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1.1 Introducció 

El Pla director de mobilitat (en endavant, pdM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (en 

endavant, RMB) té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint present tots els 

modes de transport, el passatge i les mercaderies. El Pla vol fomentar els desplaçaments 

dels modes no motoritzats, d’acord amb els principis i objectius emanats dels articles 2 i 3 

de la llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i desenvolupar en el territori el que 

determinen les Directrius Nacionals de Mobilitat (art. 7.1 de la llei), i en coherència i 

subordinat a les directrius del planejament territorial vigent a l’RMB.  

El pdM es desenvolupa d’acord amb la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat, el seu 

contingut mínim es regula a l’article 7.3 i les seves determinacions han de ser incorporades 

pels instruments i els documents de rang inferior i, en general, pels instruments de 

planejament urbanístic o sectorial (art. 7.7). 

L’article 7.6 de la llei de la mobilitat estableix que els plans directors de mobilitat s’han de 

revisar cada 6 anys. 

El pdM es redacta coincidint en el temps amb el Pla de Millora de Qualitat de l’aire en 

l’àmbit de 40 municipis de l’RMB afectats per la declaració de zones de protecció especial 

pel que fa a la qualitat de l’aire, El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya, el Pla 

Estratègic de Seguretat Viària de Catalunya i el Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona amb 

els quals manté la màxima col·laboració per a assolir una mobilitat sostenible i segura en 

els seus àmbits d’actuació. 

Així mateix, el pdM s’elabora amb el coneixement d’altres plans i programes que afecten la 

mobilitat, com són el Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, el Pla Director 

d’Infraestructures de l’RMB, el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya  i el Pla 

Estratègic de la Bicicleta a Catalunya. 

El pdM ha assumit les propostes bàsiques dels plans abans esmentats per al període de 

vigència 2013-2018 i fa propostes complementàries i sinèrgiques a tots ells per a 

aconseguir els objectius que s’han traçat. Així doncs, no planteja noves infraestructures 

viàries ni ferroviàries en l’àmbit de l’RMB, sinó que proposa mesures d’optimització del seu 

ús i millora de la seva rendibilitat ambiental i social. En canvi, sí que planteja les 

infraestructures que calen per a millorar l’ús de la bicicleta i la marxa a peu en l’àmbit 

interurbà i aquelles que permeten desenvolupar les energies alternatives als combustibles 

fòssils.  

D’altra banda, se situen per sota, i en coordinació amb el pdM, els Plans de Mobilitat 

Urbana (PMU) i els Plans de Mobilitat Específics, instruments que han d’incorporar les 

determinacions dels plans directors de la mobilitat, d’acord amb el que disposa l’article 7 de 

la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat. 

El pdM s’ha articulat amb els PMU ja aprovats o en curs d’elaboració, considerant les seves 

estratègies envers la mobilitat sostenible. En aquest sentit,  té una rellevància especial els 

treballs que s’han iniciat de redacció del PMU de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pla 

que ha de cosir els PMU del seu àmbit amb el pdM. 

 

El pdM 2013-2018 s’elabora tenint en compte els resultats del pdM 2007-2012, les 

recomanacions formulades pel Consell de la Mobilitat així com els reptes que planteja 

l’actual context socioeconòmic i ambiental, entre els que destaquen: 

 La crisi econòmica. Les previsions pels propers anys per a l’economia catalana són de 

baix creixement i la capacitat d’inversió en noves infraestructures serà limitada, fets que 

condueixen a buscar mecanismes de gestió més eficient. 

 Els canvis en els patrons de mobilitat. L’increment de l’atur i la pobresa i l’envelliment de 

la població estan introduint canvis en la demanda de transport i en les necessitats de 

mobilitat de determinats sectors socials. 

 L’evolució del sistema energètic. L’escassetat de petroli i els preus a l’alça dels 

combustibles marcaran l’evolució del sistema energètic internacional incidint tant en l’ús 

del vehicle privat com en el cost del transport de mercaderies. 

 La transició cap a noves tecnologies als vehicles. La transició cap a nous vehicles 

(híbrids i elèctrics), encara en fase incipient, així com la introducció de combustibles 

derivats del gas, influiran positivament sobre la qualitat ambiental urbana (emissions i 

soroll). 

 La introducció de noves tecnologies de la informació. Les noves tecnologies de gestió i 

d’informació canviaran la forma de gestionar el trànsit, les infraestructures i els serveis 

de transport públic col·lectiu, permetent adaptar millor les diferents xarxes a les 

necessitats de cada tipologia d’usuaris. 

 Els nous reptes en l’àmbit europeu. La legislació europea en matèria ambiental, 

energètica, de mobilitat i de salut està introduint noves obligacions i restriccions relatives 

a la millora de la qualitat de l’aire urbà, l’estalvi i l’eficiència dels recursos energètics i 

l’accidentalitat, disposicions que caldrà anar incorporant.  

El pdM té com objectius bàsics millorar la qualitat de vida, garantir l’accessibilitat  de la 

ciutadania i aconseguir una mobilitat sostenible i segura que col·labori també en la 

millora de la competitivitat del teixit econòmic de l’RMB i de Catalunya per extensió.  

Atenent a la diagnosi de la mobilitat i a la seva evolució previsible en l’horitzó de l’any 2018, 

el pdM traça una estratègia que vol compartir amb tots els agents responsables de la 

mobilitat i amb els ciutadans, i proposa assolir els reptes següents:  

FRENAR LA DISPERSIÓ TERRITORIAL i augmentar la proximitat entre els usos 

residencials i les activitats econòmiques coordinant la planificació de l’urbanisme i la 

mobilitat i  actuar amb eficàcia en els subàmbits territorials definits. 

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT A TOTS ELS CIUTADANS, adequant l’oferta de transport 

públic a les necessitats de la demanda i millorant la interconnexió de les xarxes urbanes i 

interurbanes d’autobús i ferrocarril. 
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MILLORAR L’EFICIÈNCIA DEL SISTEMA LOGÍSTIC i de distribució de mercaderies, 

reduint els costos unitaris de transport i establint estratègies per afavorir la competitivitat i la 

millora energètica de les empreses. 

ACONSEGUIR UNA XARXA VIÀRIA MÉS SEGURA i respectuosa amb l’entorn gestionada 

per garantir la prioritat del transport públic de superfície i dels vehicles més eficients per la 

utilització de combustibles nets o per circular amb alta ocupació de passatge. 

AFAVORIR ELS MODES NO MOTORITZATS, la bicicleta i la marxa a peu, promovent una 

xarxa de bicicletes i vianants interurbana i connectada amb les xarxes urbanes i amb les 

estacions de ferrocarril i assegurant l’accessibilitat dels vianants en el sistema de transport 

públic. 

MILLORAR LA QUALITAT AMBIENTAL de l’RMB i contribuir a la preservació del clima, 

reduint les emissions del sistema de transport amb una especial atenció en l’àmbit 

determinat pel Pla de millora de la qualitat de l’aire, tot promovent una mobilitat més neta 

que afavoreixi l’ús del transport públic i dels modes actius i impulsant un canvi energètic 

cap els combustibles alternatius als fòssils, amb especial atenció a l’energia elèctrica. 

MILLORA DE LA GESTIÓ DEL TRANSPORT, aconseguint la integració tecnològica de tots 

els sistemes de mobilitat públics amb la T-mobilitat, fent de les TIC un instrument que 

permeti a tots els ciutadans utilitzar més fàcilment totes les xarxes de mobilitat. 

Cal destacar que s’ha volgut redactar de manera participativa i s’ha sotmès la diagnosi de 

la mobilitat i les propostes de mesures a la consideració del Consell de la Mobilitat de 

l’ATM, òrgan de participació del pdM, que ha establert els objectius del Pla.  

El Consell de la Mobilitat de l’ATM ha propugnat, també, que el Pla se sotmeti a un procés 

participatiu obert, que arribi a comarques i municipis i a tots els agents implicats a fi 

d’aconseguir un alt grau de compromís de totes les institucions i, en el moment de la seva 

aplicació, la complicitat de la ciutadania. 

Per a fer un seguiment dels reptes proposats al pdM, s’han proposat els mecanismes de 

seguiment tècnic i participatius en el document 3 del Pla i s’ha establert un conjunt 

d’objectius operatius, socials i ambientals específics i una bateria d’indicadors associats.  

El present document incorpora els suggeriments acceptats pel Comitè Executiu de l’ATM 

de data 1 d’octubre de 2014, rebuts durant el període d’informació pública i institucional, 

així com la memòria ambiental, un cop emès l’informe favorable de la Direcció General de 

Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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1.2. Àmbit del Pla 

1.2.1.  Elements territorials 

La Regió Metropolitana de Barcelona a Catalunya 

Catalunya té una superfície de 32.000 km2, amb una població de 7,5 milions d’habitants 

(any 2012) i 947 municipis. La Regió Metropolitana de Barcelona té una superfície de 

3.236,1 km2, amb una població 5.051.502 de habitants (any 2012), dos terços del conjunt 

de Catalunya, i 164 municipis.  

La densitat de població de Catalunya l’any 2012 és de 237 habitants per km2, la de l’RMB 

és de 1.558 habitants per km2  i la de la ciutat de Barcelona, amb una població de 

1.620.943 habitants, té una densitat de 16.362 habitants per km².  

L’evolució de la població a Catalunya des de principis de segle se significa en bona mesura 

per l’arribada d’immigrants que el 2006 comporta per Catalunya assolir els 7 milions 

d’habitants per primera vegada.  

Des d’aleshores ençà el creixement s’ha moderat molt, i malgrat créixer lleument podríem 

parlar d’un cert estancament de la població des de 2009 fins 2012 al voltant dels 7,5 milions 

d’habitants, fenomen que també s’ha donat a l’RMB. El context de crisi que ha viscut 

Catalunya i la Regió Metropolitana de Barcelona explicaria aquests aspectes de l’evolució 

demogràfica del darrer període. 

 

Taula 1.2.1. 

Evolució de la població de Catalunya i l’RMB 

 

2006 2012 

Evolució 

2006-2012 

Catalunya 7.134.697 7.565.603 430.906 

RMB 4.841.365 5.051.502 210.137 

Figura 1.2.1. 

Marc territorial de la RMB 

L’RMB és una de les deu principals concentracions metropolitanes europees i la seva 

població representa el 67% de la població total de Catalunya. El marc territorial d’anàlisi per 

l’RMB es pot organitzar en tres grans àmbits amb diverses densitats de població (Taula 

1.2.2). 

 Barcelona, amb una densitat de població molt elevada i una gran accessibilitat interna i 

externa. 

 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Aglomeració central o primera corona 

metropolitana: inclou Barcelona i l’àmbit d’expansió de la ciutat compacta. Configura un 

únic mercat de treball, amb Barcelona com a centre i un entorn on s’ha produït la 

desconcentració de la població i de les activitats econòmiques provinents de la ciutat 

central. 

 Resta de l’RMB o segona corona metropolitana, on conviuen capitals comarcals, àrees 

de concentració industrial, ciutats mitjanes i petites àrees fonamentalment rurals. 

S’articula al voltant de les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, 

Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Aquestes ciutats disposen d’una àrea de 

mercat de treball i d’un entorn comercial propis, però al mateix temps mantenen una 

forta relació amb Barcelona. 

RMB 

 

 

 

Localització de l’RMB 
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Taula 1.2.2. 

Densitat de població de l’RMB 

Àmbit Municipis 
Habitants Superfície Densitat 

2012 km
2
 hab/km

2
 

Barcelona 1 1.620.943 99,07 16.362 

Aglomeració central* 34 1.618.394 525,30 3.081 

Resta RMB 129 1.812.165 2.617,10 692 

Total 164 5.051.502 3.241,47 1.558 

 (*) Sense incloure la ciutat de Barcelona 

 

La població de la Regió Metropolitana de Barcelona en el darrer període corresponent al 

pdM 2008-2012 s’estanca, creix molt vagament o bé fins i tot en alguns casos alguns 

municipis perden població. Les activitats econòmiques de la població en aquest mateix 

període continuen concentrant-se al municipi de Barcelona i cap al conjunt de municipis de 

la seva perifèria. 

La zonificació adoptada de la mobilitat és coherent amb els criteris establerts en el pdI 

2011-2020, que manté els que van adoptar-se en el pdI 2001-2010, i està constituïda per 

quatre zones (mapa 1.2.1). 

 Barcelona, amb una població de 1.620.943 habitants l’any 2012. 

 Zona A1, constituïda pel continu urbà de Barcelona (10 municipis): Badalona, Santa 

Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixac, l’Hospitalet de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan 

Despí i El Prat de Llobregat. Amb una població de 913.810 habitants. 

 Zona A2, constituïda pels 24 municipis restants de l’Aglomeració Central, amb una 

població 2012 de 704.584 habitants. 

 8 Sistemes urbans, constituït pels 129 municipis restants del conjunt de l’RMB. La 

població 2012, de 1.812.165 habitants. 

Tanmateix en aquest pdM s’han establert nous criteris de zonificació per analitzar 

problemàtiques concretes de la mobilitat. Així, s’han definit tres nous àmbits d’estudi de la 

mobilitat que són les zones declarades de protecció per a la qualitat de l’aire, les zones de 

baixa densitat i un àmbit de mercaderies interurbanes. 

 

 

 

La divisió territorial de l’RMB 

La divisió territorial administrativa de l’RMB està formada per 7 comarques i 164 municipis 

(Figura 1.2.2), el Barcelonès, que conté la ciutat de Barcelona, com a punt de màxima 

influència en el marc econòmic i de mercat de treball, i les altres sis comarques que 

l’envolten: el Maresme (Mataró), el Vallès Oriental (Granollers), el Vallès Occidental 

(Sabadell-Terrassa), el Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat), el Garraf (Vilanova i la 

Geltrú) i l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès). 

Aquesta divisió administrativa és un dels trets destacats de la RMB. L’atomització del mapa 

municipal i la reduïda extensió de la major part dels termes municipals existents representa 

un condicionant important, des del punt de vista del planejament territorial, bé sigui per la 

pròpia planificació municipal (POUM) o bé alhora d’establir la localització d’infraestructures 

en el municipi, amb les seves conseqüències en els seus entorns més immediats. 

L’RMB comprèn 7 comarques de les 41 de tot Catalunya; la comarca és un ens local amb 

personalitat jurídica pròpia, la seva principal funció és donar suport a l’administració 

municipal en tots aquells afers que, per insuficiència de recursos, incapacitat o limitació 

territorial no puguin desenvolupar els propis ajuntaments. Aquesta divisió comarcal pretèrita 

no encaixa bé amb el patró de mobilitat de l’RMB, amb un pol generador que crea uns 

fluxos metropolitans de desplaçaments que superen la lògica comarcal. 

A l’RMB es troba l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) formada per 36 municipis, 18 

dels quals componien l’antiga Entitat Metropolitana del Transport. La Llei 31/2010, del 3 

d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona n’especifica la naturalesa, la demarcació, 

l’organització, les atribucions i la configuració de la hisenda, prenent com a base els 

municipis que integren algun dels tres ens existents fins al moment. L’AMB assumeix així 

les competències que exercien les entitats metropolitanes del transport, de serveis 

hidràulics i tractament de residus i la Mancomunitat de Municipis i, en matèria d’urbanisme, 

les competències establertes per la legislació urbanística vigent. L’AMB, a banda de 

gestionar els transport dels municipis que en formen part, té la competència de redactar un 

pla de mobilitat urbana en el seu àmbit, el que suposa un avenç per a aprofundir en les 

xarxes intermunicipals dels diversos modes de transport i garantir el seu encaix amb les 

xarxes proposades en els plans de mobilitat dels municipis del seu àmbit. 

A més d’aquestes entitats, l’any 1997 fou creada l’Autoritat del Transport Metropolità 

(ATM), per a un àmbit funcional que no només cobreix els 164 municipis de la Regió 

Metropolitana de Barcelona sinó que l’excedeix tot abastant les àrees més properes amb 

vinculacions infraestructurals o de serveis de transport públic amb la regió metropolitana.  

A banda d’aquestes entitats, cal fer referència a l’existència de 21 mancomunitats de 

municipis amb finalitats específiques al conjunt de la regió metropolitana, amb àmbits 

territorials de referència i camps d’actuació també diversos en tots els casos.  
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Figura 1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’encaix del pdM en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

El pdM de l’RMB es relaciona directament amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

(PTMB), l’àmbit del planejament del qual l’integren les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 

Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. 

El pdM considera estratègic un canvi en el model territorial a mig termini en la línia del que 

preveu el PTMB, i proposa per a l’RMB un model de mobilitat que entre altres principis 

sigui: 

 Integrador de les polítiques urbanístiques i de mobilitat pel que fa a la localització de 

l’habitatge, les activitats i la implantació d’infraestructures, que aturi la dispersió territorial 

i consolidi una estructura de ciutats ben connectada amb transport públic. 

 Sostenible i segur que millori els paràmetres ambientals de l’RMB, que promogui la 

transferència de persones usuàries del automòbil i la motocicleta cap als modes no 

motoritzats i el transport públic, i que garanteixi una xarxa viària segura. 

 Eficient que garanteixi la competitivitat de l’economia i que promogui l’ús de 

combustibles nets amb mínim impacte sobre la salut de les persones i el medi ambient.  

 Equitatiu que col·labori a augmentar la qualitat de vida a l’RMB i el seu reequilibri social, 

per garantir l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda i que eviti l’exclusió 

social que es pugui originar per una accessibilitat deficient o la falta de mitjans de 

transport d’algun dels seus ciutadans i ciutadanes. 

D’acord amb el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, en el mapa administratiu que es 

desprèn d’aquesta organització sobre el territori metropolità conviuen diverses entitats 

administratives.  

La seva coexistència permet a l’Administració atendre les demandes ciutadanes des de 

diversos nivells de proximitat, però condiciona igualment el seu desenvolupament afectant, 

entre altres elements, el planejament territorial. 

 

 

Les comarques que integren l’RMB 
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1.2.2. 

Mapa 1.2.1. Àmbits de mobilitat de l’ATM 
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Estructura organitzativa de l’RMB quant a la mobilitat i el transport públic 

L’estructura organitzativa de l’RMB pel que fa a la mobilitat és força complexa com ho és la 

quantitat de matèries que afecten la mobilitat, i la cooperació entre totes elles és 

imprescindible per a assolir els objectius marcats en el pdM. (Vegeu taula 1.2.3. i figura 

1.2.3.). 

Dins d’aquest entramat administratiu l’ATM té les funcions següents: 

 Planificació d’infraestructures (Pla Director d’Infraestructures, pdI). 

 Exercir com a Autoritat Territorial de la Mobilitat a l’RMB. 

 Coordinació dels serveis oferts pels operadors (públics i privats). 

 Finançament del sistema per part de les Administracions (Acords de finançament). 

 Contractes amb operadors. 

 Integració tarifària: definició de gamma de títols i revisió anual de preus. 

 Execució de projectes per delegació de les Administracions consorciades: (e.g. Tramvia, 

Intercanviador Central…). 

 Comunicació: definició i promoció d’una imatge única del sistema. 
 

Taula 1.2.3. 

Titularitat del sistema de transport públic a l’RMB 

Administració competent Infraestructura Serveis 

Generalitat de Catalunya Metro, FGC 
FGC (Ferrocarril) 

Bus interurbà 

Ajuntaments - Bus urbà 

AMB (abans EMT) - 

Metro 

Bus Barcelona 

Bus EMT 

Administració de l'Estat Xarxa estatal ferroviària Rodalies 

ATM Tramvia Tramvia 

 

Font: ATM. 

Competències sobre les infraestructures viàries 

L’Estat és el responsable de la xarxa bàsica de caràcter estatal i europeu, la Generalitat de 

Catalunya és la responsable de la xarxa bàsica catalana i la Diputació de Barcelona de la 

xarxa local. 

Les xarxes municipals, formades per carrers i camins, són responsabilitat dels municipis 

amb algunes excepcions com les travesseres, vies de titularitat d’alguna de les altres 

administracions però que travessen el casc urbà. 

Aquestes institucions tenen organitzacions diferents pel que fa a la planificació, el 

manteniment o la seguretat de les vies. 

 

Altres institucions amb competències en transport i mobilitat a l’RMB 

Els consells comarcals són una administració pública  l’objectiu principal de la qual és 

donar servei i suport a tots els ajuntaments de la comarca i de manera especial als petits i 

mitjans, cosa que en el camp del transport es concreta en els serveis escolars i transport 

adaptat. 

Els municipis de l’RMB ostenten competències en transport urbà, ordenació del trànsit i 

seguretat viària, els i les vianants, les bicicletes i distribució urbana de mercaderies, entre 

d’altres. 

L’Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de Barcelona, AMTU, tot i no ser titular 

de cap infraestructura ni servei, té un paper important com a ròtula de coordinació del 

transport i la mobilitat entre l’ATM i els municipis que representa.  
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Figura 1.2.3.  

 

 

Funcions de l’ATM dins de l’organització del transport de l’RMB 
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1.3. Normativa de planejament i referència 

 Normativa de referència 

El pdM es desenvolupa d’acord amb la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat. El seu 

contingut “mínim” es regula a l’article 7.3 i les seves determinacions han de ser 

incorporades pels instruments i els documents de rang inferior i, en general, pels 

instruments de planejament urbanístic o sectorial (art. 7.7). A més, el pdM està condicionat 

per diverses normatives que afecten la mobilitat i que han estat impulsades per diverses 

administracions dels àmbits europeu, espanyol i català. 

A continuació, es detallen les principals normatives que afecten el pdM 2013-2018.vehicle  

 

A nivell europeu 

Les principals normatives europees en el moment de l’elaboració del pdM 2013-2018 són 

les que seguidament es detallen. 

El Llibre blanc del transport 2011-2020, full de ruta vers un espai únic europeu de 

transport per una política de transports competitiva i sostenible (COM 2011/144). Aprovat 

per la Comissió Europea el març de 2011, anomenat Pla Transport 2050. Es tracta d’un pla 

global que té com a principal objectiu assolir un sistema de transports i mobilitat competitiu 

a Europa, que permeti la mobilitat necessària en una Europa econòmicament competitiva, 

però que talli radicalment amb la dependència dels combustibles fòssils i les emissions 

contaminants a l’atmosfera. És molt ambiciós i es proposa per l’any 2050 alguns objectius 

de gran importància com: 

 Que no circuli cap vehicle de combustible fòssil a l’entorn urbà. 

 Al sector aeri, l’ús de combustibles de baixes emissions de carboni en, almenys, el 40% 

dels vols. 

 Al transport marítim, la reducció de les emissions de carboni en un 40% en el sector. 

 El 50% de la mobilitat entre ciutats de distàncies mitjanes (menys de 300 quilòmetres), 

tant pel que fa les persones com les mercaderies, es realitzarà en tren. 

 Reducció total del 60% de les emissions de gasos contaminants. 

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre el tema «Integració de les 

polítiques de transport i ús del sòl per a aconseguir transports urbans més eficaços» 

El 16 de juliol de 2009, s’aprova en el Ple del Comitè Econòmic i Social Europeu un 

dictamen que promou una iniciativa a nivell europeu per a: 

 Posar en funcionament una nova iniciativa d'investigació en aquest àmbit. 

 Desenvolupar un conjunt d'indicadors fiables dels avenços del transport públic. 

 Revisar les experiències i els sistemes nacionals i locals de suport legislatiu i 

finançament i les seves repercussions al transport públic. 

 Elaborar un nou marc europeu en matèria de transport urbà i ús del sòl. 

 Reexaminar l'equilibri amb altres polítiques i programes europeus. 

 Desenvolupar sistemes de transport intel·ligents. 

Directiva 2009/28/CE, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables. 

Fixa objectius nacionals obligatoris en relació a la quota d'energia procedent de fonts 

renovables en el consum d’energia final bruta i a la quota d'energia procedent de fonts 

renovables en el transport. 

En el cas d’Espanya, l’objectiu és aconseguir el 20% a l’any 2020 en el consum d’energia 

final bruta. El consum d’energia final bruta procedent de fonts renovables es calcula com la 

suma de: 

 El consum final brut d'electricitat procedent de fonts d'energia renovables. 

