

VAO  Vehicles d'alta ocupació 

VP Vehicle privat 

ZAL - CILSA Zona d'activitats logístiques  
 
 
 
 