 El consum final brut d'energia procedent de fonts renovables per a la calefacció i la 

refrigeració. 

 El consum final d'energia procedent de fonts renovables en el sector del transport. 

L'energia procedent de fonts renovables en tots els tipus de transport en el 2020 ha de ser 

com a mínim equivalent al 10% del seu consum d’energia final bruta. 

Aquesta directiva també estableix que la reducció de les emissions de gasos amb efecte 

hivernacle (GEH) derivada de l'ús de biocarburants i biolíquids, serà com a mínim: 

 35% des de la transposició directiva (25 de desembre de 2009). 

 50% des de l’1 de gener de 2017. 

 60% des de l’1 de gener de 2018 (pel combustible produït en instal·lacions quan la 

producció hagi començat a partir de 1 de gener de 2017). 

El Reial Decret 459/2011 transposa les exigències de l’esmentada Directiva, en el qual es 

fixen els objectius obligatoris mínims de venda o consum de biocarburants pels anys 2011, 

2012 i 2013 (vegeu Taula 1.3.1). 

L’ASSUMPCIÓ DEL PROTOCOL DE KYOTO 

Per tal d’intentar frenar el canvi climàtic i les seves conseqüències es va aprovar l’any 

1997, el Protocol de Kyoto, que actualment està ratificat per la gran majoria d’Estats del 

planeta. El protocol va néixer com una estratègia global per donar resposta a un dels 

problemes provocats per la contaminació atmosfèrica que és el conegut efecte hivernacle. 

En ell es determinen diverses mesures per lluitar contra l’escalfament global.  

 Posa els límits necessaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 

per exemple, en el cas de la Unió Europea, aquest límit es fixa en una reducció del 8% 

respecte les emissions de l’any 1990. En el cas d’Espanya es va fixar que podia 

incrementar un màxim d’un 15% les seves emissions, respecte l’any 1990. Actualment, 

tot i no ser un dels països amb els criteris més exigents, Espanya pot tenir dificultats per 

complir el protocol de Kyoto ja que des de l’any 1990 fins al 2009 ha augmentat les 

seves emissions un 42,8%. 
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 Una altra de les mesures és la creació d’un mercat de drets d’emissió de contaminants. 

Aquesta idea pretén introduir la variable cost en els processos d’emissió de 

contaminants, per tal d’incentivar l’aplicació de mesures de reducció d’emissions a les 

empreses.  

 

Taula 1.3.1. 

Objectius del Reial Decret 459/2011 

 2011 2012 2013 

Objectius de biocarburants 6,2 % 6,5 % 6,5 % 

Objectius de biocarburants en dièsel 6,0 % 7,0 % 7,0 % 

Objectius de biocarburants en gasolines 3,9 % 4,1 % 4,1 % 

Font: Reial Decret 459/2011. 

 

La Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoció de vehicles de transport per carretera nets 

i energèticament eficients. Té per objecte promoure i estimular el desenvolupament d'un 

mercat de vehicles amb aquestes característiques. Obliga els poders públics i altres 

operadors a prendre en consideració, en el cas d'adjudicacions de contractes públics de 

vehicles de transport, l'impacte de la utilització d'aquests vehicles durant la seva vida útil. 

La Directiva s'aplica als contractes de compra de vehicles de transport per carretera 

subscrits per: 

 Poders adjudicadors o entitats adjudicadores. 

 Operadors que executin obligacions de servei públic en el marc d'un contracte de servei 

públic. 

Els estats han de considerar l'impacte energètic i l'impacte ambiental en termes de: 

 Consum d'energia. 

 Emissions de CO2. 

 Emissions de NOx, HCNM (hidrocarburs no metànics) i partícules. Els hidrocarburs no 

metànics fan referència a les emissions de tot tipus d’hidrocarburs excepte el metà 

(CH4). 

Directiva 2008/50/CE relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a 

Europa. Estableix mesures destinades a: 

 Definir i establir objectius de qualitat de l'aire ambient per evitar, prevenir o reduir els 

efectes nocius per a la salut humana i el medi ambient en el seu conjunt. 

 Avaluar la qualitat de l'aire ambient en els Estats membres basant-se en mètodes i 

criteris comuns. 

 Obtenir informació sobre la qualitat de l'aire ambient amb el fi d'ajudar a combatre la 

contaminació atmosfèrica i altres perjudicis i controlar l'evolució a llarg termini i les 

millores resultants de les mesures nacionals i comunitàries.  

 Assegurar que aquesta informació sobre qualitat de l'aire ambient es troba a 

disposició dels ciutadans.  

 Mantenir la qualitat de l'aire, quan sigui bona, i millorar -la altrament.  

 Fomentar l'increment de la cooperació entre els Estats membres per reduir la 

contaminació atmosfèrica. 

Amb aquesta finalitat s’ha de classificar cada zona o aglomeració del territori, en relació 

amb els llindars d'avaluació i s’ha d’avaluar la qualitat de l'aire per al diòxid de sofre, el 

diòxid de nitrogen i els òxids de nitrogen, les partícules, el plom, el benzè i el monòxid de 

carboni, l'arsènic, el cadmi, el níquel i l’a-benzopirè en totes les zones i aglomeracions del 

seu territori.  

Els valors límit per a la protecció de la salut humana segons la Directiva es mostren a la 

taula següent. 

 

Taula 1.3.2. 

Valors límit per a la protecció de la salut humana 

 1 hora 1 dia 1 any 

Diòxid de sofre (SO2) 350 μg/m
3
 125 μg/m

3
 - 

Diòxid de nitrogen (NO2) 200 μg/m
3
 - 40 μg/m

3
 

Benzè - - 5 μg/m
3
 

Monòxid de carboni (CO) - 10 mg/m
3
 - 

Plom (Pb) - - 0,5 μg/m
3
 

Partícules (PM10) - 50 μg/m
3
 40 μg/

m3
 

Font: Directiva 2008/50/CE. 

 

En principi els objectius de valor límit s’havien d’assolir l’1 de gener de 2010, tot i que per 

alguns contaminants el límit ja estava en vigor des de l’1 de gener de 2005 (SOx, CO, 

PM10). Amb tot, segons preveu l’article 22 de la pròpia Directiva quan en una zona o 

aglomeració es constata que no es poden assolir aquests valors es pot sol·licitar una 

pròrroga de 5 anys com així s’ha fet en l’àmbit metropolità de Barcelona. 

El Reial Decret 112/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, va entrar en vigor el 30 

de desembre de 2011 i recull les exigències de la Directiva 2008/50/CE. A escala catalana, 

les implicacions de la Directiva es recullen en el Decret 226/2006, pel qual es declaren 

zones d’especial protecció diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès 

Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per 

a les partícules menors de 10 micres. 
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El Reglament 443/2009 estableix normes de comportament en matèria d’emissions dels 

turismes nous com a part de l’enfocament integrat de la Comunitat per reduir les emissions 

de CO2 dels vehicles lleugers. El Reglament afecta els turismes nous  (categoria M1) 

matriculats dins l’àmbit comunitari i estableix els següents objectius: 

 La mitjana d’emissions de CO2 dels turismes nous ha de situar-se, mitjançant el 

perfeccionament de la tecnologia dels motors dels vehicles, en 130 g de CO2/km. 

 L’objectiu d’emissions mitjanes del parc de vehicles nous és de 120 g CO2/km i, a partir 

de 2020, serà de 95 g CO2/km. 

Pel que fa a les furgonetes, existeix una reglamentació específica, la regulació EU 

510/2011 que estableix un objectiu d’emissions de CO2 pel 2020 de 147 g CO2/km.  

La Directiva 2009/30/CE modifica la Directiva 98/70 en relació a les especificacions de la 

gasolina, el dièsel i el gasoli i entre d’altres, introdueix un mecanisme per controlar i reduir 

les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En aquest sentit, els Estats membres 

hauran d’exigir als proveïdors que redueixin de la forma més gradual possible les emissions 

de GEH del cicle de vida per unitat de combustible fins a un 10% el 31 de desembre de 

2020. D’altra banda, la Directiva estableix criteris de sostenibilitat pels biocarburants, així 

com indicacions metodològiques per al càlcul d’emissions de GEH en funció del seu tipus i 

origen. Aquesta Directiva també té implicacions en relació a la qualitat de l’aire atès que 

estableix llindars màxims pels diversos components de la gasolina (com ara el sofre i el 

plom) i el dièsel. 

La Directiva Europea 2011/76/CE modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a l’aplicació de 

gravàmens als vehicles pesants de transport de mercaderies per la utilització de 

determinades infraestructures (coneguda com "Directiva sobre l’Eurovinyeta"). La nova 

Directiva introdueix el principi "qui contamina paga" en el sector del transport de 

mercaderies per carretera i en aquest sentit, s’afegeix a la ja existent regulació de la taxa 

per l’ús de les infraestructures, la possibilitat d’internalitzar els costos externs referits a la 

contaminació atmosfèrica i acústica provocada per l’ús real de tots els modes de transport. 

La norma afecta tot vehicle motor o conjunt de vehicles articulats, destinat o utilitzat 

exclusivament per al transport de mercaderies per carretera i amb un pes màxim autoritzat 

superior a 3,5 tones. 

La Directiva deixa en mans dels Estats membres la facultat de mantenir o introduir peatges 

i / o taxes als usuaris de les xarxes de carreteres, així com cobrar peatges per l’ús de 

ponts, túnels i ports de muntanya. 

Pel que fa al cobrament de peatges o taxes segons el pes del vehicle, la Directiva estableix 

com a principi general l’obligació de cobrar els peatges / taxes a tot tipus de vehicles, si bé, 

també estableix la possibilitat que els Estats membres optin per cobrar només als vehicles 

que excedeixi el pes màxim de les 12 tones en cas que fer extensiu el cobrament als 

vehicles de menys de 12 tones pugui, entre altres coses: 

 tenir importants conseqüències negatives en la fluïdesa del trànsit, el medi ambient, els 

nivells de soroll, la congestió, la salut o la seguretat viària, a causa del desviament del 

trànsit; 

 comportar costos administratius superiors al 30% dels ingressos addicionals que hauria 

generat aquesta ampliació. 

Els Estats membres tenen de termini fins el 16 d’octubre de 2013 per transposar el 

contingut de la Directiva a l’ordenament jurídic intern. 

 

A nivell espanyol 

Les principals normatives espanyoles en el moment de l’elaboració del pdM 2013-2018 són 

aquestes. 

Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. Aquesta llei forma part de l’Estratègia 

per a una Economia Sostenible aprovada pel Consell de Ministres el mes de novembre de 

2009 i integra un conjunt de reformes estructurals encaminades a afavorir un 

desenvolupament econòmic sostenible i, a la vegada, ultimar el procés de transposició de 

la Directiva de serveis. 

El títol tercer recull les disposicions relatives a diferents àmbits de la sostenibilitat ambiental 

des de la qual s’aborden algunes reformes globals dels sectors afectats. Aquests àmbits 

són el model energètic, la reducció d’emissions, el transport i la mobilitat sostenible i, en 

especial, la rehabilitació i l’habitatge. 

Respecte la mobilitat sostenible, la llei especifica que: 

 Les administracions públiques hauran de promoure polítiques de mobilitat sostenible que 

respectin els principis enumerats en la Llei d’economia sostenible. S’estableix que són 

principis de la mobilitat sostenible el foment dels mitjans de transport de menor cost 

social, ambiental i energètic, la participació de la societat en la presa de decisions que 

afectin la mobilitat i el compliment dels tractats internacionals relatius a la preservació 

del clima i la qualitat ambiental.  

 Es defineix la figura dels plans de mobilitat sostenible i estableix que poden tenir un 

àmbit territorial autonòmic, supramunicipal o municipal. En tot cas, es podran aprovar 

plans de mobilitat sostenible d’àmbit supramunicipal quan així ho acordin els municipis 

que comparteixin un esquema de mobilitat interdependent.  

 Els plans de mobilitat sostenible hauran d’ajustar el contingut a la normativa que resulti 

aplicable, als principis de la Llei d’economia sostenible i a allò disposat en els 

instruments de planificació que els afectin i, en especial, als relatius a infraestructures, 

transports, estalvi i eficiència energètica, així com a l’Estratègia espanyola de mobilitat 

sostenible.  

 A partir de l’1 de gener de 2012, la concessió de qualsevol ajut o subvenció a les 

administracions autonòmiques o entitats locals inclosa en la Llei de pressupostos de 

l’Estat i destinada al transport públic urbà o metropolità, estarà condicionada a què 
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l’entitat beneficiària disposi del corresponent pla de mobilitat sostenible i que aquest 

sigui coherent amb l’Estratègia espanyola de mobilitat sostenible.  

 

A nivell català 

Les principals normatives catalanes a la data d’elaboració del pdM 2013-2018 són les 

següents. 

Llei 9/2003 de mobilitat. L’aprovació de la Llei de mobilitat (9/2003) el juny del 2003 

introdueix, per primera vegada, l’assumpció de la mobilitat com a element substantiu del 

planejament i de la gestió territorial per part del Govern de la Generalitat. La nova llei 

incorpora la creació de figures de planejament sectorial a escala nacional, regional i local i 

també la d’institucions per a la planificació i la gestió de la mobilitat a Catalunya. 

La llei té per objecte "establir els principis i els objectius als quals ha de respondre una 

gestió de la mobilitat de les persones i del transport de les mercaderies dirigida a la 

sostenibilitat i la seguretat, i determinar els instruments necessaris perquè la societat 

catalana assoleixi els dits objectius i per garantir a tota la ciutadania una accessibilitat amb 

mitjans sostenibles" (art. 1.1). 

Directrius Nacionals de Mobilitat. La Llei 9/2003 estableix les Directrius Nacionals de 

Mobilitat (DNM) com el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat 

mitjançant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i 

indicadors de control. 

 

Tal com estableix la Llei esmentada, les DNM han de servir per a l’elaboració dels diferents 

instruments de planificació de la mobilitat, és a dir, els plans directors de mobilitat, els plans 

específics i els plans de mobilitat urbana. 

Les Directrius Nacionals de Mobilitat tenen com a estratègia general el lema “més 

accessibilitat, menys impactes”, orientada a maximitzar l’accessibilitat, la qualitat i la 

competitivitat, i a minimitzar els impactes socials, ambientals i territorials. Aquesta 

estratègia es desplega en tres grans objectius estratègics que agrupen un total de 28 

directrius de mobilitat: 

 Organitzar els usos del territori i la xarxa d’infraestructures de tal manera que minimitzin 

la distància dels desplaçaments, és a dir, que calguin desplaçaments de menor distància 

per satisfer totes les funcions socials i econòmiques (reduir pax*km, Tm*km). 

 Traspassar desplaçaments als mitjans de transport més adients a cada àmbit, entenent 

que són aquells que aporten una accessibilitat més universal i generen uns impactes 

socials i ambientals més petits (traspassar pax*km, Tm*km entre modes de transport). 

 Millorar l’eficiència pròpia de cada mitjà de transport, o sigui, reduir els seus costos 

externs unitaris (reduir l’impacte de cada pax*km, Tm*km realitzat). 

Decret 226/2006, pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric 

diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental 

i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. Atesa la 

superació dels nivells de qualitat de l’aire admissibles per al diòxid de nitrogen (a 16 

municipis) i per a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (a 40 

municipis) en bona part de l’àmbit metropolità, el decret proposa que aquests municipis 

siguin objecte de d’especial atenció per a reduir aquests nivells. 

Posteriorment, per mitjà del Decret 152/2007, de 10 de juliol, s’aprovà el Pla d'actuació per 

a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de 

l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. Aquest Pla estableix les 

mesures concretes que s'han d'adoptar per tal de reduir la contaminació atmosfèrica als 

municipis esmentats fins al 31 de desembre de l'any 2009. En l’apartat 1.6 apareixen 

detallades les mesures concretes. 

El Decret 203/2009, de 22 de desembre, prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la 

qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient 

atmosfèric. 

Acord de Govern GOV/127/2014, de 23 de setembre, suposa la modificació de l’àmbit del 

Pla, declarant com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, pel contaminant 

diòxid de nitrogen, 40 municipis de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, del 

Vallès Occidental i del Vallès Oriental. 

Decret 344/2006 de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada. Té per 

objecte determinar els instruments i projectes que han d’incorporar un estudi d’avaluació de 

la mobilitat generada; establir les directrius per a l’elaboració d’aquests, el seu contingut i el 

procediment per a la seva tramitació, així com concretar les obligacions de finançament de 

les persones promotores de les actuacions generadores de la nova mobilitat. 

L’objectiu dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada és definir les mesures i 

actuacions necessàries per tal d’assegurar que la nova mobilitat generada en l’àmbit 

d’estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de 

transport més sostenibles, i així acomplir amb el canvi de model de mobilitat promogut per 

la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Fins a desembre de 2012 l’ATM ha informat un 

total de 1.158 estudis d’avaluació de la mobilitat generada a Catalunya.  

Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. Aquesta normativa 

determina que els ajuntaments han de redactar els mapes de capacitat acústica, és a dir, 

definir quins són els nivells de soroll màxims per cada punt del municipi. Els municipis de 

menys de 1.000 habitants poden delegar aquest requeriments a ens locals supramunicipals 

com les Diputacions o Consells Comarcals.  

També determina que les entitats locals i les administracions titulars d’infraestructures han 

d’elaborar cada cinc anys, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei mapes estratègics 

de soroll de les aglomeracions de més de 100.000 habitants, de tots els gran eixos viaris on 

el trànsit sobrepassi els 3.000.000 vehicles l’any, dels grans eixos ferroviaris on el trànsit 

sobrepassi els 30.000 trens/any i dels aeroports i els ports. 
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Llei 6/2009 d’avaluació ambiental de plans i programes. Aquesta llei té per objecte 

garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el 

seguiment dels plans i programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient i 

que aprova l'Administració de la Generalitat, l'Administració local o el Parlament, per mitjà 

de l'avaluació ambiental dels dits plans i programes. En l'àmbit dels transports i la mobilitat 

s'han de sotmetre a avaluació ambiental: 

 El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya. 

 El Pla d’aeroports i heliports de Catalunya. 

 El Pla de ports de Catalunya. 

 Les Directrius nacionals de mobilitat. 

 Els plans directors de mobilitat. 

 Els plans específics de mobilitat. 

 Els plans de mobilitat urbana. 

 Els plans directors d’aeroports. 

 El Pla de transport de viatgers. 

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 

de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. Té 

com a principal finalitat el desenvolupament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i l’adaptació 

dels seus annexos, i alhora assolir l’adequació a aquells preceptes de caràcter bàsic de la 

normativa estatal que incideixen directament en la normativa catalana. El Decret també 

determina el concepte d'aglomeracions, que són: 

 Municipis de més de 100.000 habitants. 

 Agrupacions de municipis que superen els 100.000 habitants. 

Les aglomeracions hauran d'elaborar els mapes estratègics del soroll i els respectius plans 

d'acció que s'hauran de tenir enllestits abans del 18 de juliol de 2013. 

Llei 4/2006 ferroviària de Catalunya. L’any 2006 el Parlament de Catalunya aprova la Llei 

amb l’objectiu de definir, regular i promoure el sector ferroviari al territori català. La Llei 

adapta la normativa catalana a les directrius europees i coordina les competències de la 

Generalitat en la matèria amb les de l’Estat. Entre altres, defineix i estableix les 

competències ferroviàries de Catalunya, les bases per a liberalització del mercat ferroviari i 

els drets i els deures dels ciutadans.  

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. És objecte d’aquesta llei la regulació de les carreteres de Catalunya no 

reservades a la titularitat de l’Estat, mitjançant l’establiment dels instruments necessaris per 

garantir la seva adequada ordenació, funcionalitat i protecció. 

 

 

 

Decret 427/2011, sobre un nou sistema de descomptes d’aplicació a les autopistes i vies 

en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya. El Decret 427/2011 preveu 

l’aprovació d’un nou sistema de descomptes específics homogeni per al conjunt de la xarxa 

d’autopistes i vies de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya  

Els beneficiaris són els usuaris de les categories de vehicles lleugers i categoria II, que en 

facin ús en qualsevol dels itineraris dels recorreguts que s’especifiquen en dies no festius 

de dilluns a divendres, i que emprin com a mitjà de pagament qualsevol sistema dinàmic 

teletac (OBE interoperable Via T), implantat per la societat concessionària. Les modalitats 

de descompte són les següents: 

Descompte per recurrència: 30%. Usuaris habituals que facin més de 16 viatges al mes.  

Descompte VAO: 40%. Tenen la consideració de VAO els vehicles ocupats per 3 o més 

persones. 

Descompte ECO: 30%. Tenen la consideració de vehicles ECO als efectes de l’aplicació 

d’aquest descomptes els següents vehicles:  

Tots els vehicles elèctrics 

Tots els vehicles GLP 

Tots els vehicles a gas natural 

Tots els vehicles d’hidrogen. 

 Vehicles de gasoil: emissió de CO2 inferior a 108 g/km 

 Vehicles biodièsel: emissió de CO2 inferior a 108 g/km. 

 Vehicles bioetanol: emissió de CO2 inferior a 120 g/km. 

 Vehicles de benzina i resta de tipus de combustible: emissió de CO2 inferior a 120 

gr/km 

Decret 128/2003 sobre mesures d’innovació i foment de la qualitat a la xarxa de serveis 

regulats de transport de viatgers a Catalunya. El Decret preveu la renovació i adaptació a 

PMR de la flota de material mòbil i la incorporació d’innovacions tecnològiques a 

l’explotació de serveis regulars de transport de viatgers. Concretament, els operadors han 

de disposar d’un sistema de validació i venda (SVV) en un termini màxim de tres anys un 

cop definides les especificacions tècniques dels SVV. Així mateix, s’ha de dotar la flota, en 

un termini de cinc anys, d’un sistema d’ajut a l’explotació propi o compartit per millorar la 

gestió dels serveis. 
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 Relació amb altres plans i programes 

El pdM s’elabora en el context d’altres plans i programes que afecten la mobilitat i fan molts 

d’ells propostes pel període 2013-2018. Els plans més rellevants relacionats amb la 

mobilitat que afecten a l’RMB són els que detallem seguidament. 

 

A nivell europeu 

Estratègia Transport 2050. És el full de ruta adoptat el 2011 por la Comissió Europea on 

es defineix una estratègia global per arribar a un sistema competitiu de transport que millori 

la mobilitat, elimini els principals obstacles en zones clau i potenciï el creixement i 

l'ocupació. Alhora, l’estratègia pretén reduir la dependència d'Europa del petroli importat i 

les emissions de carboni associades al transport d’un 60% d'aquí al 2050. 

L'assoliment d'aquests objectius exigeix la transformació de l'actual sistema europeu de 

transport. Els principals objectius per al 2050, en relació al pdM, són els següents: 

 Eliminar els automòbils de combustible convencional a les ciutats. 

 Assolir una transferència modal del 50% del transport per carretera al ferroviari i per via 

fluvial en distàncies mitjanes interurbanes, tant per passatgers com per a mercaderies. 

 Pel que fa al transport urbà, s’ha de produir una transferència massiva cap a vehicles i 

combustibles més nets. L'objectiu és la reducció en un 50% del nombre de vehicles que 

consumeixen combustible convencional d'aquí al 2030 i la seva progressiva eliminació 

total a les ciutats abans del 2050. 

 Als viatges de llarga distància i al transport intercontinental de mercaderies, el transport 

aeri i marítim continuaran prevalent. La tecnologia dels nous motors, combustibles i 

sistemes de gestió del trànsit n’augmentaran l’eficiència i en reduiran les emissions. 

Estratègia Europa 2020. Estratègia de creixement de la UE per a la pròxima dècada. 

mitjançant la qual la UE vol aconseguir una economia intel·ligent, sostenible i integradora. 

Aquestes tres prioritats, que es reforcen mútuament, han de contribuir que la UE i els seus 

Estats membres generin alts nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social. La 

sostenibilitat és el principal concepte d’aquesta estratègia en relació a la mobilitat. Entre els 

seus objectius destaquen: 

 Reduir en un 20% les emissions de carboni (i, si les condicions ho permeten, en un 

30%) 

 Augmentar en un 20% l’ús de les energies renovables 

 Millorar un 20% l'eficiència energètica. 

En el document s’inclou una combinació de propostes per a modernitzar i reduir les 

emissions de carboni en el sector del transport contribuint així com per a incrementar la 

competitivitat: 

 Desplegament d'una xarxa de subministrament elèctric per a vehicles elèctrics 

 Gestió intel·ligent del trànsit 

 Millores logístiques  

 Reduir les emissions de CO2 dels vehicles de carretera i en els sectors aeri i marítim, 

incloent el llançament d'una gran iniciativa europea a favor del «vehicle verd» que ajudi 

a promoure noves tecnologies, com el cotxe elèctric i l'híbrid, gràcies a una combinació 

de recerca, establiment de normes comunes i desenvolupament de la infraestructura de 

suport necessària. 

Paquet legislatiu d’Energia i Clima. El 6 d'abril de 2009, el Consell Europeu adopta 

formalment l'acord del Paquet legislatiu d’Energia i Clima que conté les següents mesures 

per lluitar contra el canvi climàtic i promoure les energies renovables: 

 S’estableix el repartiment dels esforços realitzats pels diferents estats membres en 

relació a la consecució de l'objectiu global de la UE de reduir en un 20% de cara a 2020 

les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en relació al nivell d'emissions de 1990. 

 S’estableixen els esforços que haurà de fer cada estat membre per tal d'arribar a 

l'objectiu general de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que 

provinguin de fonts no cobertes per la Directiva 2003/87/EC, com ara els transports, els 

edificis, els serveis, l'agricultura o els residus. 

 La Comissió proposa que els precitats sectors redueixin les seves emissions, pel conjunt 

dels seus estats, en un 10% pel 2020 en relació als nivells de 2005. Per a l'Estat 

espanyol, la proposta de decisió estableix una reducció d'un 10% de les emissions 

respecte els nivells de 2005, que haurà d'efectuar-se entre 2013 i 2020. 

 Proposta de directiva per fomentar l'ús d'energies renovables. S’estableixen dos 

objectius vinculants, d'una banda un percentatge global a nivell europeu de 20% 

d'energies renovables en el consum comunitari total d'aquí al 2020 (a Espanya li 

correspon una contribució del 20%) i, de l'altra, un percentatge mínim de 10% per als 

biocarburants utilitzats en el sector del transport (percentatge comú a tots els estats 

membres). 

 Noves normes per vehicles nets a Europa. El principal objectiu d'aquesta proposta 

legislativa és reduir la contribució del transport per carretera a l'escalfament global. 

S'estableix l'objectiu global per la Unió Europea de 130gCO2/km i mesures addicionals 

que suposin una reducció complementària de 10gCO2/km, per assolir finalment els 

120gCO2/km. El percentatge d'automòbils que han de respectar el límit pujarà 

progressivament (un 75% el 2015, un 80% el 2016 i el 100% el 2017). 

 

A nivell espanyol 

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020 (EECCEL). 

L'estratègia espanyola enfront del canvi climàtic és l'instrument planificador necessari per 

tal que les administracions públiques i els altres ens públics i privats interessats disposin 

d'un marc de referència que defineixi els àmbits i les àrees sectorials en els quals s'hagin 

d'adoptar polítiques i mesures per: 

 Mitigar el canvi climàtic. 

 Pal·liar els efectes adversos del canvi climàtic. 
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 Fer possible el compliment dels compromisos internacionals adquirits per Espanya en 

canvi climàtic. 

La primera estratègia espanyola de canvi climàtic és l'Estratègia espanyola per al 

compliment del Protocol de Kyoto fou aprovada pel Ple del Consell Nacional del Clima el 10 

de febrer de 2004. 

Estratègia espanyola de mobilitat sostenible (EEMS). El Consell de Ministres, amb data 

de 30 d'abril de 2009, va aprovar l'Estratègia Espanyola de Mobilitat Sostenible. Aquesta 

estratègia sorgeix com a marc de referència nacional que integra els principis i eines de 

coordinació per orientar i donar coherència a les polítiques sectorials que faciliten una 

mobilitat sostenible i baixa en carboni.  

Els objectius es concreten en 48 mesures estructurades en cinc àrees: territori, planificació 

del transport i les seves infraestructures; canvi climàtic i reducció de la dependència 

energètica; qualitat de l'aire i soroll; seguretat i salut, i gestió de la demanda. Entre les 

mesures previstes, es presta especial atenció al foment d'una mobilitat alternativa al 

automòbil i la motocicleta i l'ús dels modes més sostenibles, assenyalant la necessitat de 

cuidar les implicacions de la planificació urbanística en la generació de la mobilitat. 

La EEMS requereix per a la seva implantació de la implicació de totes les administracions, 

per això, es contemplen instruments de coordinació com la Xarxa de Ciutats pel Clima, la 

Xarxa de Xarxes de Desenvolupament Local Sostenible, el Consell Nacional del Clima, la 

Comissió de Coordinació de les Polítiques de Canvi Climàtic i Taules Sectorials, 

l'Observatori de la Mobilitat Metropolitana i diferents Fòrums de la mobilitat existents. 

Pla integral d'impuls al vehicle elèctric a Espanya 2010-2014. Estableix l’Estratègia de 

promoció i impuls del vehicle elèctric a Espanya, i aquesta es materialitza en dos Plans 

d'Acció, cadascú amb un termini de dos anys. L’estratègia integral per l’impuls del vehicle 

elèctric a Espanya té com objectiu facilitar la introducció dels vehicles elèctrics (VE) o 

endollables. En xifres, considerava assolible, amb un pla de estímul adequat, que el 2014 

hi puguin haver 110.000 matriculacions de nous VE i 250.000 vehicles elèctrics circulant. 

En l’actual context socioeconòmic aquestes previsions són inassolibles. D’acord amb les 

dades més recents disponibles el 2011 es van matricular a tot l’estat 314 vehicles elèctrics, 

sense tenir en compte els híbrids. El 2012, segons dades d’Anfac, dels vuit primers mesos 

de l’any 2012 els turismes híbrids i elèctrics van tenir una quota de mercat de l’1,4%, la 

qual cosa representa menys de 7.300 unitats (la immensa majoria de les quals híbrides). 

El Programa d'Impuls a la demanda es preveia iniciar mesures de suport al mercat 

representat per les flotes de serveis professionals d'àmbits urbans / periurbans 

(missatgeria, paqueteria, correu; assistència tècnica, assistència mèdica domiciliària, 

vigilància i taxis urbans) i a la demanda de mobilitat personal en desplaçaments curts i 

mitjans a les ciutats (al lloc de treball, etc.). 

En el Programa d'avantatges urbans es preveia aconseguir que, per motius 

mediambientals, els ajuntaments estableixin i financin mesures com l’aparcament i 

circulació preferent en les vies públiques, l’ampliació d’horaris de càrrega/descàrrega, o la 

disminució de l'impost de circulació. A més, les ciutats de més de 50.000 habitants haurien 

de desenvolupar plans específics per al suport del VE. 

L’Estratègia s’ha concretat en un primer pla d’acció per al període 2010-2012, conegut com 

a Pla Movele. 

Plan AIRE. Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016, 

Estableix un marc de referència per a la millora de la qualitat de l’aire a Espanya per una 

banda, mitjançant una sèrie de mesures concretes i, per altra, mitjançant la coordinació 

amb altres plans sectorials, especialment amb els plans de qualitat de l’aire que puguin 

adoptar les comunitats autònomes i les entitats locals en el marc de les seves 

competències. 

Les mesures del Plan AIRE es divideixen en horitzontals (actuen sobre la informació a la 

ciutadania, la conscienciació, administració, investigació i fiscalitat) i sectorials (van 

dirigides a sectors concrets: la industria, la construcció, el transport, l’agricultura i ramaderia 

o el sector residencial, comercial i institucional). En relació al transport, el Pla estableix 12 

objectius, que es desenvolupen mitjançant i 26 mesures, entre les quals destaquen: 

 TRA 5 - Creació del marc normatiu estatal per a la implantació de Zones de Baixes 

Emissions  

La figura de Zona de Baixa Emissió (ZBE) s’ha implantat profusament a nivell europeu 

així com per part de diverses ciutats a l’estat espanyol, si bé no està clarament definida 

en cap de les directives sobre la matèria o en la normativa estatal. 

La única menció existent és la inclosa en el Real Decreto 102/2011 derivada de la Directiva 

2008/50/CE, quan la cita en el seu annex XV en enumerar la informació que ha d’incloure’s 

en els plans locals, regionals o nacionals de millora de la qualitat de l’aire. Aquesta menció 

la identifica com una tipologia de zonificació en un pla inferior a las zones de gestió de la 

qualitat de l’aire previstes a l’article 5 de la norma, que pretén incloure aquelles àrees en 

què cal adoptar de manera més intensa mesures destinades a limitar les emissions 

procedents del transport mitjançant la planificació i la gestió del trànsit.  

 TRA 6 - Implementació d’un sistema de classificació de vehicles en funció del seu 

potencial contaminador 

Mitjançant la implementació d’un sistema d’identificació de vehicles en funció del seu 

potencial contaminador es pretén fomentar la utilització de vehicles amb tecnologies menys 

contaminants, possibilitant la priorització de la utilització de certs vehicles en determinades 

vies, l’exempció del pagament en estacionaments regulats, l’aplicació de beneficis en el 

seu ús per professionals o la restricció a l’ús en determinats supòsits, zones i horaris. 

El Real Decreto 100/2011, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment 

contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva 

aplicació; inclou a l’annex una relació de vehicles, tenint en compte la tecnologia i les 
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normes d’homologació Euro. La Mesura TRA 12 actuarà en una línia complementària 

mitjançant la Identificació de vehicles d’alt potencial contaminador. 

També cal ressaltar entre les accions incloses en el Pla de l’AIRE vinculades a la mobilitat, 

l’establiment del concepte d’episodi de contaminació i del marc normatiu per a l’adopció de 

mesures específiques (TRA 2), la realització de campanyes de control del compliment de la 

normativa d’inspecció tècnica de vehicles (TRA 4), l’establiment de carrils BUS-VAO (TRA 

7) i la millora del transport públic (TRA 11) i la regulació de la velocitat i dels fluxos de 

trànsit en zones urbanes i metropolitanes (TRA9).  

Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. El 25 de febrer de 2011 el Consell de Ministres 

acorda aprovar les línies bàsiques de la política de seguretat viària 2011-2020, després de 

l'aprovació pel Consell Superior de Seguretat Viària en la sessió plenària del 23 de 

novembre de 2010. L’Estratègia integra i s'alinea totes les actuacions de l'Administració 

General d'Estat que tenen impacte en la millora de la seguretat viària des d'una perspectiva 

multidisciplinària, amb un nou enfocament per col·lectius i temes clau tot promovent i 

impulsant les actuacions del resta de les administracions públiques que tenen 

competències en aquesta matèria. Es proposen 13 indicadors bàsics que serveixen com a 

objectius: 

1. Assolir l’any 2020 una taxa de 37 morts per milió d’habitants o inferior. 

2. Reduir el nombre de ferits greus un 35%. 

3. Zero infants morts en accidents de trànsit per manca dels sistemes de retenció 

infantil. 

4. Registrar un 25% menys de conductors d’entre 18 i 24 anys morts i ferits greus 

en accidents en caps de setmana. 

5. Reduir un 10% el nombre de conductors morts de més de 64 anys. 

6. Reduir un 30% les víctimes mortals en atropellaments. 

7. Assolir una situació amb un milió de ciclistes més circulant sense que 

s’incrementi la taxa de mortalitat. 

8. Zero morts en accidents de turismes en zona urbana. 

9. Reduir un 20% els motoristes morts i ferits greus. 

10. Reduir un 30% els morts per sortida de la via en carretera convencional. 

11. Reducció del 30% de morts en accidents “in itinere” 

12. Baixar de l’1% els positius d’alcoholèmia en els controls preventius aleatoris 

13. Reduir un 50% el percentatge de vehicles lleugers que superen el límit de 

velocitat en més de 20 km/h. 

Pla d’Acció d’Energies Renovables (PANER) 2011-2020. Estableix 7 mesures de foment 

dels biocarburants, destinades essencialment al sector industrial, petrolier i logístic i de 

tipus reglamentari. Només una, referida a l’actuació exemplaritzant de l’administració en les 

flotes i concessions, està orientada a les administracions i al sector de l’automoció. 

L’objectiu de quota de fonts renovables en el transport pel 2020 és d’un 13,6% (l’objectiu 

intermedi pel 2018 és del 12%). L’estimació que fa el PANER de la contribució previsible de 

les diferents fonts renovables al sector transport pel 2020 en el conjunt de l’estat és la 

següent: 

 Biodièsel: 3.100 ktep. 

 Bioetanol: 400 ktep. 

 Electricitat procedent de fonts renovables: 381,2 ktep (dels quals 122,9 assignats 

al transport per carretera). 

 Altres (biogàs, etc.): 4 ktep. 

Quant a la penetració del vehicle elèctric, el PANER planteja un escenari en el qual el 2020 

un 10% del parc (avaluat en 2,5 milions d’unitats) estigui format per vehicles híbrids o 

elèctrics endollables. 

 

A nivell català 

pdI 2011-2020. Fou aprovat definitivament el novembre de 2013. Els seus punts de partida 

són l’anàlisi retrospectiva de les actuacions realitzades fins en el marc del pdI 2001-2010, 

una diagnosi tècnica de l’estat de les xarxes de transport públic col·lectiu de l’RMB i una 

prospectiva de les variables territorials i de mobilitat a l’horitzó 2020. 

El pla evidencia les necessitats existents quant a reposició, ampliació de capacitat i millora 

de les infraestructures de transport. L’Informe de sostenibilitat ambiental del pdI 2011-2020 

marca els objectius següents de mobilitat i ambientals:  

 Augmentar la quota del transport públic col·lectiu en els repartiments modals del 

transport de passatgers. 

 Minimitzar el consum general d’energia, la intensitat energètica i l’ús de 

combustibles derivats del petroli. 

 Minimitzar les emissions de GEH. 

 Minimitzar les emissions de NOX i PM10 d’acord amb els objectius normatius de 

qualitat atmosfèrica. 

 Minimitzar l’efecte de les infraestructures de transport públic col·lectiu sobre la 

matriu territorial i la funcionalitat ecològica. 

 Minimitzar l’impacte acústic de les infraestructures de transport públic col·lectiu en 

zona urbana. 

 Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat. 

Pla Territorial Metropolità. Els Plans territorials parcials són els instruments per a definir 

els objectius d'equilibri d'una part del territori de Catalunya i el marc orientador de les 

accions que s'hi emprendran per tal d'avançar cap a una determinada visió de futur. Les 

seves propostes s’estructuren en tres grans àmbits: assentaments, infraestructures de 

transport i espais lliures. 

En el cas del pdM, aquest és relaciona directament amb el Pla territorial metropolità de 

Barcelona (PTMB) L’àmbit del planejament del qual l’integren les comarques de l’Alt 

Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el 

Vallès Oriental. Donada la seva rellevància, en els apartats 2.2 i 2.3 del present pdM se’n 

detallen els principals aspectes. 
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Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026. Defineix de manera 

integrada la xarxa d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a 

Catalunya en l’horitzó temporal de l’any 2026, i té el propòsit d’ampliar-lo amb la resta 

d’infraestructures, portuàries i aeroportuàries a curt termini, per tal de constituir un pla 

complet d’infraestructures de Catalunya. 

Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012. Defineix les directrius i les 

accions que articulen la política de transport públic col·lectiu, abastant el conjunt de serveis 

públics de transport col·lectiu interurbà de Catalunya, particularment els serveis ferroviaris 

de rodalies i regionals, el de viatgers per carretera i els serveis a la demanda. 

Un dels objectius del PTVC és crear una xarxa d’autobusos exprés que connecti municipis 

amb una alta generació o atracció de viatges amb serveis ràpids i eficients que puguin 

competir amb el vehicle privat. Una altra de les actuacions proposada en el PTVC és 

assolir la coordinació entre la xarxa d’autobusos i de trens per tal d’afavorir els 

desplaçaments multimodals quotidians. En aquest sentit, el PTVC proposa un pla d’oferta 

de línies d’autobús d’aportació al tren. El pdM 2007-2012 ha estat l’instrument on es 

concreten moltes de les propostes del PTVC 2008-2012. 

Actualment s’estan realitzant els treballs de redacció del nou PTVC 2013-2020, treballs que 

es tenen en consideració en la redacció del pdM amb la voluntat de garantir la necessària 

coordinació de les propostes d’un i altre instrument de planificació. 

Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona 2008-2015. L’any 2009, el 

Consell de Ministres donar el vist i plau al Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de 

Barcelona 2008-2015. Segons el diagnòstic d’aquest Pla, la xarxa de rodalia de Barcelona 

té una bona cobertura territorial però cal modernitzar-la i renovar i ampliar els elements de 

la infraestructura. També cal augmentar la capacitat de transport, amb més circulacions per 

línia i més capacitat dels trens, així com millorar l’eficàcia del sistema. 

Per assolir aquests objectius, el Pla incloïa nombroses accions. Es preveia construir nou 

estacions noves, projectar actuacions a les andanes a fi d’allargar-les fins als 200 m per 

acollir trens més llargs i millorar l’accés per a persones amb mobilitat reduïda.  

El Pla incorporava també un programa específic d’actuacions en matèria d’aparcaments 

dissuasoris en les estacions de rodalies. Concretament, s’havien de construir quinze 

aparcaments nous amb un total de 6.891 places. 

D’altra banda, el Pla també feia un diagnòstic sobre els intercanviadors amb altres modes, 

concloent que el seu nombre era reduït. En aquest sentit proposava la construcció d’11 

nous intercanviadors, 5 dels quals en estacions noves (vegeu Figura 1.3.1). 

Moltes de les accions del Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de Barcelona figuren 

incloses en el pdI 2011-2020. 
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Nous aparcaments dissuasoris en estacions de rodalia 

Nous intercanviadors en estacions de rodalia 

 

Figura 1.3.1. 
 

Font: MIFO. 

 
Figura 1.3.2 

 

Font: MIFO. 

 

Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012 – 2020. El document preveu, entre 

les seves estratègies i planificacions sectorials, els següents elements vinculats a la 

mobilitat:  

 Actuacions vers la reducció de la demanda de transport i de mobilitat. 

 Actuacions vers la gestió de la demanda i la mobilitat. 

 Gestió energètica a les flotes de transport. 

 Ús eficient dels mitjans de transport i millora de les seves infraestructures. 

 Fomenta dels mitjans de transport no motoritzat. 

 Foment de l’ús del transport col·lectiu. 

 Implantació d’un model de mobilitat urbana i interurbana energèticament més 

eficient. 

 Millora de l’eficiència energètica del parc de vehicles. 

 Diversificació energètica del sector. 

 Aposta pel vehicle elèctric. 

 Ús eficient del vehicle privat. 

Els escenaris determinats per aquest pla en matèria de energies renovables i eficiència 

energètica són els que incorpora el pdM de cara a establir els objectius propis en l’àmbit de 

l’RMB. 

Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026. Entre els reptes 

prioritaris que fixa aquest document pel desenvolupament sostenible de Catalunya, inclou 

els següents en referència a la mobilitat:  

 Augmentar significativament la quota modal de mobilitat sostenible, tant per 

passatgers com per mercaderies 

 Promoure la reducció de les necessitats de mobilitat quotidiana que comportaria una 

reducció de les emissions atmosfèriques.  

En relació a l’energia, els reptes relacionat amb el transport són els següents:  

 Promoure alternatives (vehicles elèctrics, biocombustibles, etc..) als combustibles 

fòssils 

 Reduir les emissions de GEH procedents de tots els sectors.  

Per tal de poder implementar aquests reptes, es fixen una sèrie d’eixos, entre els quals hi 

ha l’Eix 3: Catalunya es mou amb intel·ligència, que proposa quines haurien de ser les 

característiques del sistema de mobilitat per a Catalunya en aquest horitzó 2026, basant-se 

en cinc aspectes claus: la disminució de la distància mitjana dels desplaçaments (molt 

vinculada a la planificació territorial), la disminució del transport no sostenible en la mobilitat 

de persones i mercaderies, la millora de l’eficiència de cada mitjà de transport, 

l’electrificació del transport (ferrocarril, tramvia i vehicles elèctrics) i el funcionament eficient 

de les anomenades autopistes del mar.  
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 Aquestes línies es concreten en una sèrie d’objectius estratègics assolir per l’any 

2026, els quals en referència a les Línies Estratègiques (LE) relacionades amb la 

mobilitat són els següents: LE 3.1 Transport sostenible competitiu 

o Assolir una quota modal de mobilitat sostenible en dia feiner del 64% en els 

desplaçaments per treball i del 71% en el conjunt dels desplaçaments 

quotidians. 

o Facilitar l’accés amb modes de transport sostenible als sectors d’activitat 

econòmica allunyats de les trames urbanes 

o Promoure el comerç de proximitat, inscrit en la trama urbana  consolidada 

o Limitar les emissions de GEH derivades del transport entre 10.650 i 11.250 

kt  equivalents de CO2 

o Reduir al màxim els accidents de trànsit a Catalunya 

o Reduir al màxim els costos directes i indirectes del transport, en especial els 

derivats  del temps esmerçat, la contaminació atmosfèrica, la contaminació 

acústica i  l’ocupació de l’espai públic 

o Fomentar una mobilitat més sostenible en els desplaçaments turístics 

o Reduir les necessitats de mobilitat laboral implantant fórmules com el 

teletreball 

 LE3.2: Gestió intel·ligent de les infraestructures i electrificació del transport 

o Assolir una penetració entre un 25% i 30% de vehicles elèctrics (purs i 

híbrids endollables) i vehicles híbrids no endollables en el parc de vehicles 

o Assolir una quota de mobilitat ferroviària de mercaderies del 6-10%, cosa 

que implica  invertir la tendència d’augment de la quota de transport terrestre 

de mercaderies per  carretera mantinguda durant els darrers anys 

o Assolir que el màxim nombre d’infraestructures incorporin sistemes de gestió  

intel·ligent per a la millora de la fluïdesa, la reducció d’accidents i la reducció 

de la  contaminació atmosfèrica 

Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic. El 25 de juny de 2012 es va posar a 

informació pública el document base de l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic 

(ESCACC). El document final de l’Estratègia es va tancar el novembre de 2012. El text fa 

una diagnosi exhaustiva de com afectarà el canvi climàtic els sectors més fràgils del territori 

i proposa més de 100 mesures per no esdevenir tan vulnerable als seus impactes durant el 

període 2012-2020. 

L’estratègia inclou la mobilitat i les infraestructures de transport com un dels 11 sectors 

socioeconòmics o sistemes susceptibles de patir els impactes del canvi climàtic. Si bé 

l’afectació directa es produeix principalment per incidència de fenòmens climàtics extrems 

sobre les infraestructures físiques, aquest efecte es tradueix secundàriament en una 

afectació sobre la mobilitat (interrupció del servei, congestió, etc.) i globalment pot tenir 

repercussions econòmiques i socials considerables. Les mesures plantejades en 

l’Estratègia en relació al sector del transport són les següents: 

 Definir programes d’actuacions específics davant situacions d’emergència en cas de 

fenòmens meteorològics extrems.  

 Apostar per l’execució d’infraestructures ferroviàries estratègiques (per exemple l’eix 

mediterrani de mercaderies).  

 Impulsar el desenvolupament de les eines d’avaluació específiques per tal 

d’identificar les infraestructures de transport de Catalunya més vulnerables.  

 Incorporació del canvi climàtic i dels seus possibles impactes en la futura 

planificació d’infraestructures de transport i en els projectes executius.  

 Incorporar en el disseny d’infraestructures criteris preventius davant els impactes 

definits.  

 Impulsar el desenvolupament de sistemes de monitoratge, sistemes de rescat i 

d’alerta.  

 Foment de la recerca i coneixement de nous materials de construcció 

d’infraestructures més resistents als fenòmens climàtics adversos. 

Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire 2011-2015. El nou PQA 2011-2015 

defineix un conjunt d’objectius i mesures pel nou període de vigència. Dins de l’àmbit del 

transport terrestre i mobilitat, el nou PQA estableix els següents objectius: 

 Objectiu 1: potenciar, incentivar i impulsar el transport públic, urbà i interurbà. 

 Objectiu 2: afavorir l’intercanvi modal, la diversificació energètica i l’ús racional del 

vehicle privat. 

 Objectiu 3: ambientalització del parc de vehicles. 

Moltes de les mesures incorporades al PMQA seran impulsades pel pdM de l’RMB. Se’n 

poden destacar:  

 La creació de línies d’aportació a les estacions de ferrocarril. 

 La creació de nous aparcament de dissuasió a les estacions de tren i les estacions 

d’autobusos, especialment en aquells corredors no servits per serveis ferroviaris o 

on s’ha creat o es preveu la creació d’una línia exprés. 

 Elaboració d’un pla de comunicació i senyalització dels P&R existents. 

 La gestió dinàmica de la velocitat per reduir la congestió a les autovies i autopistes 

situades a les zones de protecció especial. 

 El manteniment i millora dels sistema de bicicleta pública i l’impuls de l’ús de la 

bicicleta privada mitjançant actuacions com ara la creació d’aparcament segurs per 

a bicicletes, la creació d’una xarxa de carril bici interurbana, el foment de la bicicleta 

elèctrica per mobilitat ocupacional, entre d’altres. 

 El foment d’una major ocupació del vehicle privat, per exemple, a través de peatges 

amb tarificació en funció de l’ocupació.  

 Implantació de peatges de tarificació en funció de la tecnologia dels vehicles, 

considerant avantatges per als vehicles menys contaminants i més eficients 

energèticament. 
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Pla estratègic metropolità de Barcelona 2010-2020. Aprovat l’any 2010 i promogut des 

de l’Ajuntament de Barcelona, aquest pla també rep el nom de ‘Barcelona Visió 2020’ i el 

seu àmbit d’aplicació és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El Pla analitza temes 

claus com la sostenibilitat, la capitalitat, les indústries del coneixement, la salut, l'esport, els 

sectors tradicionals, el talent i la cohesió social. 

La proposta estratègica s’estructura a l’entorn de sis reptes, per a cadascun dels quals es 

proposen un conjunt de mesures. Algunes d’elles fixen objectius quantificats i 

temporalitzats tot i que la majoria indiquen únicament accions a emprendre sense establir 

objectius concrets a assolir. En el marc del primer repte (‘Sostenibilitat i canvi climàtic’) una 

de les mesures associades a l’eix ‘Barcelona transforma’ té relació amb la mobilitat. Diu el 

següent: 

“Mobilitat (vehicle elèctric, sistemes de transport col·lectius, reconceptualització de la malla 

de circulació –en especial entre les zones perifèriques de les ciutats de l’AMB–, reducció de 

la mobilitat obligada). El vehicle elèctric pot ser una oportunitat perquè Barcelona 

esdevingui la metròpolis millor preparada per desenvolupar aquest mercat.” 

Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya. Aprovat definitivament el gener de 2009, 

aquest Pla té com a objectiu potenciar i fomentar l'ús d'aquest mitjà de transport que, en els 

darrers anys, ha aconseguit consolidar-se com un mode ordinari de mobilitat a Catalunya. 

El Pla estableix les següents 9 línies estratègiques, les quals són concretades mitjançant 

31 accions específiques que s’han de dur a terme al llarg dels 5 anys de vigència del Pla: 

1. Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial. 

 

2. Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat. 

3. Desenvolupar mesures de seguretat contra robatoris. 

4. Impulsar el desenvolupament de normativa específica. 

5. Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat. 

6. Desenvolupar programes d’educació, formació i informació. 

7. Impulsar la creació de polítiques i campanyes de promoció. 

8. Fomentar mecanismes de coordinació i participació. 

9. Desenvolupar sistemes d’impuls, seguiment i control. 

Pla de seguretat viària 2011-2013. Aprovat el juny de 2011, és un document impulsat pel 

Servei Català de Trànsit que revisa i proposa les línies estratègiques que es 

desenvoluparan els propers anys per tal d’assolir els objectius generals de seguretat viària. 

Es tracta d’un document transversal que conté 28 línies estratègiques i 76 accions 

(distribuïdes en 5 àmbits d’actuació) amb l’objectiu prioritari d’assolir pel 2013 una reducció 

de la sinistralitat de com a mínim el 15% dels morts i ferits greus registrats l’any 2010. El 

pdM s’adapta als objectius establerts pel SCT. 

Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses 

per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT). El transport, emmagatzematge i ús 

en processos industrials de mercaderies perilloses generen riscos inevitables. Hi ha zones 

a Catalunya on aquest risc és més elevat, tant pel fet de ser àrees molt industrialitzades 

(com per exemple el Barcelonès o el Baix Llobregat en l’àmbit de l’RMB, amb una 

concentració important d'empreses químiques) com per ser lloc de pas obligat del transport 

de les esmentades mercaderies (com per exemple l'eix Tarragona-Barcelona, tant per 

autopista com per ferrocarril). En el pla especial d’emergències per accidents en el 

transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT) es 

concreten: 

 L'estructura organitzativa i els procediments d'actuació en cas d’accident. 

 Els procediments de coordinació amb la planificació a nivell estatal. 

 Els sistemes d'articulació amb les organitzacions de les administracions locals. 

 Les modalitats d'actuació d'acord amb els criteris de classificació dels accidents. 

 Els procediments d'informació a la població i la catalogació de mitjans i recursos 

específics adients per fer front a les emergències produïdes per accidents en el 

transport de mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril.  

 

 

 

 



      

 
 

 

 

P
la

 D
ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
E

m
m

a
rc

a
m

e
n
t 

23 

1.4. Aspectes metodològics 

1.4.1. Fases d’elaboració 

El punt de partida dels treballs d’elaboració del pdM 2013-2018 el constitueixen els treballs 

de seguiment continu de les actuacions del pdM 2007-2012. Els mitjans per fer aquest 

seguiment han estat la informació actualitzada de les actuacions realitzades per a la millora 

de la mobilitat a l’RMB, avaluant el grau i el ritme d’execució de les mesures del pdM i així 

com el grau de compliment dels objectius del pla. Aquest seguiment ha permès garantir la 

participació activa de totes les institucions i organismes que tenen alguna responsabilitat en 

l’assoliment dels objectius del pdM i tot vetllant per la correcta programació de les 

actuacions a dur a terme. 

El seguiment s’ha basat en l’actualització periòdica de les fitxes de seguiment de cada una 

de les mesures del pla en col·laboració amb els agents responsables i implicats de cada 

una d’elles. En aquest procés s’ha repassat el contingut de cada mesura, se n’han analitzat 

els avenços i les dificultats en la seva implementació i s’ha determinat el grau global 

d’execució considerant l’evolució dels valors de seguiment establerts a priori. 

L’ATM ha elaborat 5 informes anuals de seguiment del pdM 2007-2012 que els serveis 

tècnics del consorci han presentat regularment al Consell d’Administració. Cada informe de 

seguiment recull tota la informació disponible incloent, sempre que ha estat possible, dades 

pel 1r. semestre de l’any en qüestió. L’informe inclou: 

 Síntesi de les principals actuacions realitzades. 

 Fitxa de seguiment per a cada mesura. 

 Grau d’assoliment dels objectius. 

 Indicadors de seguiment. 

L’ATM ha elaborat també altres dos informes bianuals: un de referit al consum de 

combustibles, les emissions de gasos efecte hivernacle i de contaminants; i un altre referit 

a l’evolució dels costos socials i ambientals de l’RMB.  

A banda d’això, cal destacar en el seguiment del pdM 2007-2012 la tasca realitzada per la 

comissió de seguiment dels aspectes ambientals del pla amb representants de DGPA, 

DGQA, ICAEN, OCCC i Col·legi d’ambientòlegs que s’ha reunit després de cada exposició 

de l’informe anual de seguiment per fer-ne una valoració dels aspectes ambientals. 

La redacció del pdM 2013-2018 s’ha estructurat en les 7 fases (Taula 1.4.1) que es 

descriuen a continuació. 

Taula 1.4.1. 

Fases d’elaboració del pdM 

1a. Fase Recollida d’informació en l’àmbit de l’RMB 

2a. Fase Diagnosi que explica el model actual de mobilitat. 

3a. Fase 
Modelització de la mobilitat i els seus impactes 2013 i projecció tendencial 

2018 

4a. Fase 
Avaluació dels escenaris 2013 i 2018 tendencial. Proposta d’un model de 

mobilitat per a l’RMB 

5a. Fase Eixos d’actuació i mesures del Pla de Mobilitat 

6a. Fase Resultats assolibles 

7a. Fase Concreció del Pla 

 

Primera fase 

Recollida d’informació en l’àmbit de l’RMB, global i per sectors o àmbits d’estudi que 

permetin tenir una identificació d’allò que succeeix, quins problemes de mobilitat hi ha i què 

els origina. Aquesta fase inclou per a cada aspecte estudiat: 

 Recull de dades, estudis i projectes existents. 

 Aspectes bàsics territorials que incideixin en la mobilitat. 

 Estudis instrumentals per a valorar l’estat actual de la mobilitat. 

 Elaboració dels documents de síntesi corresponents a cada estudi instrumental. 

La relació dels estudis instrumentals realitzats és la següent (per ordre temporal invers): 

 Desplegament de mesures per a gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal 

(2013). 

 Diagnosi i propostes d'actuació en transport públic (2013). 

 Diagnosi i propostes del transport: baixa demanda, discrecionals, no residents i 

informació (2013). 

 Diagnosi de la xarxa viària de l'RMB (2013). 

 Desplegament de mesures mesures per a la promoció de l’eficiència energètica i l'ús 

dels combustibles nets (2013). 

 Anàlisi del sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona (2013). 

 Elements territorials de la regió metropolitana de Barcelona en relació a la mobilitat 

(octubre 2012). 

 Actuacions estratègiques de mobilitat als polígons industrials i als Centres Generadors 

de Mobilitat a l’àmbit de l’RMB (juliol 2012). 

 La seguretat viària: diagnosi i perspectives (juliol 2012). 

 Actuacions estratègiques al sector de mercaderies (juliol 2012). 

 Seguiment de l’evolució d’emissions gasos efecte hivernacle i qualitat de l'aire de la 

mobilitat a l’RMB 2006-2010. 

 Identificació d'estratègies i indicadors explicatius de la mobilitat de no residents i grups 

de difícil caracterització (abril 2012). 

 Costos socials i ambientals de la mobilitat a la RMB per al 2010 (2012). 
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 Estudi de dimensionament i disseny de carrils bus en carreteres i accessos a ciutats 

intermèdies de l'RMB (2011). 

 Estudi de propostes de millora de les parades de transport públic interurbà. (2010). 

 Anàlisi de línies d’autobús d’aportació a les estacions ferroviàries de l’RMB (2010). 

 Estudi per a la implantació d'un aparcament segur per a bicicletes a les estacions de 

transport públic de l'RMB (2010). 

 Actuacions estratègiques en la xarxa de carrils bicicleta interurbana de l’RMB (2012). 

 Impuls dels aparcaments de dissuasió a les estacions de Rodalies de Catalunya (2013). 

Paral·lelament a aquesta fase es proposen els objectius del Pla i es proposa el sistema 

d’indicadors bàsic, tant globals com per àmbits d’estudi. Així mateix, s’inicia el procés de 

participació institucional i tècnica amb trobades i  tallers, i la participació ciutadana 

mitjançant el web participatiu. Alhora, es realitza la redacció de l’Informe de Sostenibilitat 

Ambiental Preliminar, el document que el promotor presenta al Departament de Territori i 

Sostenibilitat seguint els continguts fixats en l'article 17 de la Llei 6/2009. Amb aquest 

document s'inicia el procediment d'avaluació ambiental. 

 

Segona fase 

Diagnosi on s’explica el model actual de mobilitat, els elements claus, i els seus punts forts 

i febles, i es procedeix a l’avaluació de l’escenari actual o “0” realitzant els treballs 

següents: 

 Avaluació de la informació recollida, agrupació per modes, infraestructures, serveis, 

impactes, síntesi dels treballs i de conclusions generals sobre l’estat actual de la 

mobilitat. 

 Impactes mediambientals del model de mobilitat actual amb quantificació dels 

paràmetres bàsics. 

 Impactes socials i econòmics del model de mobilitat actual amb quantificació dels 

paràmetres bàsics. 

 Determinació dels punts forts i febles i dels conflictes entre diversos elements del 

funcionament actual de la mobilitat. 

 Conclusions per a cadascun dels aspectes de la mobilitat tractats i oportunitats de 

millora. 

S’ha abordat la diagnosi dels aspectes següents: marc físic, planejament territorial i de la 

mobilitat vigent, variables territorials, mobilitat de les persones, mobilitat de mercaderies, 

anàlisi del parc de vehicles, xarxa viària, xarxa ferroviària, xarxa de no motoritzats, serveis 

de transport públic, els autobusos discrecionals, el transport de mercaderies, els centres 

generadors de mobilitat, informació i gestió de la mobilitat, seguretat viària, avaluació dels 

impactes ambientals i socials, energia, avaluació dels costos del sistema de transport, 

dimensió subjectiva de la mobilitat, i els subàmbits del Pla. 

Aquesta fase, pel que fa al procés d’avaluació estratègica ambiental del Pla, comporta 

l’evacuació per part del Departament de Territori i Sostenibilitat del document de referència 

ambiental on es fixen les premisses bàsiques per a l’elaboració de l’informe de sostenibilitat 

ambiental (ISA). L’inici d’aquesta fase és, sobretot, tècnic i comporta la realització de 

consultes mitjançant comissions tècniques dels aspectes més rellevants i la manera 

d’abordar-los dels diferents temes tractats a la diagnosi. En el moment de definir l’escenari 

actual i les deficiències que conté s’ha comptat amb la participació del Consell de la 

Mobilitat ampliat de l’ATM el qual ha validat la diagnosi efectuada. 

 

Tercera fase 

Modelització de la mobilitat i els seus impactes 2013, i projecció tendencial 2018. En 

aquesta fase s’ha procedit a la construcció de les eines de projecció de les variables de 

mobilitat i dels seus impactes socials i ambientals. Es tracta de valorar les conseqüències 

econòmiques, mediambientals i socials a l’horitzó del pla si es duen a terme les accions 

que ja estan previstes pels diversos agents implicats en matèria de mobilitat sense incloure 

accions addicionals, i de comparar-lo amb l’escenari zero o 2013. D’aquesta manera el 

punt de referència per a la millora és doble: d’una banda la situació actual, valorada per a 

l’any 2013, i d’altra el que dona l’escenari prospectiu tendencial per a l’any 2018. 

Per a realitzar aquesta anàlisi, en primer lloc es fa una visió agregada de la mobilitat 

mitjançant la qual obtenim els resultats de tots els seus efectes sumats conjuntament. Per a 

aquesta visió, l’instrument adequat és la comparació mitjançant el càlcul dels costos 

socioeconòmics i ambientals del pla incloent-hi tots els costos externs. 

En segon lloc es fa el càlcul de l’evolució dels consums i emissions que permet fer 

l’avaluació ambiental. El Pla s’ha dotat d’un simulador per avaluar la contribució del sector 

transports a la reducció dels gasos efecte hivernacle i la millora de la qualitat de l’aire que 

incorpora el programari necessari per al càlcul energètic i de les emissions originades pel 

sistema de transports de l’RMB. 

Un cop obtinguda la visió agregada i calculades les emissions, mitjançant els indicadors del 

Pla, s’ha comprovat que es compleixen els tractats i compromisos adquirits en matèria 

ambiental i de mobilitat per altres plans que són vinculants per al pdM, com ara el Pla de 

l’Energia, el Pla d’actuació a les zones de protecció especial a l’ambient atmosfèric, el Pla 

de seguretat viària, etc. Per a realitzar les projeccions l’ATM ha utilitzat els simuladors 

següents: 

 Model V15CAT, de l’Institut d’Estudis Territorials, d’escenaris demogràfics. 

 Model prospectiu de desplaçaments utilitzant com a base les matrius les enquestes 

EMO 01 i EMQ 06 i les seves adaptacions a l’any 2010, així com les prospectives 

realitzades en el pdI 2011-2020. 

 Sistema de Gestió de la integració tarifària, amb dades 2012 dels operadors de transport 

públic. 

 Adaptació prospectiva de l’eina utilitzada per al càlcul dels costos interns i externs del 

transport. 

 Model SIMCAT d’assignació de trànsit a la xarxa viària de l’RMB, calibrant també les 

vies locals. 

 Model VISUM d’assignació de fluxos a la xarxa de transport públic de l’RMB. 

 Arxiu de càlcul de la mobilitat urbana per municipis en base als models anteriors i 

variables poblacionals i econòmiques. 
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 Adaptació del programa EMIMOB basat en el COPERT IV per al càlcul dels consums 

energètics i d’emissions de gasos efectes hivernacle i contaminants (base de dades 

CORINAIR). 

Les metodologies aplicades en cadascun d’ells s’expliquen amb detall en els documents 

corresponents. 

Aquesta fase del Pla s’ha exposat als grups de treball tècnics, sobretot les línies de treball 

que es consideren prioritàries i que ha calgut tenir presents durant tot el procés posterior de 

projeccions. 

 

Quarta fase 

Avaluació dels objectius del Pla per a l’escenari 2018 tendencial i proposta d’un model de 

mobilitat per a l’RMB. A partir dels resultats de la diagnosi i dels objectius ambientals i 

socioeconòmics establerts en les DNM s’han determinat els objectius de mobilitat per a 

l’RMB, fixant amb precisió els del període 2013 – 2018. Seguidament s’ha comparat aquest 

objectiu amb els valors obtinguts a l’escenari prospectiu tendencial 2018 de l’RMB. 

En aquesta fase també s’ha procedit a comparar els valors dels indicadors 2012 i 2018 

tendencial, i s’han determinat les desviacions respecte als paràmetres bàsics o que cal 

aconseguir, de manera que s’ha obtingut una radiografia prou precisa de la mobilitat a 

l’RMB. Això ha permès decidir quin model de mobilitat cal establir per a corregir els 

impactes negatius provocats per les tendències actuals que donen lloc a l’escenari 

tendencial. 

En aquesta etapa s’ha procedit a definir el model de mobilitat per a l’RMB. La proposta 

defineix sintèticament els objectius i propostes bàsiques globals i per àmbits que 

contemplin els objectius bàsics marcats a l’inici del Pla. La proposta conté determinacions 

bàsiques relatives a la circulació de vehicles i persones, els transports, les activitats 

econòmiques, l’ordenació del territori i les infraestructures. Els resultats d’aquest procés 

s’han presentat al Consell de la Mobilitat per a la seva valoració. 

Paral·lelament s’han construït una sèrie d’escenaris alternatius amb l’objectiu d’anar 

comprovant quin és el tipus de mesura més efectiva per assolir els objectius del Pla. S’han 

construït 4 escenaris “de prova i error” i s’han avaluat amb una matriu de control dels 

objectius ambientals. 

 Escenari “Canvi Modal”: increment del nombre de desplaçaments en transport públic per 

efecte de polítiques d’afavoriment del transport públic o de penalització del vehicle privat 

motoritzat. 

 Escenari “d’eficiència energètica”: reducció del consum energètic per efecte de la 

renovació del parc de vehicles i de polítiques de velocitat variable. 

 Escenari “Compactació”: compactació territorial (que comporta reducció de distàncies 

mitjanes) i compactació dels vehicles (augment de l’ocupació). 

 Escenari de recuperació dels valors de mobilitat de 2008 però amb els paràmetres 

energètics del 2018. 

Els resultats d’aquests escenaris que es troben a l’ISA del Pla permeten escollir l’alternativa 

proposada en el Pla amb més garanties d’assolir els objectius, eliminant les opcions amb 

gran dificultat de ser assolides. 

Finalment s’analitzen els efectes dels escenaris tendencial i proposta en els diferents 

subàmbits proposats en el pla per als quals es determinen els tipus d’accions que els 

poden ser més beneficioses. 

 

Cinquena fase 

Eixos d’actuació i mesures del Pla de Mobilitat. En aquesta fase s’han detallat els eixos 

d’actuació i del Pla i el seu desenvolupament en mesures, cadascuna d’elles explicada amb 

una fitxa on es detallen els apartats següents: descripció de la mesura, àmbit d’actuació, 

objectius a aconseguir, actuacions a dur a terme, grau d’eficàcia, responsable de l’actuació, 

agents implicats, efectes ambientals i de la mobilitat, bona pràctica de referència, valors 

locals o sectorials de seguiment, indicadors del pdM associats, directriu nacional de 

mobilitat (DNM) relacionada, cost d’implantació estimat i calendari d’implantació 

Les accions que es proposen tenen nivells diferents de concreció però totes elles han estat 

avaluades tant quant a la seva viabilitat com pel cost econòmic que puguin suposar, i 

contenen informació del seu grau de contribució a la millora dels indicadors d’impacte 

ambiental i social respecte a la situació actual. 

Per cada acció s’han calculat indicadors específics per al seu seguiment individualitzat.  

En aquesta fase s’han realitzat reunions bàsicament amb tècnics i les institucions i entitats 

més afectades per validar la viabilitat de les accions proposades per a cada eix d’actuació. 

 

Sisena fase  

Resultats assolibles. En aquesta fase s’han aplicat en els simuladors els resultats esperats 

de les mesures proposades i s’ha construït l’escenari proposta, per al qual s’ha calculat el 

grau assolible dels objectius. 

Pel que fa a la xarxa viària, a banda de les variacions de les intensitats s’han dibuixat els 

mapes de variació dels nivells de servei que es troben als annexes del Pla. Quant al càlcul 

de les emissions de GEH i contaminants, s’ha optat per escollir els grups de les mesures 

amb més possibilitat de col·laborar amb la seva reducció i s'han avaluat els impactes que 

produeixen. Els resultats obtinguts es troben als annexos i a l’ISA. 

En aquesta fase el Consell de la Mobilitat ha fet suggeriments i validat els escenaris 

escollits, els resultats a obtenir així com els eixos d’actuació i les mesures proposades. 
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Setena fase  

Concreció del Pla. Un cop definit l’escenari que dóna lloc al pdM, s’ha establert la 

programació de les actuacions i s’han pressupostat d’acord amb els valors definitius dels 

indicadors a assolir. 

Durant aquesta fase s’ha elaborat l’estudi de viabilitat i el programa d’inversions en relació 

amb els instruments de programació, avaluació i seguiment que es contemplen a la Llei de 

la Mobilitat. Així mateix, s’ha elaborat la versió definitiva de l’ISA recollint totes les 

prescripcions del document de referència ambiental. 

També s’ha elaborat el programa de nous serveis públics regulars per carretera del 

transport de viatgers, que detalla amb precisió els serveis proposats a les fitxes de les 

mesures. Aquest document s’incorpora com un annex del pdM. Tots aquests documents 

s’han presentat al Consell de la Mobilitat i al Consell d’Administració de l’ATM. 

El Pla passa a partir d’aquest moment al procés de tramitació oficial que incorpora la 

participació ciutadana i institucional en els temes previstos a la normativa vigent. 

 

1.4.2. Els indicadors del pdM 

El pdM 2013-2018 s’ha dotat d’una bateria d’indicadors per a valorar la consecució dels 

seus objectius operatius, socials i ambientals. El sistema d’indicadors consta de més de 

200 indicadors que s’estructuren d’aquesta manera:  

 Objectius operatius: 15 indicadors vinculats específicament a cadascun dels objectius 

operatius del Pla.  

 Nucli d’indicadors: 36 indicadors de caire global que fan referència a factors essencials 

de la mobilitat que permeten complementar la interpretació dels objectius operatius 

analitzats. 

 Ràtios d’impacte ambiental: s’inclouen els valors absoluts i les ràtios per veh-km i per 

habitant del consum energètic i les emissions de CO2, NO, NO2 i PM10. 

 Indicadors de seguiment ambiental (ISA): indicadors específics per al seguiment 

ambiental que formen part de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar 

 Aportació ambiental del sistema del transport públic: indicadors sobre els 

desplaçaments del sistema metropolità de transport públic i els valors absoluts dels seus 

impactes ambientals.  

 Valors de seguiment de les mesures: per a cada mesura s’han escollit un o diversos 

indicadors que permetin valorar el compliment dels objectius que en motiven el 

desenvolupament.   

 Grau d’execució global i ritme d’execució global del pdM: per al conjunt del pdM es 

defineixen també indicadors específics que mesuren el seu grau de desenvolupament i 

el seu ritme per eixos. 

 Observatori de la mobilitat: conjunt d’indicadors sintètics de la mobilitat que l’ATM 

publica en el seu web. 
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1.5. Balanç del pdM 2007-2012 

1.5.1. Introducció 

El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona per al període 2007-

2012 va ser aprovat pel Govern de la Generalitat en data 2 de setembre de 2008. 

En data 26 de maig de 2008 es va elaborar un informe “zero” de seguiment, de cara a 

documentar l’estat de les actuacions del pdM en el moment del seu inici. Posteriorment 

s’han realitzat informes anuals de seguiment per avaluar el compliment dels objectius 

globals del pla, així com el grau i ritme d’implementació i els valors de seguiment de totes 

les mesures. Els informes recullen tota la informació disponible incloent, sempre que ha 

estat possible, el 1r. semestre de l’any en qüestió. 

 

Taula 1.5.1.  

Informes de seguiment del pdM 

Informes anteriors del pdM Data 

Informe zero 26/05/2008 

1r. Informe de seguiment 17/07/2009 

2n. Informe de seguiment 17/06/2010 

3r. Informe de seguiment 28/10/2011 

4t. Informe de seguiment 30/06/2012 

5è. Informe de seguiment 30/06/2013 

Font: ATM. 

 

La metodologia de seguiment de les actuacions del pdM fou exposada en el Consell de 

Mobilitat de l’ATM de data 6 de maig de 2009. Aquesta metodologia pretenia garantir la 

participació activa de totes les institucions i organismes que tenen alguna responsabilitat en 

l’assoliment dels objectiu del pdM. Així, l’ATM ha actualitzat periòdicament la fitxa de 

seguiment de cadascuna de les mesures del pla en col·laboració amb els agents 

responsables i implicats de cada una d’elles. En aquest procés s’ha repassat el contingut 

de la mesura, han analitzat els avenços i les dificultats en la seva implementació i s’ha 

determinat el grau global d’execució, considerant l’evolució dels valors de seguiment de 

cada mesura. A més a més, s’ha determinat el ritme d’execució respecte al calendari 

previst, s’ha definit quins són els propers passos a dur a terme i, finalment, si escau, s’ha 

revisat justificadament el calendari per tal d’adaptar-lo a la disponibilitat dels agents 

responsables. 

En el següent apartat s’exposa l’estat de les mesures del pla a 31 de desembre de 2012, 

mitjançant un resum explicatiu de conjunt per cada eix d’actuació i una taula resum per a 

totes les actuacions.  

A continuació es presenten els valors actualitzats dels objectius operatius del pdM 2007-

2012 relacionats amb la mobilitat, les emissions i els costos del transport així com  dels 

indicadors nucli i les principals ràtios d’impacte ambiental. 

Finalment es fa una valoració global de l’aportació de les millores del sistema de transport 

públic a l’increment de l’eficiència energètica, la reducció dels gasos d’efecte hivernacle i la 

millora de la qualitat de l’aire. 
 

1.5.2. Seguiment de les mesures 

El pdM 2007-2012 consta de 9 eixos d’actuació i 93 mesures. Al subapartat 2.1 s’avalua el 

nivell d’execució del pla amb dades extretes de l’informe del seguiment de juny de 2013 i al 

subapartat 2.2 es detalla l’estat d’execució del pla per eixos d’actuació. 

 

Avaluació global. Grau d’execució global 

Tots els eixos del pdM han estat engegats (Gràfic 1.5.1), i cinc d’aquests tenen totes les 

mesures actives. És el cas de l’eix 1, Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat, l’eix 2, 

Fomentar una xarxa d'infraestructures de mobilitat segura i ben connectada, l’eix 3, 

Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal, l’eix 4, Millorar la qualitat del 

transport ferroviari, i l’eix 9, Realitzar una gestió participativa dels objectius del Pla Director 

de Mobilitat. A més a més, aquests mateixos eixos tenen una proporció de mesures amb 

un grau d’execució total o avançat superior al 50%. 

L’eix 9 és l’eix més avançat pel que fa al grau d’execució; el 100% de les mesures tenen un 

grau d’execució intermedi, avançat o total. Per contra, l’eix 6, Modernitzar l'activitat logística 

i accelerar les infraestructures ferroviàries de mercaderies, és el que conté una major 

proporció de mesures sense iniciar. Els cinc primers eixos juntament amb l’eix 8, tenen un 

grau d’execució que es troba al voltant del 80%. Queden únicament per sota, l’eix 6 i l’eix 7, 

Garantir l'accés sostenible als centres de treball 

Finalment, l’eix 5, Assolir un transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient, i l’eix 
8, Promoure l'eficiència energètica i l'ús dels combustibles nets, són els eixos amb una 
major proporció de mesures amb un grau d’execució intermedi. 
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Grau d’execució del conjunt (juny 2013) 

Gràfic 1.5.1.  

 

Font: ATM 

 

Globalment, el pdM 2007-2012 tenia en marxa 85 mesures a 31 de desembre de 2012. 

L’estat d’execució del conjunt de mesures es reflecteix al Gràfic 1.5.2, i es comenta 

breument a continuació: 

 20 mesures han estat executades, repartides en els eixos 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9. 

 22 mesures han presentat un grau d’execució avançat, repartides en tots els eixos 

excepte el 7. 

 34 mesures han presentat un grau intermedi d’execució, repartides en tots els eixos 

d’actuació. 

 9 mesures han presentat un grau inicial d’execució, repartides també en tots els eixos 

d’actuació, excepte el 8 i 9. 

 Finalment, 7 mesures no han estat iniciades, i una, la de promoció del biodièsel, es troba 

bloquejada, pendent de la seva revisió global. 

Globalment, es pot considerar que un 82% de les mesures han tingut un grau d’execució 

total, avançat o intermedi (Gràfic 1.5.3). 

 

Gràfic 1.5.2.  
 

 Font: ATM  

 

Gràfic 1.5.3.  

Font: ATM 
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Nombre de mesures per eix segons ritme d’execució 

Nombre de mesures per eix segons ritme d’execució 

Ritme d’execució global 

El ritme d’execució dels eixos del pdM 2007-2012 a 31 de desembre de 2012 és força 

satisfactori en general (Gràfic 1.5.4), l’eix 4, Millorar la qualitat del transport ferroviari, totes 

les mesures han avançat a bon ritme, i l’eix 9, Realitzar una gestió participativa dels 

objectius del Pla Director de Mobilitat, només té una mesura que ha progressat lentament. 

A tots els eixos excepte el 6 i el 7, el nombre de mesures a bon ritme és superior a les de 

ritme lent o no iniciades. És el cas de l’eix 1, Coordinar l’urbanisme amb la mobilitat, l’eix 2, 

Fomentar una xarxa d'infraestructures de mobilitat segura i ben connectada, l’eix 3, 

Gestionar la mobilitat i afavorir el transvasament modal, l’eix 5, Assolir un transport públic 

de superfície accessible, eficaç i eficient i finalment, l’eix 8, Promoure l'eficiència energètica 

i l'ús dels combustibles nets.  

L’eix que té una major proporció de mesures amb retard o a ritme lent és l’eix 7, Garantir 

l'accés sostenible als centres de treball, mentre que l’eix 6, Modernitzar l’activitat logística i 

accelerar les infraestructures ferroviàries de mercaderies es l’eix que te més mesures 

sense valorar. 

 

Gràfic 1.5.4.  

Font: ATM  

 

Globalment, el ritme d’execució de les mesures del pdM 2007-2012 ha estat el següent: 

 56 mesures han anat a bon ritme. 

 24 mesures han anat a ritme lent. 

 5 mesures han anat amb retard. 

 8 mesures no s’han iniciat o no han pogut ser valorades. 

Pel que fa al ritme d’execució global de les mesures del pdM (gràfic 1.5.5), el 60% de les 

mesures s’han dut a bon ritme, un 26% a ritme lent i un 5% amb retard. La resta no s’han 

pogut valorar. 

 

Gràfic 1.5.5.  

 

Font: ATM 

 

1.5.3. Evolució dels objectius i principals indicadors 

 

Objectius operatius 

S’ha avaluat l’evolució dels objectius operatius del pdM 2007-2012 per l’any 2012;  quan no 

s’ha disposat de les dades s’hi han deixat els darrers calculats per l’ATM, utilitzant com a 

referència els valors per a l’any 2006. 

Cal remarcar que s’ha modificat la metodologia de càlcul dels vehicles*km emprada en els 

primers informes de seguiment canviant o incorporant-hi algunes hipòtesis, entre les quals 

cal destacar-ne dues. En primer lloc s’ha passat a zona urbana alguns trams de vies 

bàsiques que hi discorren, especialment a Barcelona, però que en el moment d’elaboració 

del pdM 2007-2012 es comptabilitzaven com a trànsit interurbà. En segon lloc, s’ha millorat 

la caracterització de la mobilitat de mercaderies en zona urbana, especialment pel que fa a 

vehicles de mercaderies lleugeres, i s’ha incorporat l’efecte del trànsit d’agitació que es 

produeix a la recerca d’aparcament a partir de les dades de la ciutat de Barcelona. Els 

detalls sobre el canvi metodològic realitzat es descriuen a l’Informe de mobilitat i emissions 

2010 disponible al web de l’ATM. En tot cas, aquesta modificació del càlcul de vehicles*km 
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explica en bona mesura perquè s’han produït canvis en la sèrie de valors 2006-2010 dels 

objectius d’energia, emissions, accidentalitat i costos. 

Durant el període 2006 – 2012, la majoria dels objectius operatius del pdM han tendit als 

valors objectiu, a excepció dels costos unitaris del transport públic, els costos unitaris del 

transport de mercaderies, la quota de transport públic i la proporció del transport interurbà 

de mercaderies tant per carretera com per ferrocarril. A més a més, cal tenir present que en 

alguns casos es disposa d’una sèrie molt curta de valors, que impedeix d’establir-ne una 

tendència consolidada. 

Pel que fa als objectius relacionats amb els costos, tot i que es disposa de valors per 

l’any 2012, aquests són només aproximatius. Cal destacar que si bé en termes absoluts 

s’ha seguit la tendència a la reducció d’externalitats proposada en el pdM 2007-2012, en 

termes d’eficiència global del sistema encara hauria calgut millorar de forma notable els 

costos unitaris, especialment del transport públic i del transport de mercaderies. 

Pel que fa als objectius de repartiment modal, l’any 2012, s’ha mantingut la millora 

substancial detectada l’any 2008 en l’evolució de la mobilitat de persones. Cal destacar que 

en el cas de la reducció de la quota modal del vehicle privat motoritzat, que és un objectiu 

clau amb conseqüències positives en impactes ambientals i socials, s’ha assolit una 

reducció del 9,6% en 6 anys, i ha reduït la quota en un 33,2% dels desplaçaments, igual al 

valor objectiu pel 2012. Si s’analitza el transport públic, en canvi, s’ha produït fins al 2012 

una erosió de la quota de més d’un 1,7 %. 

Aquesta situació es pot explicar en part perquè globalment han guanyat pes relatiu els 

modes no motoritzats (+9,3%), i en part perquè la reducció de la mobilitat s’ha produït de 

manera més marcada en els desplaçaments quotidians per motius ocupacionals, que 

generalment presenten una quota de transport públic més elevada que la resta. Aquesta 

qüestió s’analitza amb major detall per als àmbits intra i intermunicipals en l’apartat d’anàlisi 

del nucli d’indicadors.  

En el transport de mercaderies cal constatar que a banda de la reducció global que s’ha 

produït, el ferrocarril no només no ha aconseguit incrementar la seva participació, com era 

l’objectiu, sinó que encara perd pes relatiu respecte al camió. S’espera una millora de 

l’evolució d’aquest objectiu amb l’entrada en servei de les obres dels accessos al Port de 

Barcelona i el trajecte ferroviari d’ample internacional fins a la frontera. 

 

Els objectius energètics i ambientals han presentat una evolució favorable. En aquest 

sentit, s’ha superat l’objectiu de reducció del consum energètic en un 5,5% establert al pdM 

2007-2012, en gran part a causa de la reducció de la mobilitat amb vehicles motoritzats 

associada al context de crisi econòmica. Durant aquests anys s’ha produït també una 

reducció progressiva de la utilització de combustibles derivats del petroli que presenta una 

taxa de reducció acumulada de gairebé un 10,8 %, tot i que per sota de l’objectiu marcat. 

Aquesta diferència s’explica en bona part per la baixa expansió dels biocombustibles. 

Les emissions de CO2 han registrat una tendència favorable, amb una reducció del 12,3%, 

que representa al voltant d’un 50% de l’objectiu de reducció respecte al 2006. Com en el 

cas anterior, això es deu en gran part a què en el moment de redactar el pdM 2007-2012 

s’havia estimat un important efecte de descomptar les emissions de CO2 associades a la 

implantació dels biocombustibles. 

Les reduccions de les emissions estimades d’òxids de nitrogen (25,0%) i partícules 

sòlides en suspensió inferiors a 10 micres (24,1%) derivades del transport han seguit una 

tendència positiva, a causa de la renovació del parc de vehicles i de la reducció de la 

mobilitat amb vehicles motoritzats. Tot i que no s’han assolit els objectius marcats 

inicialment, l’anàlisi de les immissions contaminants que es realitza en l’apartat del nucli 

d’indicadors ofereix una visió més satisfactòria. 

Pel que fa a l’accidentalitat, es tracta d’un objectiu assolit i superat. En termes de morts 

totals en via interurbana, al 2012 s’havia registrat una reducció del 60% quan l’objectiu era 

del 40%. En relació a la mobilitat, al 2010 ja s’havia assolit una reducció dels accidents 

amb morts o ferits greus de gairebé un 8% respecte al 2006, o d’un 23% respecte al 2004, 

superant l’objectiu inicial de reduir un 16% respecte al 2004. 

Així doncs, hi ha hagut una evolució global satisfactòria vers l’assoliment dels objectius del 

pdM 2007-2012. Les tendències exposades es poden analitzar amb major detall a partir 

dels indicadors nucli i ambientals i en molts dels valors de seguiment que es troben 

seguidament. Tanmateix, es difícil discriminar l’eficàcia de les mesures del pla dels efectes 

de la crisi, la qual ha comportat una reducció de la mobilitat total de l’RMB en el període 

2007-2012. 
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Taula 1.5.2.  

Indicadors de seguiment dels objectius del pdM 2007-2012 

  Objectius 
Valor 

2006 

Valor 

2008 

Valor 

2010 

Valor 

2012 

Valor 

Objectiu 

∆Objectiu  

2006-2012 

∆ 2006-

2012 

0. Reducció del cost unitari del viatge 
1
 

  
Costos unitaris del transport públic 

(€/viatger-km) 
0,544 0,567 0,570 nd 0,505 -7,2% 4,7%* 

  
Costos unitaris del transport privat 

(€/viatger-km) 
0,873 0,888 0,876 nd 0,742 -15,0% 0,4%* 

  
Costos unitaris del transport de 

passatgers (€/viatger-km) 
0,758 0,774 0,764 nd 0,654 -13,7% 0,8%* 

  
Costos unitaris del transport de 

mercaderies (€/tones*km) 
1,183 1,186 1,257 nd 1,241 4,9% 6,2%* 

1. Minimitzar la distància mitjana dels desplaçaments 
2
 

  
Distància mitjana dels 

desplaçaments en dia feiner (km) 
6,60 6,54 6,49 6,46 

màx.  

6,77 

màx.  

2,5% 
-2,1% 

2. Potenciar el canvi modal de la mobilitat metropolitana 
2 i 3

 

  

Proporció de peu i bicicleta en el 

total de desplaçaments en dia 

feiner (%) 

45,00% 46,47% 47,83% 49,2% 45,5% 1,2% 9,3% 

  

Proporció de transport públic en el 

total de desplaçaments en dia 

feiner (%) 

18,30% 18,46% 17,90% 18,0% 21,3% 16,1% -1,7% 

  

Proporció de vehicle privat 

motoritzat en el total de 

desplaçaments en dia feiner  

36,71% 35,10% 34,30% 33,2% 33,2% -9,5% -9,6% 

  

Transport interurbà de mercaderies 

que es realitza amb camió (% 

tones*km) 

94,82% 94,73% 95,42% 95,07% 88,30% -6,9% 0,3% 

  

Transport interurbà de mercaderies 

que es realitza per ferrocarril (% 

tones*km) 

5,18% 5,27% 4,58% 4,93% 11,70% 126,0% -4,8% 

3. Reduir les externalitats del sistema de transports 
1
 

  Costos totals externs (milions €) 4.057 3.913 3.786 nd 3.479 -14,2% -6,7%* 

4.1 Moderar el consum i reduir la intensitat energètica del transport 
4
 

  
Consum energètic total (milers 

tep/any) 
2.139 2.105 1.978 1.924 2.021 -5,5% -10,1% 

4.2 Reduir l'ús de combustibles derivats del petroli 
4
 

  
Combustibles derivats del petroli 

del transport (milers tep/any) 
2.078 2.009 1.876 1.854 1.520 -26,9% -10,8% 

5. Reduir la contribució del sistema de mobilitat al canvi climàtic 
4
 

  
Emissions de CO2 descomptant el 

biodièsel (milers tones/any) 
6.460 6.265 5.813 5.664 4.938 -23,6% -12,3% 

 

 

  Objectius 
Valor 

2006 

Valor 

2008 

Valor 

2010 

Valor 

2012 

Valor 

Objectiu 

∆Objectiu  

2006-2012 

∆ 2006-

2012 

6. Reduir la contaminació atmosfèrica resultant del transport 
4
 

  Emissions de PM10 (tones/any) 2.238 1.994 1.800 1.699 1.174 -47,5% -24,1% 

  Emissions d’NOx (tones/any) 33.417 29.519 25.845 25.071 21.589 -35,4% -25,0% 

7. Disminuir la contaminació acústica resultant del transport 

  

Vies amb més de 3 milions de 

vehicles/any amb mapa estratègic 

de soroll aprovat (% longitud) 

0% 30% 30% 100% 100% - > 

8. Reduir l'ocupació de l'espai públic pels vehicles 
5
 

  

Longitud estimada de vies 

exclusives per a vianants o vies de 

prioritat invertida (km) 

239 nd 468 nd > > 95,8%* 

9. Integrar paisatgísticament les infraestructures i minimitzar impacte ambiental 

  

Longitud de noves infraestructures 

de la DGC executades o en 

execuxió que travessen espais de 

la Xarxa Natura 2000 (km) 

0 0 0,3 0,3 
màx.  

2,4 

Minimitzar 

impacte 
- 

10. Reduir l'accidentalitat 
6
 

  
Nombre de morts en vies 

interurbanes (morts/any) 
99 83 51 40 60 -39,9% -59,6% 

  

Accidents amb morts o ferits greus 

en vies interurbanes / milió de 

vehicles*km 

0,025 0,027 0,024 0,0220 màx. 0,026 - -13,7% 

 

* Increment referit al període 2006-10. No es disposa de dades del 2011 ni del 2012. 

1. La metodologia de càlcul de costos s'ha modificat lleugerament l'any 2010, i s'ha recalculat els valor per als anys 2006 i 

2008 seguint aquesta nova metodologia. Donat que la dada no és comparable amb l'any 2004 s'ha considerat que la taxa 

objectiu 2004-2012 s'haurà d'assolir en el període 2006-2012. Tots els valors són a preus constants 2006. 

2. L'any 2006, la metodologia de l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana es va modificar, de manera que els resultats no són 

comparables amb les dades anteriors. A partir del 2006 s'utilitza anualment l'EMEF i el Transmet Xifres per extrapolar els 

resultats absoluts de l'EMQ. Donat que les dades no són comparables amb l'any 2004 s'ha considerat que la taxa objectiu 

2004-2012 s'havia d'assolir en el període 2006-2012. 

3. Respecte a les quotes del transport de mercaderies, s'ha introduït una millora en la metodologia de càlcul dels 

vehicles*km de furgonetes i camions que ha repercutit en les estimacions de càrrega transportada al conjunt de l'RMB. S'ha 

revisat les dades des de 2006 així com els objectius a assolir mantenint la proporcionalitat amb els originals. 

4. La metodologia de càlcul dels vehicles*km urbans ha estat revisada. Donat que ha estat possible recalcular les dades 

per als anys 2004, 2006 i 2008 a partir de la nova metodologia, tots els objectius 2012 que se'n deriven s'han recalculat en 

termes absoluts a partir de la nova dada 2004 i mantenint la taxa objectiu original. 

5. S'ha establert un nou indicador a partir d'una extrapolació dels resultats d’una enquesta realitzada per l'ATM. Ofereix una 

informació únicament a nivell aproximatiu. La dada inicial correspon a informació recollida entre 2004 i 2006. 

6. S'ha completat l'avaluació de l'objectiu d'accidentalitat amb la inclusió de l'evolució del nombre de víctimes mortals, tal 

com es marca en les Directrius Nacionals de Mobilitat i el Pla Català de Seguretat Viària. També s'ha redefinit l'objectiu 

d'accidents amb víctimes com a accidents amb morts o ferits greus donat que durant els últims anys el fort increment 

d'accidents amb ferits lleus s'explica fonamentalment per la modificació del mètodes de recollida de dades d'accidents. 

L'any 2004 el valor era de 0,031 accidents/milió veh*km amb un objectiu de reducció d'un -16,2% per tal d'assolir els 0,026. 

Les dades per al 2011 es basen una informació provisional a l'espera de la seva publicació definitiva. 
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Evolució del repartiment modal per àmbits intra i intermunicipal 

Nucli d’indicadors 

Aquests indicadors són de caire global i fan referència a factors essencials de la mobilitat 

que permeten complementar la interpretació dels objectius operatius analitzats 

anteriorment. Cal esmentar:  

 Respecte al nombre total de desplaçaments s’ha estimat un comportament 

proporcionat a l’increment de població en el conjunt de l’RMB durant el període 

2006-2012. 

 Respecte al canvi modal en la mobilitat de persones, cal remarcar que la reducció 

de la quota del vehicle privat motoritzat i l’increment de la quota dels modes no 

motoritzats s’ha produït especialment en els desplaçaments intramunicipals, en part 

per un transvasament modal, i en part possiblement també a un cert canvi en els 

patrons. origen-destinació a causa de la crisi econòmica. 

 

Gràfic 1.5.6.  
 

Font: ATM. 

Entre els canvis produïts s’identifica també una reducció de les quotes de transport públic, 

tot i que globalment han incrementat el nombre de viatgers, amb un clar augment del 

nombre de viatges amb modes ferroviaris, on s’ha incrementat més l’oferta, i un cert 

decreixement dels viatges amb autobús. 

 La ràtio d’eficiència demanda/oferta del transport públic ha disminuït durant aquest 

període, i probablement caldrà deixar passar més temps fins a recuperar els valors 

del 2006. Tanmateix, un dels principals indicadors de qualitat, el de la velocitat 

comercial dels serveis, s’ha mantingut o fins i tot millorat lleugerament durant el 

mateix període i la mitjana ponderada de les valoracions ciutadanes de tots els 

modes de transport públic de l’EMEF és d’un 7,04 força l’any 2012, per damunt del 

valor de 6,17 del 2007. 

 Cal destacar que a nivell d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda en el 

transport públic s’han incorporat millores continuades tant a nivell de modes 

ferroviaris com de transport per carretera, on l’accessibilitat dels vehicles ja és 

pràcticament total. 

 El procés d’increment de la mobilitat a peu i amb bicicleta durant el període 2006-

2012 s’ha acompanyat d’un increment de la xarxa viària amb condicions de prioritat 

per a aquests modes, no únicament en termes de longitud de vies per a vianants 

sinó també en termes de carrils-bici i sobretot de noves zones de trànsit pacificat 

amb regulació de zona 30 que s’estima que han més que quadruplicat el seu valor, 

passant d’uns 197 a uns 916 km. Aquests valors han estat obtinguts d’una enquesta 

municipal feta per l’ATM l’any 2010. L’increment espectacular del nombre de 

quilòmetres de vies amb prioritat per a vianants pot explicar en part el creixement de 

la mobilitat no motoritzada a l’RMB. 

 Respecte la mobilitat de vehicles, tot i que la reducció de la quota modal i del 

nombre de desplaçaments de persones que es desplacen amb vehicle privat 

motoritzat ha estat més marcat en zona urbana, la major distància mitjana dels 

desplaçaments intermunicipals ha fet que la caiguda global de la mobilitat de 

vehicles (és a dir, de vehicles*km) en l’àmbit interurbà (4,0%) inferior que la que 

s’ha produït en l’àmbit urbà (9,1%). A aquest fenomen si ha afegit una certa millora 

de l’índex d’ocupació dels vehicles privats motoritzats que globalment s’estima que 

ha incrementat en gairebé un 5% durant el període 2006-2012. 

 Respecte la mobilitat de mercaderies cal remarcar que la caiguda global és 

significativa i que en el cas del ferrocarril ha resultat de més d’un 18% en el període 

2006-2012. 

 Finalment, respecte a contaminants atmosfèrics, si bé els valors d’emissions 

mostren una reducció progressiva de les provinents del transport en el període 

2006-2012, aquesta reducció pel que fa als òxids de nitrogen no es tradueix de 

forma directa en les immissions, és a dir, en els nivells de contaminants en aire 

detectats en les estacions de control de la qualitat de l’aire. Pel que fa als òxids de 

nitrogen des de 2006 fins a 2010 s’havia anat incrementant el nombre d’estacions 

de mesura automàtica de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica que superaven els valors llindars anuals, i no fou fins al 2011 que es va 

trencar aquesta tendència passant d’un 71% a un 44% d’estacions on se supera el 

llindar, valor que va estar del 43% l’any 2012. Al centre d’aquesta qüestió trobem 

l’increment de la proporció de vehicles dièsel en el conjunt del parc. Pel que fa a les 

partícules en suspensió, en canvi, la relació entre emissions estimades i immissions 

detectades és molt més coincident, i atès que actualment no hi ja estacions que 

superin el límit de 40 μg/m3, es considera molt satisfactori el ritme d’assoliment dels 

objectius de reducció d’aquest darrer contaminant. 
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Taula 1.5.3.  

Indicadors nucli del pdM 2007-2012 

Nom Unitats Font 2006 2008 2010 2012 
Evolució 

2006-2012 

Mobilitat de persones en dia 
feiner 

              

Desplaçaments intramunicipals 
en dia feiner 

Milions de 
desp./dia 

EMQ - 
EMEF 

11,29 11,49 11,70 11,56 2,4% 

Desplaçaments intermunicipals 
en dia feiner 

Milions de 
desp./dia 

EMQ - 
EMEF 

4,65 4,74 4,82 4,77 2,5% 

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

% 
EMQ - 
EMEF 

60,40% 62,00% 63,30% 64,50% 6,8% 

Proporció de bicicleta en els 
desplaçaments intramunicipals en 
dia feiner 

% 
EMQ - 
EMEF 

1,00% 1,22% 1,50% 1,60% 60,0% 

Proporció de transport públic en 
els desplaçaments 
intramunicipals en dia feiner 

% 
EMQ - 
EMEF 

14,50% 14,25% 14,00% 14,30% -1,4% 

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

% 
EMQ - 
EMEF 

24,10% 22,50% 21,20% 19,70% -18,3% 

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

% 
EMQ - 
EMEF 

4,80% 5,70% 6,60% 6,60% 37,5% 

Proporció de bicicleta en els 
desplaçaments intermunicipals en 
dia feiner 

% 
EMQ - 
EMEF 

0,40% 0,36% 0,38% 0,40% 0,0% 

Proporció de transport públic en 
els desplaçaments 
intermunicipals en dia feiner 

% 
EMQ - 
EMEF 

27,50% 27,73% 26,89% 24,90% -9,5% 

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

% 
EMQ - 
EMEF 

67,30% 66,20% 66,10% 66,60% -1,9% 

Transport públic               

Demanda global de serveis 
d'autobús 

Milions 
viatgers / 

any 
Transmet 340,20 339,80 333,70 321,80 -5,4% 

Demanda global de serveis 
ferroviaris 

Milions 
viatgers / 

any 
Transmet 570,40 595,10 588,60 580,10 1,7% 

Ràtio demanda / oferta global 
dels serveis d'autobús 

Viatgers / 
veh*km 

Transmet 3,15 2,84 2,60     2,48    -21,2% 

Ràtio demanda / oferta global 
dels serveis ferroviaris 

Viatgers / 
veh*km 

Transmet 3,40 2,90 2,65     2,57    -24,4% 

* La dada inicial es correspon a l'any 2007 i, per tant, la taxa correspon al període 2007-2012. 

 

 Font: ATM. 

Nom Unitats Font 2006 2008 2010 2012 
Evolució 

2006-2012 

Transport públic               

Velocitat comercial de l'autobús 
urbà 

km/h 
TMB. 

Memòria 
AMTU 

11,7 11,7 11,7 12,1 3,4% 

Velocitat comercial de l'autobús 
interurbà 

km/h ATM SAE 28,0 28,2 29,5 32,8 17,1% 

Proporció d'autobusos adaptats a 
PMR 

% TES 88% 96% 98% 98,5% 11,9% 

Nombre d'estacions de metro, 
FGC i Renfe adaptades a PMR 

Nombre 
d'estacions 

TES 93 149 182 187 101,1% 

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

Puntuació de 
0 a 10 

EMEF 6,17 ** 6,52 6,40 7,04 13,3%* 

Modes no motoritzats               

Longitud estimada de carrils-bici 
segregats en zona urbana 

km 
Enquesta 

ATM 
ajuntaments 

348 nd 454 547 57,2% 

Longitud estimada de vies 
senyalitzades com a zones 30 

km 
Enquesta 

ATM 
ajuntaments 

197 nd 916 755 283,0% 

Vehicle privat motoritzat               

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

Milions de 
veh*km/any 

ATM 11.924 11.791 11.339 11.452 -4,0% 

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

Milions de 
veh*km/any 

ATM 6.840 6.862 6.743 6.215 -9,1% 

Nivell d'ocupació mitjana del 
vehicle privat motoritzat en dia 
feiner  

Ocupants / 
vehicle 

EMQ - 
EMEF 

1,22 1,18 1,26 1,34 4,9% 

Mercaderies               

Mobilitat anual interurbana de 
mercaderies en camió 

Milions de 
tones*km/any 

ATM 18.386 17.299 15.454 14.993 -18,5% 

Mobilitat anual interurbana de 
mercaderies en ferrocarril 

Milions de 
tones*km/any 

ATM 1.004 963 741 3.772 275,7% 

Impactes               

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

% 
TES - 

M.Ambient 
67% 37% 71% 43% -35,5% 

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

% 
TES - 

M.Ambient 
87% 35% 0% 0% -100,0% 
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1.5.4. Ràtios d’impacte ambiental 

Cal destacar que tant en el cas del consum energètic com de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle i de gasos contaminants, s’han produït unes reduccions globals dels 

impactes que són força significatives sobretot si es comparen amb l’evolució de la població 

de l’RMB de manera que tots els ràtios d’eficiència energètica i d’emissions de gasos 

efecte hivernacle i contaminants han millorat durant la vigència del pdM 2007-2012. 
 

Taula 1.5.4.  

Ràtios d’impacte ambiental 

Indicador ambiental 2006 2008 2010 2012 
Evolució  

2006-2012 

Consum energètic 
     

milers tep/any 2.139 2.105 1.978 1.924 -10,1% 

kWh / veh*km 0,905 0,899 0,880 0,876 -3,2% 

kWh / habitant i any 5.139 4.967 4.586 4.429 -13,8% 

Emissions de CO2 
     

milers tones CO2/any 6.460 6.265 5.813 5.664 -12,3% 

g CO2 / veh*km 235 230 222 222 -5,6% 

kg CO2 / habitant i any 1.334 1.271 1.160 1.121 -16,0% 

Emissions d’NOx           

tones NOx / any 33.417 29.519 25.845 25.071 -25,0% 

mg NOx / veh*km 1.215 1.084 989 981 -19,2% 

g NOx / habitant i any 6.902 5.989 5.156 4.963 -28,1% 

Emissions de PM10           

tones PM10 / any 2.238 1.994 1.800 1.699 -24,1% 

mg PM10 / veh*km 81 73 69 66 -18,3% 

g PM10 / habitant i any 462 405 359 336 -27,3% 

Font: ATM. 

 

1.5.5. Aportació ambiental del sistema de transport públic 

La demanda en l’àmbit del sistema tarifari integrat de transport públic de l’RMB ha estat 

l’any 2012 de 899,8,5 milions de viatges. Aquest nombre significa un increment del 3,6% 

respecte l’any 2004. Tanmateix cal dir que l’any 2011 la demanda va ser màxima, amb 

934,8 milions de viatges. 

 
Taula 1.5.5.  

Evolució dels desplaçaments del sistema metropolità de transport públic 

Demanda 

passatgers 2004 2006 2008 2010 2012 
∆ 2004-

2012 

% 2004-

2012 
Transport públic 

Sistema ferroviari 540,9 570,5 595,0 588,6 578,1 37,2 6,90% 

Sistema autobús 327,4 340,2 339,8 333,7 321,7 -5,70 -1,70% 

Total 868,3 910,7 934,8 922,3 899,8 31,6 3,60% 

Font: ATM. 

 

La mobilitat suportada pels modes de transport públic l’any 2012 ha estat de 7.566,0 

milions de passatgers*km L’acumulat net dels nous desplaçaments realitzats en aquests 8 

anys ha estat de 3.316,4 milions de passatgers–km, dels quals 2.805,3 milions corresponen 

als usuaris d el transport ferroviari i 511,1 milions als usuaris de l’autobús. 

Per a traduir aquestes xifres en termes de millores ambientals s’ha comparat aquesta 

situació amb un escenari en que tots aquests quilòmetres recorreguts amb transport públic 

s’haguessin realitzat en cotxe. Així, es pot estimar el següent per al període 2004-2012: 

 S’ha produït un estalvi energètic de 15,9 ktep/any, que permetria cobrir de forma 

contínua les necessitats energètiques de 23.183 llars de l’RMB amb 4 persones/llar. 

 S’han evitat 45.701 tones de CO2/any, que equival al carboni que fixa anualment un 

bosc amb una superfície inferior en un 10% a la de la ciutat de Barcelona. 

 S’han evitat 12,4 tones de PM10/any i que equivalen a les emissions de 72.151 

cotxes recorrent cada dia l’Av. Diagonal de punta a punta. 

 S’han evitat 210 tones d’NOx/any, que equivalen a les emissions de 88.723 cotxes 

recorrent cada dia l’Av. Diagonal de punta a punta. 

 S’han evitat potencialment 22 víctimes greus anualment en accidents de trànsit. 
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Evolució del pes relatiu de la població dels diferents àmbits de l’RMB 

1.6. Aspectes estratègics de l’entorn 

El context en el que se situa el present Pla és sensiblement diferent al que emmarcava el 

pdM 2007-2012. En aquest apartat es realitza un breu repàs d’alguns dels aspectes que 

caracteritzen l’evolució recent i que han de condicionar més les perspectives de futur del 

Pla, tractant aspectes econòmics, energètics i ambientals que tenen clara incidència en la 

mobilitat. L’objectiu és doncs destacar els principals elements estratègics en un entorn 

canviant a tenir en compte alhora de pensar els objectius del pdM 2013-2018. 

 

1.6.1. Marc socioeconòmic a la Regió Metropolitana de Barcelona  

En el moment de redacció d’aquest pdM les previsions pels propers anys per a l’economia 

catalana són de baix creixement. La capacitat d’inversió en noves infraestructures serà 

limitada i això condueix a buscar mecanismes de gestió més eficient. 

La Regió Metropolitana de Barcelona és la sisena regió metropolitana més gran d’Europa, 

amb una població de 5.051.502 habitants (any 2012). La ciutat de Barcelona n’és el centre 

neuràlgic, esdevenint un nou referent en el marc global, assentant la consideració per la 

ciutat i la seva regió metropolitana com a capitalitat del Sud d’Europa i de la Mediterrània” 

(PEMB). 

Malgrat la crisi, Barcelona se situa encara com la sisena ciutat turística del món. Malgrat la 

crisi, l’Àrea Metropolitana de Barcelona és encara la cinquena destinació preferida 

d’Europa per assentar-hi un nou negoci (PEMB), mentre el sector industrial en pateix de 

forma més evident els efectes negatius.  

 

Estabilització de la població però manteniment de la dispersió 

La població de la regió resta pràcticament estancada des del 2010, amb un lleuger 

augment. L’escenari demogràfic que es dibuixava l’any 2006, amb una taxa mitjana de 

creixement previst del 2,05% anual, lleugerament inferior a la taxa mitjana dels 50 anys 

anteriors, pateix, com a conseqüència de l’esmentada crisi econòmica, un canvi de 

tendència radical a partir de l’any 2009, de manera que la taxa mitjana de l’any 2006 fins a 

l’any 2012 es queda en el 0,72%. 

La Regió Metropolitana de Barcelona ha generat un procés d’urbanització que ha combinat 

el creixement dispers amb els creixements urbans contigus al voltant dels principals nuclis 

de població que han estès i assentat una gran taca urbana cada vegada més extensa. La 

capital catalana té una gran força d’atracció en les seves relacions amb el conjunt de la 

Regió Metropolitana de Barcelona, encara que en bona mesura les ciutats de la segona 

corona disposen d’un  mercat de treball i entorn comercial propi.  

El creixement recent més destacat dels municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona 

es troba als municipis satèl·lit de Barcelona, que guanyen població arribant en alguns 

casos a un ritme del 5% de creixement entre el 2006 i el 2012. Malgrat la crisi, la tendència 

migratòria i les fugues de població cap a la primera i segona corones, Barcelona guanya 

població, contràriament al què havia passat en períodes similars com entre l’any 1996 i el 

2001. 

A la Regió Metropolitana de Barcelona trobem un total de 16 municipis amb una densitat 

superior als 5.000 hab./km2 (50% en continu urbà a Barcelona), a més d’una gran taca de 

municipis amb una densitat superior als 1.000 hab./km2. Aquesta dada es manté des de 

l'any 2010 ençà a causa de l'estancament en el creixement de població, però resulta un 

element clau per entendre la densitat com un element essencial per a la anàlisi de la 

mobilitat de la població. 

La dispersió en la localització a la Regió Metropolitana de Barcelona ha comportat els 

darrers anys que el pes relatiu de la població de la 2a. corona sigui més important que el de 

Barcelona i l’AMB (Gràfic 1.6.1). 

 

Gràfic 1.6.1. 
 

 

Font: Elaboració pròpia sobre dades de l’IDESCAT. 
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Producte interior brut (PIB). Catalunya i Espanya. 2n. trimestre del 2013. Dades 

corregides d'efectes estacionals i de calendari 

Les característiques actuals de la piràmide demogràfica apunten tres factors estratègics. 

En primer lloc, un major nombre de persones de més de 65 anys, en segon lloc, uns fluxos 

migratoris interns essencialment protagonitzats per parelles amb fills petits, i finalment, un 

flux migratori compensat entre les entrades i les sortides. 

L’important canvi de tendència demogràfic, juntament amb la crisi i econòmica i l’elevat 

cicle de creixement immobiliari anterior deixen bona part del nou habitatge construït els 

darrers anys en els municipis d’alta densitat trencant la tendència del patró d’extensió i 

dispersió urbana del primer decenni del segle XXI, on les infraestructures de transport 

s’assenten com un dels factors estratègics importants de competitivitat industrial. 

 

Davallada de l’activitat econòmica i creixement de la taxa d’atur 

La crisi financera i la seva repercussió en l’economia real ha tingut com a conseqüència 

directa un impacte en els sectors productius de la societat catalana, aprofundint en la 

terciarització del teixit productiu català, gràcies a ser el sector que ha sofert més poc les 

conseqüències de la recessió econòmica. 

La pèrdua d’afiliats en el període 2006-2012 es concentra de manera destacada en el 

sector de la construcció i les activitats immobiliàries. Però un factor preocupant és l’entrada 

en tendència negativa de la indústria i els serveis. Dins el conjunt dels serveis, l’activitat ha 

estat força negativa al comerç i a les activitats administratives i auxiliars, mentre ha crescut 

a la branca del transport i l’emmagatzematge. Els únics subsectors amb un creixement 

positiu en el període són els lligats més directament al turisme (hostaleria) i el sector públic 

(educació, administració pública i sanitat). 

L'empitjorament de la situació econòmica de Catalunya ha anat en paral·lel a una reducció 

de la població activa que va perdre en 190.000 llocs de treball el 2012 (en bona mesura 

com a resultat de la sortida de població cap a l'estranger), volum que representa un 

descens del 6,2% respecte al 2011, la segona caiguda més important després de 

l’experimentada el 2009. Aquesta situació ha comportat una davallada de la demanda 

interna, i per consegüent una reducció de mobilitat laboral interna i de la mobilitat de les 

mercaderies. 

La tendència en la demanda interna catalana recula, com ho fa també la demanda a la 

resta de l’estat. D’altra banda, la demanda de l’exterior augmenta. Amb tot, aquesta 

situació suposa una caiguda del PIB català que ha quedat en un valor de -1,8% l’any 2012, 

que paradoxalment guanya pes dins el conjunt del territori estatal, assolint el 18,9% (any 

2012). 

La caiguda d’inversió en R+D, accentuada per la crisi, ha comportat uns efectes negatius. 

en la despesa en el sector que han abocat a un distanciament considerable segons 

l’indicador d’esforç en R+D sobre el PIB a la Unió Europea. No obstant, és un dels pocs 

sectors on augmenten les afiliacions a la seguretat social (6.259 en RD o 3.500 en IT), a la 

qual cosa caldria sumar el paper estratègic que podria tenir aquesta indústria a la Regió 

Metropolitana de Barcelona. 

Tal i com podem veure en les anàlisis de la mobilitat, aquesta reducció de l’activitat 

econòmica que mostra l’evolució del PIB ha comportat una reducció generalitzada dels 

fluxos de mobilitat a les carreteres i a més d'un retrocés en la demanda dels diferents 

serveis de transport públic, en part per la reducció dels desplaçaments d’accés al lloc de 

treball i també per la reducció de la mobilitat associada al desenvolupament de l’activitat 

econòmica, però també per la reducció general del poder adquisitiu de la població. 

En aquest sentit l’evolució de la taxa d’atur i del nombre de treballadors en actiu d’aquests 

darrers anys (Gràfic 1.6.3) es relaciona amb la baixada de la mobilitat motoritzada i a la 

necessitat de subsidiar els desplaçaments de moltes més persones en transport públic, el 

2012 es van registrar 5.850.472 validacions de la T-Trimestre aturat, la qual cosa drena 

recursos del sistema de transports. 

 

Gràfic 1.6.2. 
 

 

Font: IDESCAT (Catalunya) i INE (Espanya). Unitat: % variació interanual 
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Evolució taxa d’atur i afiliats a Catalunya 

Consum energètic a l’RMB per tipus de vehicle (2010) 

Gràfic 1.6.3. 
 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

1.6.2. Energia i medi ambient 

L’escassetat de petroli i els preus a l’alça dels combustibles marcaran l’evolució del sistema 

energètic internacional. Aquests preus incidiran tant en l’ús del vehicle privat com en el cost 

del transport de mercaderies. 

L’esclat de la crisi financera global l’any 2007 ha tingut una especial incidència en el volum 

del consum energètic de la mobilitat, però no en l’estructura, que s’ha mantingut 

pràcticament estable amb fons predominantment provinents del petroli. Així doncs, el 

descens en termes absoluts del consum energètic no obeeix a un canvi de paradigma en el 

consum o en el model sinó a una conseqüència directa de la reducció de l’activitat 

econòmica. En aquest context, la contaminació de l’aire continua sent una preocupació per 

a la salut pública i l’equilibri ambiental. 

 

Manteniment de l’hegemonia del consum dels derivats del petroli  

El consum energètic s’ha reduït un 1,94% per any entre 2006 i 2010 a l’àmbit de la Regió 

Metropolitana de Barcelona. El descens en el consum energètic total ha estat del -9,7%, pel 

període 2006-2012, en comparació amb un objectiu fixat del 26%. Actualment el sector 

transport consumeix encara el 31% de l’energia a la UE-25, el 42% a Espanya i el 41% a 

Catalunya. Continua sent el sector més poc eficient de la UE, ja que és l’únic que no ha 

estat capaç de disminuir la intensitat energètica, malgrat la millora significativa en 

l’eficiència dels motors de combustió interna. 

 

Gràfic 1.6.4. 

 

Font: Transfer. 

Pel que fa al consum de carburants d’automoció es produeix una important reducció 

progressiva durant l’any 2008 i s’estabilitza a partir d’abril de l’any 2009, mentre que durant 

els anys 2010 i 2011 s’ha tornat a observar una reducció més suau del consum. 

El descens en termes absoluts del consum energètic d’aquestes fonts derivades del petroli 

no ha obeït tant a un transvasament cap a altres combustibles més eficients des del punt 

de vista ambiental, com a la davallada global en el consum de combustible derivat de 

l’actual situació econòmica.  

El petroli s’ha mantingut com a principal font d’energia, al voltant del 50% del total de 

l’energia primària a Catalunya. La gasolina i el gas-oil representen més del 94% del 

consum tot i que amb una certa tendència a la disminució a favor de combustibles fins ara 

minoritaris com el gas natural, el GLP, l’electricitat o el biodièsel. que experimenten entrada 

lenta però progressiva. 

Les evolucions de consum de carburant per a la província de Barcelona realitzades per a 

l’ICAEN permeten estimar que el consum d’energia ha disminuït un -2,8% anual entre 2006 

i 2012. 

L’evolució a l’alça dels preus dels combustibles derivats del petroli prevista a l’anterior pdM 

s’ha donat (Gràfic 1.6.5.) i feia preveure un desplaçament d’usuaris del vehicle privat cap al 

transport públic i vehicles més eficients i del camió cap al ferrocarril, però no ha estat així. 

Diversos motius explicarien aquest fenomen, però el que és segur que indica és que cal ser 

molt cauts en tornar a suposar que la previsible pujada futura dels preus dels carburants 
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Evolució dels preus de la gasolina i el gasoil a Catalunya 

provocarà aquesta vegada un canvi en l’elecció del vehicle en el moment de la renovació 

del parc. 

 

Gràfic 1.6.5. 

 

 

Font: Informe mensual de Precios de Carburantes y Combustibles del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. Full informatiu dels preus de l'energia (ICAEN). Preus mitjans de referència a gener. 

 

En la conjuntura actual constatem una diferència plausible entre allò que s’estipulava al 

pdM 2007-2012 respecte l’evolució de les fonts energètiques en el sector de la mobilitat 

motoritzada. Si aleshores s’apuntava el biodièsel com a combustible clau per fer front a un 

canvi en el model de consum, actualment les tendències apunten a la recuperació dels 

biocombustibles de segona generació i el desenvolupament d’un conjunt de mesures per 

introduir l’ús del vehicle elèctric i/o híbrid.  

El Pla de l’Energia de Catalunya i del Canvi Climàtic de Catalunya 2012 – 2020  estipula 

entre els seus eixos estratègics la implementació d’una estratègia de revolució verda en el 

sector de l’automoció, tant en el suport a la indústria com en la posada en marxa de les 

infraestructures necessàries, a més de participació i promoció d’iniciatives educatives o la 

celebració per primera vegada de The International Electric Vehicle Symposium & 

Exhibition a Barcelona el novembre de 2013. S’aposta per aprofundir en la recerca, el 

desenvolupament i implantació de vehicles elèctrics i híbrids, alhora que en la promoció 

que el vehicle tradicional sigui cada vegada més eficient energèticament i menys 

contaminant. Tanmateix tot ens fa pensar que es mantindrà l’hegemonia del consum dels 

derivats del petroli en els propers anys, pel que es mantindran les dificultats per assolir els 

objectius d’eficiència i ambientals que s’han donat aquests darrers anys. 

 

Una visió integral de les emissions de GEH: la petjada de carboni 

Els descensos de les emissions de gasos, que es poden associar a la reducció de l’activitat 

econòmica, queden lluny o molt lluny de l’objectiu fixat. A més, l’estructura de consum 

energètic s’ha mantingut pràcticament estable en aquests darrers anys, amb fonts 

predominantment provinents del petroli. 

Les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) derivades del transport van seguir 

una tendència clarament alcista fins al 2007, com a conseqüència de l’augment de l’ús del 

transport, especialment el transport privat per carretera. Lògicament, l’evolució de les 

emissions de GEH segueix una pauta similar a la del consum energètic, mostrant un lleuger 

decreixement entre els anys 2006 i 2008 i una accentuació d’aquesta tendència fins a l’any 

2010. Durant els anys 2008 i 2009 s’observa una reducció de les emissions de GEH causat 

per un menor consum de combustibles fòssils; gasolina i gasoil, una reducció de les 

emissions a causa de l’efecte de l’actual a crisi econòmica. El transport és el sector que té 

més incidència en el total de les emissions de GEH, atès a que és el responsable del 28% 

del total d’emissions i del 42% del total d’emissions difuses.  

A l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona, l’evolució en emissions de GEH 

associades al trànsit rodat s’ha reduït en un 2,61% per any entre 2006 i 2010. Mentre el 

descens de les emissions de CO2 ha estat del -10%, aquest és relativament lluny de 

l’objectiu europeu fixat pel període 2006-2012 d’un -23,6%. 

Aquests anys, però, s’ha produït una consolidació, per part de tots els agents vinculats a la 

mobilitat, de la responsabilitat compartida en reduir les emissions de GEI d’una manera 

integral. Cada cop són més les empreses i institucions que ho fan des de l’òptica de la 

petjada de carboni, la qual cosa ens fa ser optimistes i pensar que els propers anys el 

sistema de mobilitat treballarà d’una manera integral la reducció de les emissions de GEH 

tot i les dificultats d’assolir els objectius marcats per la Comissió Europea. 
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Evolució de les emissions de CO2 del sector de transports a Catalunya 

Evolució del percentatge d’estacions que han superat el valor límit de PM10 a la 

zona de qualitat de l’aire de l’Àrea de Barcelona (ZQA1 i ZQA2) (2005 – 2012) 

Gràfic 1.6.6. 
 

Font: Generalitat de Catalunya. Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 

 

Elevades concentracions de contaminants a l’aire de les nostres ciutats 

La contaminació de l’aire continua sent una preocupació per a la salut pública i el medi 

ambient, motiu pel qual la European Environment Agency ha acordat que el 2013 sigui l’any 

de l’aire mentre que a Catalunya això es plasma en els vigents plans de millora de la 

qualitat de l’aire. Fins a l’any 2012 s’ha mantingut el patró de qualitat de l’aire habitual dels 

darrers anys a la RMB, d’una manera semblant a altres aglomeracions urbanes d’Europa. 

La situació en relació a la contaminació atmosfèrica de Barcelona i la Regió Metropolitana 

de Barcelona és encara avui un dels principals reptes estratègics existents. El registre 

d’episodis de contaminació atmosfèrica per sobre dels límits permesos, tant els establerts 

per la Unió Europea com per la Organització Mundial de la Salut, situen la Regió 

Metropolitana de Barcelona i en especial l’àmbit de les zones de protecció de la qualitat de 

l’aire (ZQA) delimitades en el Decret 226/2006de la Generalitat, encara lluny dels objectius 

òptims de qualitat ambiental de l’aire. Durant l’any 2012 es van produir fins a 6 situacions 

meteorològiques adverses amb una durada de 41 dies, en què els nivells d’immissió de les 

partícules PM10 van assolir valors força elevats. Dues d’aquestes situacions van ser 

declarades com a episodi ambiental on les condicions ambientals no permetien un bona 

dispersió dels contaminats, per la qual cosa va caldre prendre mesures destinades a reduir 

les emissions de diòxid de nitrogen i partícules PM10. Una situació similar va esdevenir 

l’any 2011, en què es van produir 5 situacions meteorològiques adverses amb una durada 

total de 34 dies, dues de les quals declarades episodi ambiental. 

Amb l’excepció del NO2, l’emissió de contaminants locals segueix una tendència favorable 

encara que tant en NOx com en PM10 els valors no assoleixen els objectius per l’any 2012. 

En el cas del NO2 es pot identificar com a element important d’aquest àmbit les dificultats 

associades al creixent procés de dieselització del parc de vehicles. Es calcula que el 80% 

de les emissions de diòxid de nitrogen (NO2) tenen l’origen en el trànsit rodat i, 

majoritàriament, en els vehicles de gasoil. Els efectes perjudicials d’aquest gas es 

produeixen principalment en ser inhalat i suposen un deteriorament de les funcions 

pulmonars, reduint la seva capacitat, augmentant l’envelliment prematur dels pulmons i 

provocant i agreujant malalties com l’asma.  

Es calcula que el 60% d’emissions de micropartícules (PM2,5 i PM10), també tenen l’origen 

en el trànsit. Les partícules PM2,5 i les PM10 tenen el seu origen en els vehicles dièsel i 

tenen lleus i greus conseqüències en la salut, afectant vies respiratòries i arriben en alguns 

casos fins al reg sanguini. 

 

Gràfic 1.6.7. 

 

 

 

Font: Generalitat de Catalunya. DMAH Informe Qualitat Ambiental 2012. 

 

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ZQA1 ZQA2



 

 
P

la
 D

ir
e
c
to

r 
d
e
 M

o
b

ili
ta

t 
2

0
1
3

-2
0

1
8

 
E

m
m

a
rc

a
m

e
n
t 

40 40 

Segons l’informe “La qualitat de l’aire a Catalunya” de l’any 2012 del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en les zones de qualitat de l’aire que 

es corresponen amb la Regió Metropolitana només hi ha dues zones que no mostren 

incidències remarcables, Maresme i Penedès-Garraf; la resta de zones de qualitat de l’aire 

(ZQA) mostren algun tipus d’incidència remarcable en l’emissió de gasos i/o partícules.  

Sota l’aixopluc del Pla de qualitat de l’aire es treballarà per a la reducció de les emissions 

de contaminants, però a més, diferents estudis de salut indiquen que els nivells actuals 

s’hauria de rebaixar encara més. 

 

1.6.3. Tecnologia i informació 

La transició cap a nous vehicles (híbrids i elèctrics) es troba encara en fase incipient, però 

es preveu que aquests, juntament amb la introducció de combustibles derivats del gas, 

influiran positivament en la qualitat ambiental urbana (emissions i soroll).  

D’altra banda, les noves tecnologies de gestió i d’informació continuaran canviant la forma 

de gestionar el trànsit, les infraestructures i els serveis de transport públic col·lectiu i 

permetran adaptar millor les diferents xarxes a les necessitats de cada tipologia d’usuaris. 

 

Renovació insuficient de vehicles Euro 

Les millores tecnològiques en els vehicles amb combustibles tradicionals han provocat un 

augment de  l’eficiència energètica (energia/km recorregut) respecte el 2006, especialment 

en el cas del dièsel, amb una variació mitjana del -1,5%. Les normes Euro 5 i Euro 6, 

especificades al Reglament 715/2007, i modificades posteriorment pel Reglament 

692/2008, introdueixen exigències comunes relatives a les emissions dels vehicles de 

motor i dels seus recanvis específics per tal de limitar la contaminació produïda pels 

vehicles de carretera.  

Tot i l’escassa variació en el nombre de vehicles, la composició del parc ha experimentat 

canvis significatius en un període molt curt de temps i, en concret, entre el 2008 i el 2010. 

Els darrers anys s’ha produït una progressiva reducció dels vehicles de categories més 

contaminants (anteriors a Euro 3) en favor de la categoria Euro 4. Així, per exemple, els 

turismes Euro 1 a Euro 3 s’han reduït en un 10%, tant en el cas del dièsel com de la 

gasolina. 

La penetració progressiva de vehicles Euro més avançats, determinada normativament i 

modulada pel mercat i la conjuntura socioeconòmica, estableix una referència clara de 

millora progressiva en relació als factors de consum i emissions que es produeix sense 

l’aplicació d’altres mesures proactives específiques. Malgrat tot, en l’actual context de crisi 

econòmica la renovació del parc presenta un alentiment significatiu. 

En els cas dels vehicles pesants es produeix un fenomen similar amb la introducció dels 

vehicles amb motors menys contaminants (Euro IV i Euro V), per bé que la modernització 

de les flotes s’ha ralentit notablement a conseqüència de la crisi. En termes generals els 

camions més petits, i per tant els utilitzats en distribució capil·lar, tendeixen a ser més vells 

que els camions més grans. 

 

Dificultat per consolidar els vehicles elèctrics en el transport per carretera 

El vehicle elèctric presenta encara diversos obstacles a la seva implantació. La seva 

penetració encara és molt limitada entre usuaris privats i cal superar diversos reptes, tant 

socials com tècnics i infraestructurals, per la qual cosa sembla raonable pensar que l’opció 

amb més probabilitats d’implantació a curt termini són els vehicles híbrids.  

L’oferta de vehicles elèctrics i híbrids ha augmentat sensiblement, particularment en el cas 

dels elèctrics purs, amb 30 i 58 models respectivament. Els vehicles elèctrics i híbrids a la 

RMB corresponen principalment a turismes. La tendència és la mateixa que en el cas de 

Catalunya i la penetració d’aquests vehicles encara és força limitada: 1.535 vehicles en 

total el 2010, fonamentalment concentrats en l’àmbit metropolità de Barcelona (àmbit PQA).  

Una part significativa dels vehicles elèctrics híbrids són taxis: un 30% el 2010, percentatge 

que encara ha augmentat més a dia d’avui atès que des d’aleshores el nombre de taxis 

híbrids s’ha triplicat fins assolir els 1.141 vehicles l’abril de 2012. 

Pel que fa a les motos i els ciclomotors elèctrics, a dia d’avui aquests únicament 

representen un 1,2% de les matriculacions (a l’estat espanyol). No obstant, es percep una 

tendència d’implantació futura important. Un fet que corrobora aquesta tendència és que 

durant el primer trimestre de 2012 es van matricular a Espanya 298 motos i ciclomotors 

elèctrics, xifra que representa un augment d’un 65% respecte el mateix període de l’any 

passat. Respecte de les motocicletes híbrides, l’oferta és més reduïda.  

L’oferta actual de furgonetes elèctriques compta amb més d’una vintena de models 

comercialitzats mentre que no hi ha oferta al mercat de vehicles pesants elèctrics. Tot i així, 

és cert que existeixen alguns models i algunes experiències d’empreses que han renovat 

les seves flotes per anar substituint camions convencionals per elèctrics.  

L’oferta actual de minibusos i autobusos elèctrics i híbrids és més àmplia que en el cas dels 

vehicles pesants, principalment pel que fa a autobusos híbrids, sobretot en els àmbits 

urbans més importants. D’altra banda, existeix un nombre, encara modest, d’autobusos 

híbrids: 12 a la flota de TMB i 13 més a la resta d’operadors metropolitans (dades de maig 

2012).  

D’altra banda, la bicicleta elèctrica es comercialitza des de fa anys presentant una expansió 

creixent. A la ciutat de Barcelona hi ha ja diverses iniciatives d’ús públic de la bicicleta 

elèctrica, com per exemple eMobike, un servei de lloguer de bicis elèctriques que es 

comença a implantar en hotels. A més, en alguns punts de la ciutat de Barcelona es 

disposa ja d’alguns punts especialitzats en bicicletes elèctriques. 
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Finalment les experiències de renovació de flotes cap a vehicles elèctrics, mostren resultats 

molt limitats. És evident que les causes que expliquen el baix nivell d’èxit del 

desenvolupament d’aquesta tecnologia van molt més enllà de l’àmbit territorial de la RMB i 

de les competències de l’ATM. Malgrat tot, el potencial d’aquesta tecnologia –i el seu 

interès des de la perspectiva ambiental– és molt ampli, per la qual cosa és imprescindible 

seguir impulsant mesures de foment i considerar-lo un dels grans reptes d’aquest nou pdM. 

 

L’expansió dels punts de recàrrega per tot el territori metropolità 

En l’àmbit de la RMB els punts de recàrrega es troben bàsicament concentrats a la ciutat 

de Barcelona. L’any 2012 a la ciutat hi ha 249 punts distribuïts en un centenar de 

localitzacions diferents. Existeix de l’ordre d’un punt de recàrrega per cada 2 vehicles 

elèctrics de la ciutat. D’aquests punts aproximadament la meitat són soterrats i l’altra meitat 

a la superfície; n’hi ha de recàrrega ràpida i de lenta, i d’específics de cotxe, de moto i 

d’ambdós. Més enllà de Barcelona, a la resta de la RMB, disposen d’algun punt de 

recàrrega els següents municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat, Rubí, Sant Just 

Desvern, Sabadell, Terrassa, Martorell, Llinars del Vallès, Mataró i Badalona. 

Les iniciatives d’establiment de punts de recàrrega estan essencialment liderades per les 

administracions i responen a estratègies de promoció del vehicle elèctric més enllà de la 

demanda real que hi ha actualment d’aquest tipus d’infraestructura. Un aspecte amb gran 

potencial de millora és l’extensió de punts de recàrrega en pàrquings privats d’habitatges. 

En l’actualitat, la seva instal·lació està regulada per una normativa  i requeriments 

complexos que poden desincentivar-ne la implementació per part de les comunitats de 

veïns. En aquest sentit, el gener de 2013, el Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya i 

el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida van signar un acord amb 

l'objectiu de col·laborar per tal de facilitar les gestions que requereix la instal·lació de punts 

de recàrrega als pàrquings privats. 

 

Noves tecnologies de la informació i la comunicació com eines cabdals per millorar 

la gestió del transport i modificar els hàbits dels usuaris 

Les noves tecnologies de la informació aplicades a la gestió de la mobilitat inclouen tant 

tecnologies orientades a la informació i comunicació (TIC) com instruments que permetin 

ajudar a gestionar la mobilitat d’una manera més eficient i millorar la capacitat de la xarxa.  

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han suposat canvis 

importants en la vida quotidiana de la població. D’entrada, l’extensió d’Internet i les 

telecomunicacions entre la població han provocat un fort impacte amb la mobilitat, 

caracteritzat per la reducció dels desplaçaments però també per a la gestió i accés a la 

informació.  

Així mateix, les xarxes socials tenen un gran potencial per informar i facilitar la connexió 

entre operadors de transport i usuaris. Aquestes, juntament amb els portals web permeten 

un estalvi de paper corresponent als horaris, que antigament eren l’única alternativa. 

Finalment, la creixent implantació de dispositius mòbils tals com els telèfons intel·ligents 

(smartphones) o tabletes, juntament amb l’ampli ventall de possibilitats que representen les 

aplicacions informàtiques per a aquests aparells obren nous horitzons per a la gestió de la 

mobilitat, la planificació dels desplaçaments, l’obtenció d’informació sobre transports en 

temps real i, fins i tot, per a la monitorització dels desplaçaments de la població. 

Per altra banda, l’aplicació d’aquests conceptes i tecnologies a les ciutats ha cristal·litzat en 

el paradigma de les Smart Cities o ciutats digitals en la seva vessant més tecnològica. I és 

precisament en la gestió de la mobilitat on les tecnologies smart estan trobant un dels seus 

principals camps d’aplicació. En els darrers anys ha incrementat exponencialment el 

desenvolupament de tecnologies vinculades a ITS (Intelligent Transport System) i a tot el 

que es troba relacionat amb la captació i gestió d’informació. L’aparició de noves idees i de 

noves aplicacions ja implementades sobre el territori és constant i cal una dedicació 

específica per a estar al corrent de totes les novetats. 

Dins de l’àmbit de la mobilitat aquestes tecnologies tenen un ventall de possibilitats més 

enllà del concepte de “smart-city”, i ja es poden albirar conceptes com el de “smart-road” 

que apliqui aquests conceptes a la xarxa viària. L’aplicació recent s’ha orientat 

principalment cap a la millora de capacitat a la xarxa viària, la gestió del peatge viari, la 

gestió de l’aparcament, la senyalització viària i la caracterització de patrons de mobilitat. 

Pel que fa al transport públic s’han dut a terme diverses iniciatives els darrers anys com el 

punts d’informació solars a les parades que ha implantat l’AMB, la introducció d’un servei 

d’informació instantani via telèfon mòbil (sms), internet o codi QR sobre l’estat, ubicació i 

temps d’espera d’un servei, impulsat per TMB, o el servei Transmet de l’ATM, que permet 

conèixer a l’instant les possibles incidències en els diferents serveis de transport públic 

metropolità. 

Menció especial mereixen les app per a mòbil desenvolupades per tots els grans operadors 

i institucions titulars dels serveis, tot i que encara es troben mancances en la seva 

funcionalitat en alguns casos. 

El nou pdM ha de deixar establertes les estratègies per a assolir que informació i 

comunicació ja no siguin un tema d’iniciatives aïllades sinó que ha de ser una qüestió 

resolta a nivell integral de tot el sistema de mobilitat. 

 

La tecnologia aplicada a la xarxa viària 

En els darrers anys, els accessos viaris a Barcelona han experimentat una sèrie de canvis 

en les polítiques de gestió de velocitat. El 30 de gener de 2012 es va implantar la velocitat 

variable a l’eix del Llobregat (AP-7/AP-2/B-23 en el tram Martorell - Molins de Rei – 

Diagonal). Actualment la velocitat variable esta implementada en tres eixos d’accés a 
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Barcelona, la C-31 S i C-32 S del corredor Baix Llobregat-Garraf i l’AP-7/AP-2/B-23 en el 

tram Martorell - Molins de Rei – Diagonal. Els resultats demostren que el temps de viatge 

dels usuaris de la xarxa disminueix, es redueixen el nombre d’aturades dels vehicles i fins i 

tot es rebaixen el nombre d’accidents. A més, diversos estudis certifiquen que la gestió de 

la velocitat col·labora en la reducció dels impactes ambientals d’emissions de GEH i 

contaminants així com en la disminució del consum de carburant.  

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ja està aplicant descomptes en els peatges en 

funció del nombre d’ocupants del vehicle, la tecnologia del motor i la recurrència que 

promouen un ús més eficient de la xarxa i alhora la disminució dels impactes ambientals 

del vehicle privat. 

Actualment existeixen noves tecnologies per a la millora de la gestió de la xarxa emprades 

pels titulars de les vies. Algunes d’aquestes són les següents: 

 El peatge free-flow (és una de les eines que es preveuen més eficaces per augmentar la 

capacitat de la xarxa viària d’autopistes de peatge). 

 La tarificació dinàmica (managed lanes i senyalització dinàmica) com la dels Túnels de 

Vallvidrera, on s’apliquen dues tarifes al llarg del dia feiner, una a les hores punta de 

matí i tarda i l’altra, un 12% més barata, per a la resta d’hores, a banda de les 

bonificacions i descomptes ja detallats. 

 Sistemes de detecció automàtica de gàlib per a prohibir el trànsit de segons quin tipus 

de vehicles pesants de grans dimensions.  

 Control de trànsit i temps a través de bluetooth, WIFI o de navegadors GPS mitjançant 

antenes estàtiques. El sistema localitza el mateix senyal provinent d’un vehicle en dos 

punts de la xarxa en diferents moments i permet identificar el temps de viatge entre 

aquest dos punts amb les condicions de trànsit en temps real. Això permet informar els 

usuaris dels temps de viatge a diferents punts de la xarxa mitjançant panells de 

senyalització variable. L’Ajuntament de Barcelona l’ha començat a utilitzar per a conèixer 

patrons de mobilitat de trànsit a l’interior de la ciutat. 

Totes aquestes tecnologies, en constant evolució i millora, suposen una enorme oportunitat 

per assolir una gestió més sostenible del vehicle privat i de les mercaderies i optimitzar la 

capacitat de les infraestructures viàries, per la qual cosa cal fomentar-ne l’ús coordinat i 

sinèrgic entre totes les institucions que les gestionen. 

 

1.6.4. Altres aspectes estratègics de la gestió de la mobilitat 

Encara queden alguns aspectes que, en el context econòmic actual, poden ser de gran 

interès i els propers anys necessitaran d’una atenció especial. 

 

La gestió coordinada de l’aparcament i la distribució urbana de mercaderies 

Les noves tecnologies permeten millorar molt la gestió de l’aparcament i de la distribució 

urbana de mercaderies (DUM) en els municipis de l’RMB. Ara ja és possible, mitjançant 

sensors de control d’ocupació de plaça una gestió més eficient de l’aparcament en calçada 

i de les places de càrrega i descàrrega (CiD). Una d’elles és la de la tarificació dinàmica 

segons la demanda en l’aparcament o la CiD quan es passa un vehicle del temps 

autoritzat. A partir de la informació recollida pels sensors es pot conèixer el nombre de 

places ocupades en una zona regulada determinada i la tarificació dinàmica consisteix a 

modificar la tarifa de cada zona atenent al grau d’ocupació registrat en temps real.  

Mitjançant l’ús d’app de mòbil, els municipis poden informar als vehicles de l’estat de les 

places o dirigir els vehicles comercials per les rutes més convenients. Aquestes sistemes 

de gestió s’han anat incorporant ja en nombrosos aparcaments, i també es poden 

incorporar als P&R, com ja ho està realitzant FGC en els aparcaments d’intercanvi modal. 

 

La construcció d’una xarxa ciclable ben connectada, segura i comunicada  

Tot indica que els propers anys viurem un creixement important de l’ús de la bicicleta a les 

nostres ciutats i cal que aquesta perspectiva també es traslladi a l’àmbit interurbà. Les vies 

ciclistes interurbanes actuals no són conegudes ni fan xarxa, la qual cosa fa molt difícil de 

promoure la bicicleta en aquest àmbit.  

Cal proposar una xarxa que abasti tot el territori de l’RMB i que sigui reconeixible i segura, i 

per a això cal que estigui ben connectada i ben senyalitzada, tot aprofiti les noves 

tecnologies per informar del seu estat.  

En el cas de la bicicleta, la tecnologia ha estat present sobretot en la gestió dels sistemes 

de bicicleta pública, especialment el Bicing a Barcelona, que ha suposat la irrupció amb 

força de la tecnologia de gestió de flotes de vehicles a les ciutats, tecnologia que pot ser 

decisiva en l’expansió dels vehicles elèctrics a les ciutats. Tot fa pensar que el futur del 

Bicing en una ciutat amb pendents com Barcelona podria estar en la bici elèctrica. 

També en el cas de l’aparcament de bicicletes, a l’àmbit de l’AMB s’ha desenvolupat el 

Bicibox, un servei d’aparcaments segurs per a bicicletes implantat l’any 2011 en els 

municipis  del Baix Llobregat i més recentment a Sant Cugat, que es gestiona a partir d’un 

sistema d’informació mitjançant una targeta magnètica d’abonament. Hi ha una app de  

mòbil per conèixer la disponibilitat de places lliures. 

Totes aquestes tecnologies fan de la bicicleta una oportunitat, no tan sols per a la ciutat 

sinó també per poder fomentar-ne l’ús a les zones de baixa densitat de l’RMB i a la xarxa 

interurbana de vies ciclables. 
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Relació entre programes identificats 

La compleció de la xarxa ferroviària de rodalia 

El servei de rodalia ha esdevingut un element essencial per connectar eficientment la ciutat 

central amb la resta de l’RMB. La xarxa de rodalia, malgrat ser una de les infraestructures 

que més necessiten ser modernitzades i millorades en optimització i eficiència, tan sols ha 

gaudit d’algunes millores puntuals els darrers anys. Cal treballar perquè el programa de 

millora previst en el pdI 2011-2020 de noves infraestructures, d’actuacions de 

modernització i millora de sistemes i instal·lacions en les xarxes existents avanci aquests 

propers anys. 

 

1.6.5. Entorn dels projectes europeus 

La legislació europea en matèria ambiental, energètica, de mobilitat i de salut està 

introduint noves obligacions i restriccions relatives a la millora de la qualitat de l’aire urbà, 

estalvi i eficiència dels recursos energètics i l’accidentalitat, disposicions que caldrà anar 

incorporarant. Les institucions que gestionen les bones pràctiques en relació a la mobilitat 

sostenible que s’estan duent a terme a Europa i que es materialitzen en diversos 

programes d’actuació i línies de finançament. Per aquest motiu, el pdM  ha d’identificar els 

programes més relacionats amb la mobilitat i promoure’n la disseminació. 

 

Horizon 2020 

“Horizon 2020” serà el Programa Marc de Recerca i Innovació per al període 2014-2020 

que fusionarà tant els actuals Programes Marc de Recerca i Desenvolupament (FP, 

actualment està en marxa el 7è.), com els programes de l’Agència Executiva per a la 

Competitivitat i la Innovació (CIP), que des del 2007 ja integren entre d’altres el Programa 

Energia Intel·ligent per a Europa (IEE) i el Programa Marco Polo. 

 

Figura 1.6.1. 
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7è. Programa Marc per a la Recerca i el Desenvolupament - FP7 

Aquest programa forma agrupa la major part de projectes d’investigació de la Unió Europea 

per al període 2007-2013 subdividits en 4 apartats: cooperació, idees, gent i capacitats.  

Dins el programa de cooperació hi ha el tema: “Transports, incloent-hi l’aeronàutic, 

l’objectiu del qual és: 

“Desenvolupar sistemes pan-Europeus de transport més integrats, segurs, ecològics i 

intel·ligents per al benefici de tots els ciutadans, la societat i el clima, respectant el medi 

ambient i els recursos naturals, i assegurant i expandint la competitivitat de les indústries 

europees en el mercat global”. 

El programa s’organitza en convocatòries dins de programes de treball (Work Programmes 

–WP), sovint anuals, seguint els 4 subtemes esmentats dins el tema 7: Transports, incloent 

l’aeronàutica. 

Dins el tema Transports en el 7è Programa Marc s’identifiquen 433 projectes. Dins de cada 

tema, els projectes estan classificats seguint la numeració del subtema, l’any i l’activitat. De 

forma global, en el portal del FP7 hi ha fins a 3.573 projectes de transports. 

 

Iniciativa CIVITAS 

Aquesta iniciativa europea iniciada l’any 2002 està lligada als Programes Marc de Recerca i 

Desenvolupament i en les últimes convocatòries ha estat vinculada al subtema de transport 

de superfície - STT. El seu objectiu principal és donar suport a les ciutats per tal que 

adoptin mesures ambicioses cap a una mobilitat urbana sostenible, a partir del 

desenvolupament de proves pilot. 

Durant les 3 fases d’implantació s’ha implicat a 60 ciutats europees, entre les quals 

Barcelona. Cada fase s’estructura en projectes liderats per un grup de ciutats. 

S’identifiquen més de 600 proves pilot, classificades en 8 temes amb els seus subtemes: 

 Vehicles i combustibles nets. 

 Transport col·lectiu de passatgers. 

 Estratègies de gestió de la demanda. 

 Gestió de la mobilitat. 

 Seguretat. 

 Estil de vida, lliure de cotxes. 

 Logística urbana de mercaderies. 

 Telemàtica en el transport. 

Dins el portal web de CIVITAS es troben nombrosos documents de resultats de totes les 

fases del programa, entre els que cal destacar les “Policy Advice Notes” corresponents a 

l’avaluació sintètica de resultats de la fase CIVITAS. 

 

Iniciativa SMART CITIES 

Iniciativa europea iniciada l’any 2011 vinculada als Programes Marc de Recerca i 

Desenvolupament. 

L’objectiu estratègic és demostrar que progressar ràpidament cap a l’assoliment dels 

objectius energètics i de canvi climàtic és viable i millora la qualitat de vida dels ciutadans. 

Es tracta d’identificar les millors tecnologies baixes en carboni i promoure’n la seva difusió. 

Els objectius específics són: 

 Que les tecnologies baixes en carboni es facin un forat al mercat. 

 Reduir un 40% les emissions de GEH per al 2020. 

 Difondre bones pràctiques. 

 

Programa Energia Intel·ligent per a Europa - IEE II 

El Programa Intelligent Energy Europe (IEE) és gestionat per l’Agència Executiva per al 

Competitivitat i la Innovació (EACI en anglès). L’Agència Executiva de l’Energia va ser 

incorporada en l’Agència Executiva per a la Competitivitat i la Innovació (EACI, en anglès) 

l’any 2007, en el moment de la integració del programa de l’IEE dins el Programa Marc per 

a la Competitivitat i la Innovació 2007-2013 (CIP, en anglès). 

El seu programa IEE II s’estructura en 4 accions: 

  SAVE: Eficiència energètica en edificació i indústria. 

  ALTENER: Energies sostenibles en sistemes de calor i fred, i generació domèstica i  

local. 

  STEER: Diversificació energètica, promoció de nous combustibles i eficiència 

energètica en el transport. 

  Iniciatives integrades o projectes horitzontals. 

El subprograma STEER promou un ús més sostenible de l’energia en el transport. Els 

objectius específics són la promoció dels vehicles de propulsió alternativa 

(ALTENER/STEER), polítiques per a un ús més eficients de l’energia en el transport i 

enfortir el coneixement dels actors locals implicats en la gestió de la mobilitat (STEER). Els 

projectes s'han de basar sobre estratègies i tecnologies ja verificades, i cercar l’obtenció 

d'estalvis energètics amb l'eliminació de barreres de mercat no tecnològiques. No basta 

que els projectes cerquin sensibilitzar els ciutadans, les llars i les autoritats, han 

d'aconseguir canvis quantificables en el comportament. 
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Tots els projectes realitzats es poden consultar a través del portal de projectes de l’EACI. 

En el marc del programa IEE es troba el portal europeu de mobilitat urbana ELTIS. 

 

Programa MARCO POLO 

El Programa Marco Polo II també és gestionat per l’Agència Executiva per a la 

Competitivitat i la Innovació (EACI en anglès). Es tracta d’un programa de finançament per 

a projectes de transvasament de mercaderies de la carretera cap a serveis de transport per 

ferrocarril, marítims o d’aigües interiors.  

El programa disposa de 5 àrees de finançament: 

 Canvi modal del camió al ferrocarril o al vaixell. 

 Accions catalítiques per a promoure el canvi modal. 

 Autopistes marítimes entre els ports principals. 

 Reducció del nombre de desplaçaments. 

 Accions d’aprenentatge col·lectiu. 

 

Programa de Xarxes de Transport Trans-Europees – TEN-T 

L’objectiu del programa és donar suport a la Comissió Europea i als gestors dels projectes 

de la Xarxa TEN-T, garantint la bona gestió tècnica i financera del projectes. La seva última 

convocatòria (WP2011) ha tingut una dotació de 200 M€ i ha fixat com a prioritats:  

 Prioritat 1 - Promoure el desenvolupament d'un sistema de transport multimodal i 

integrat. 

 Prioritat 2 - Promoure el desenvolupament d'infraestructures contribuint a la 

mitigació i adaptació al canvi climàtic i reduint l'impacte del transport en el medi 

ambient. 

 Prioritat 3 - Accelerar i facilitar la implementació de projectes de la xarxa 

transeuropea de transports. 

 Prioritat 4 - Suport a les iniciatives públic - privades i models nous i innovadors de 

finançament d'infraestructures. 

 Prioritat 5 - Suport a la implementació a llarg termini de la xarxa transeuropea de 

transport. 

 

Programa de Cooperació Interregional INTERREG IVC 

El programa INTERREG IVC finança la cooperació interregional a Europa, a partir del Fons 

de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER o ERDF en anglès). El programa IVC va 

ser aprovat el setembre de 2007 pel període 2007-2013. Es tracta de la continuació del 

programa INTERREG IIIC que va estar en marxa durant el període 2002-2006. 

El programa estableix dues prioritats: 

 Prioritat 1: Innovació i Economia del Coneixement 

 Prioritat 2: Medi Ambient i Prevenció del Risc 

Dins al prioritat 2, es troba el tema 5, Energia i transport sostenible, que incorpora accions 

orientades a: 

 Canvi cap a una economia baixa en carboni, incloent informació per als clients 

industrials, els proveïdors de serveis i ciutadans sobre com reduir el consum 

energètic. 

 Transferència de coneixement en relació a campanyes de llarg termini orientades a 

l’eficiència energètica, incloent-hi l’eficiència en edificis, i especialment en edificis 

públics. 

 Intercanvi i transferència de coneixement sobre mecanismes d’estímul de la inversió 

en producció d’energia renovable i projectes d’eficiència energètica. 

 Adopció d’estratègies ambientalment sostenibles en el sector del transport. 

 Promoció dels vehicles de baix consum i noves tecnologies de propulsió per reduir 

emissions. 

 Promoció de l’ús de modes col·lectius i no motoritzats dins d’esquemes de gestió de 

la mobilitat. 

 Millora de sistemes d’informació per a una millor gestió del trànsit i per al seguiment 

de les dades de mobilitat. 

Tots els projectes aprovats en el marc del programa INTERREG IVC es poden consultar a 

través d’un portal específic.  

 

Programa de Cooperació Interregional INTERREG IVB – Med 

És el programa INTERREG IVB per a l’àmbit del Mediterrani. Els eixos en què es basa són: 

 Eix 1: Enfortiment de les capacitats d’innovar. 

 Eix 2: Protecció ambiental i promoció d’un desenvolupament territorial sostenible. 

 Eix 3: Millora de la mobilitat i l’accessibilitat territorial. 

 Eix 4: Promoció d’un desenvolupament policèntric i integral a la regió mediterrània. 

Dins l’eix 3 hi ha dos objectius: 
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 Millora de l’accessibilitat marítima i la capacitat de transport a través de la 

multimodalitat i la intermodalitat. 

 Promoció de l’ús de les tecnologies de la informació per a una millor accessibilitat i 

cooperació territorial. 

 

Programa Life + 

Actualment s’estructura en 3 àrees: 

 Natura i biodiversitat. 

 Polítiques ambientals i gestió. 

 Informació i comunicació ambiental. 

Dins l’àrea de polítiques ambientals i gestió es defineixen 12 objectius, entre els quals es 

destaquen: 

 Canvi climàtic: estabilitzar les emissions de gasos d’efecte hivernacle a un nivell que 

impedeixi un escalfament global superior a 2ºC. 

 Aire: assolir nivells de qualitat que no posin en risc o generin efectes negatius 

significatius sobre la salut humana i el medi ambient. 

 Medi ambient urbà: contribuir a millorar el comportament ambiental de les àrees 

urbanes. 

 Soroll: contribuir al desenvolupament i aplicació de polítiques de contaminació 

acústica. 

 Innovació: contribuir a desenvolupar i demostrar enfocaments, tecnologies i 

instruments per a donar suport al pla d’acció per a les tecnologies ambientals 

(ETAP). 

 Enfocaments estratègics: millorar la legislació i el coneixement sobre medi ambient, 

així com i el comportament ambiental de les PYME. 

 

Programa URBACT 

Es tracta d’un programa de coneixement i intercanvi sobre desenvolupament urbà 

sostenible finançat pels fons FEDER. Es pot col·laborar com a participant o com a expert 

temàtic. Un participant generalment és una ciutat però també pot ser una institució. 

Actualment hi participen 300 ciutats de 29 països. Els experts temàtics són persones a títol 

individual que els participants poden escollir per a rebre assessorament durant el 

desenvolupament d’un projecte. 

En relació amb la mobilitat i el transport cal destacar les àrees següents: 

 Entorns urbans baixos en carboni. 

 Gestió metropolitana. 

 Ciutats portuàries. 

 

Pacte dels Alcaldes 

Aquesta és la iniciativa de participació de ciutats i ciutadans en l'assoliment dels objectius 

de la Política energètica sostenible de la Unió Europea. 

El Pacte d’alcaldes (Convenant of Mayors, en anglès) consisteix en un compromís oficial de 

les ciutats adherides de superar els objectius establerts per la Unió Europea al 2020, 

reduint les emissions de CO2 als territoris respectius en almenys un 20% mitjançant 

l'aplicació d'un Pla d'acció per l'energia sostenible (PAES). 

A març de 2012 es tracta d’un compromís signat per 3.726 alcaldes, 995 dels quals són de 

l’Estat Espanyol. A la província de Barcelona, a març de 2012 hi ha 168 municipis adherits. 

En relació a la categoria de mobilitat sostenible, a març de 2012 s’identifiquen 13 bones 

pràctiques, de les quals 2 són a l’RMB. 

 

Foment d’aprofitament de la participació en programes europeus 

En la majoria de programes europeus relacionats es troba la participació d’institucions i 

entitats vinculades a la mobilitat a l’RMB, des de la Generalitat de Catalunya fins a petits 

municipis. Tanmateix, es troba a faltar un intercanvi més actiu d’aquestes experiències 

entre aquestes institucions i entitats. Convé estimular aquest intercanvi ja sigui seguint un 

model de reunions periòdiques com fa l’AMTU amb els seus associats o fent un ús més 

eficient de les noves tecnologies com fa la Diputació de Barcelona o promovent un lloc web 

que faciliti trobar-les i que permeti posar-se en contacte amb els agents participants de la 

bona pràctica. 
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1.7. Criteris i directrius del Pla 

De l’emmarcament del pdM 2013-2018 es deriven alguns aspectes que hi traspuen i que 

constitueixen d’una manera natural criteris i directrius a tenir presents en la redacció del Pla. 

 

Adequar-se a les prioritats ambientals, econòmiques i socials establertes als plans 

sectorials i a les polítiques d’abast nacional i internacional 

El pdM ha d’integrar i col·laborar en l’assoliment dels objectius recollits en les normatives 

internacionals, nacionals i locals relatives a la mobilitat i els seus impactes. A més, el pdM 

ha de ser un pla sinèrgic amb altres plans que necessiten la mobilitat sostenible i segura per  

reeixir (e.g. PQA, PECC, PCSV, Pacte estratègic per a la competitivitat, etc). El pdM ha de 

recollir els seus objectius i incloure accions de col·laboració, esdevenint una eina de suport i 

reforç per a l’assoliment dels objectius que es fixa la planificació sectorial. 

 

Aplicar els coneixements adquirits pel seguiment de les mesures del pdM 2007-2012 i 

l’evolució de les variables de mobilitat i ambientals relacionades 

El nou pdM és una continuació del pdM 2007-2012 i ha de tenir en compte tots els treballs 

realitzats durant aquests anys per contrastar l’efectivitat de les seves mesures. El balanç 

efectuat l’ajudar a calibrar millor els resultats superables amb la proposta de Pla i a 

prioritzar-ne les mesures. Així, en el procés de redacció s’ha fet una anàlisi de detall de com 

han evolucionat les variables de mobilitat i ambientals en relació amb l’evolució de les 

mesures proposades al pdM, seguint els criteris del document “Metodologia d’avaluació i 

seguiment de les principals mesures del pdM amb efectes sobre la mobilitat, el consum 

energètic i les emissions de CO2, NOx i PM10”. (ATM, 2012). 

 

Realitzar projeccions sòcioeconòmiques i de mobilitat congruents amb les del pdI 

2011–2020 

El pdI 2011-2020 ha estat aprovat mitjançant resolució del Conseller de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 14 de novembre de 2013. El pdI conté 

la planificació d’infraestructures del transport públic així com resultats de mobilitat i 

ambientals que es proposa assolir resultats que recolzen en part en mesures que cal 

incloure en el nou pdM. Així, el pdM 2013-2018 parteix d’un escenari tendencial molt 

semblant al del pdI, bo i adaptant-lo als 2 anys de diferència dels seus any base i garantint 

la congruència entre els dos documents. 

Garantir la viabilitat del Pla mitjançant el rigor tècnic i el realisme econòmic-financer 

La crisi passada afectarà ben segur la capacitat de finançament de les actuacions del pdM. 

El volum inversor i de costos de funcionament previst per a les actuacions del pdM 2013-

2018 ha de ser proporcionat a la capacitat inversora i financera de les administracions 

públiques durant el període de referència, i caldrà prendre en consideració possibles nous 

instruments de finançament de la mobilitat sostenible. 

 

Estimular la participació d’institucions i ciutadans aprofitant les noves tecnologies i 

els nous canals de comunicació 

El nou pdM, com ja va fer el pdM 2007–2012, ha d’establir una estratègia de participació 

que estimuli la participació d’institucions i ciutadans, aprofitant a més les noves tecnologies 

per crear nous espais de comunicació. D’una banda, pel seu contingut, calia conèixer i 

incorporar l’opinió de les institucions universitàries, empresarials, socials i territorials durant 

la seva redacció, i això s’ha aconseguit utilitzant com a fòrum el Consell de mobilitat de 

l’ATM ampliat. D’altra banda, per arribar al màxim de persones interessades, s’ha emprat el 

butlletí electrònic del pdM, que compta amb més de 250 subscriptors. 

 

Fer de la tramitació ambiental un mecanisme que ajudi a enrobustir els objectius del 

Pla 

Els aspectes ambiental de la mobilitat són sens dubte elements clau per a la definició dels 

objectius del pdM. La seva inclusió des del primer moment i en tot el procés d’anàlisi, 

diagnosi, escenaris futurs i propostes, reforça la solvència tècnica del pdM i enrobusteix els 

objectius proposats al Pla. 

 

Adequar els resultats del Pla als territoris de l’RMB que presenten problemàtiques 

diferenciades 

El pdM 2013-2018 fa un esforç de territorialitzar l’anàlisi de la mobilitat i, en conseqüència, 

dels seus impactes, proposant la priorització d’algunes mesures allà on són més efectives. 

Fruit dels treballs realitzats a l’inici de la redacció del Pla i de l’ISAP, s’aprofundeix en tres 

subàmbits territorials: l’àmbit dels 40 municipis afectats pel PQA, les zones de baixa 

densitat i les zones amb major mobilitat de mercaderies per carretera. 
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Reconèixer la inclusió social com un valor intrínsec del sistema de mobilitat 

En el context actual d’incertesa econòmica i d’envelliment de la població resulta 

imprescindible tenir presents els principis bàsics que emanen de les lleis de Mobilitat i 

d’Accessibilitat. D’una banda, és cabdal el dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes 

condicions de mobilitat adequades i segures. D’altra, cal garantir que les persones amb 

mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació tinguin les mateixes oportunitats que la resta de 

ciutadans per a accedir al sistema de mobilitat. El transport públic pren un paper decisiu a 

garantir aquests dos principis i així ho concep el pdM.  

Fer del pdM un marc de coordinació transversal de les accions en mobilitat 

sostenible  

L’execució de les mesures del pdM correspon en cada cas a la institució que en tingui la 

competència; es fa necessari doncs, que el pdM estableixi un mecanisme de coordinació 

tranversal per garantir, des de l’inici, la seva participació i així planificar de forma eficaç i 

integrada la mobilitat a la RMB. A més, d’acord amb la normativa sobre mobilitat, el pdM 

orienta els objectius de la resta de plans de mobilitat del seu àmbit territorial; i per això cal 

que siguin coherents amb el conjunt de les millores a assolir a l’RMB, alhora que flexibles 

per adequar les seves determinacions a les característiques de cada municipi.   
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1.8. 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. Responent a aquesta atribució, l’ATM impulsa el 

procés d’elaboració del pdM 2013-2018, document que posa al dia el coneixement sobre la 

mobilitat i el transport de persones i mercaderies en aquest àmbit territorial, revisa el grau 

d’assoliment de les propostes de l’anterior pdM a la llum de l’actual context socioeconòmic i 

ambiental, i planteja un conjunt de noves línies i propostes d’actuació que tenen l’any 2018 

com a horitzó estratègic.  

Aquest procés, tanmateix, no es planteja només com a exercici d’anàlisi i diagnosi tècnica 

de la realitat, sinó que posa també l’èmfasi en la necessitat de donar 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 es dota 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 un treball compartit 

que avali les conclusions tècniques a què s’ha arribat, així com les mesures proposades en 

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

coneixement col·lectiu per arribar a 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 vol 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 en lloc 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 on 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. 

El programa de participació del pdM es planteja, doncs, com un procés que té com a repte 

prioritari garantir el màxim suport institucional, tècnic i ciutadà al Pla, i adopta com a criteris 

orientadors la visibilitat, la transparència i la neutralitat organitzativa. D’aquesta manera, no 

tan sols es vol complir amb un requeriment legal, sinó consensuar amb els agents 

implicats, i en la mesura que això sigui 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. 

 

 
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 

 

 

Des d’aquestes perspectiva i plantejament, els objectius que persegueix el procés són els 

següents: 

 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 participació de la ciutadania i 

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

 Contribuir que 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; 
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 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. 

El desenvolupament detallat del programa de participació del Pla s’explica a l’annex 5 

“Procés de participació ciutadana”. 

Pel que fa al període de desenvolupament del pdM, l’apartat 3.10 de la proposta del Pla 

conté el programa de seguiment del pdM i a l’eix d’actuació 9 “Coneixement i participació 

en l’àmbit de la mobilitat” es troben les mesures de foment de la participació que proposa el 

Pla. 
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1.9. Tramitació del pdM 

D’acord amb el que preveu el Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a certs 

instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, al pdM 2013-2018 

escau la tramitació següent: 

a) Un cop elaborada pels serveis tècnics de l’ATM la proposta de Pla, se sotmet al Consell 

d’Administració de l’ATM i s’eleva al conseller de Territori i Sostenibilitat, als efectes de 

determinar la seva adequació a les Directrius Nacionals de Mobilitat. 

b) Aprovació inicial i informació pública per un període d’un mes i institucional per un 

període de dos mesos. 

Paral·lelament se sotmet l’informe de sostenibilitat ambiental a la Direcció General de 

Polítiques Ambientals. 

c) Incorporació de suggeriments i sol·licitud dels informes al Consell Català de la Mobilitat, 

al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i a la Comissió Catalana de Trànsit 

i Seguretat Viària i al Consell del Treball Econòmic i Social. 

Paral·lelament, redacció de la memòria ambiental i consulta de la seva adequació a la 

Direcció General de Polítiques Ambientals. 

d) Sotmetre el Pla a l’informe del Departament d’Economia i Coneixement i, posteriorment, 

al Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. 

e) El conseller de Territori i Sostenibilitat sotmet el pdM i la memòria ambiental a l’aprovació 

del Govern de la Generalitat. 
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Acrònims 

Acrònim Significat 
AMB Àrea metropolitana de Barcelona 

AMTU  Associació de Municipis amb Transport Urbà 

ATM Autoritat del transport metropolità 

CGM Centres Generadors de Mobilitat  

CiD Càrrega i Descàrrega 

DGPA  Direcció General de Polítiques Ambientals (TES) 

DIBA Diputació de Barcelona 

DUM Distribució urbana de mercaderies 

EAMG  Estudi d'Avaluació de la Mobilitat Generada 

ECO Ecològic 

EMT Entitat Metropolitana del Transport 

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

GEH Gasos d’efecte hivernacle  

GLP Gas liquat del petroli 

ICAEN  Institut Català de l'Energia 

IN Intercanviadors 

ITS Inteligent Transport System 

ITV Inspecció tècnica de vehicles 

IVECAT Estratègia d'Impuls del vehicle elèctric a Catalunya 

MM Modernització i millora de les xarxes existents 

OMS Organització mundial de la salut 

P&R Park and Ride 

PDI Pla Director d'Infraestructures 

pdM Pla Director de Mobilitat 

PESV Pla estratègic de seguretat viària 

PME Plans de Mobilitat Específics  

PMQA  Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire  

PMR Persones amb mobilitat reduïda 

PMU Pla de Mobilitat urbana  

POUM Pla d'Ordenació Urbana Municipal 

PSV  Pla de Seguretat Viària 

PTMB Pla Territorial Metropolita de Barcelona 

QR  Codi QR 

RMB Regió Metropolitana de Barcelona 

SCT Servei Català de Trànsit 

SMS Short Message Service 

TIC  Tecnologies de la informació i la comunicació 

TMB  Transport Metropolità de Barcelona 

TP  Transport Públic 

TPC  Transport Públic Col·lectiu 

UE Unió Europea 

VAO  Vehicles d'alta ocupació   


