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1.INTRODUCCIÓ 

L’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) 

ja fa anys que ha fet una aposta per la mobilitat sostenible. El nou Pla Director de Mobilitat es 

desenvolupa en un context socioeconòmic i ambiental complexos que han fet replantejar el 

model de mobilitat on es prioritza el vehicle privat per aquell que promou un desplaçament en 

modes sostenibles. 

La crisi econòmica actual fa que el creixement i la capacitat d’inversió en noves 

infraestructures sigui limitada, la qual cosa provoca que les estratègies vagin destinades a la 

cerca de mecanismes de gestió eficient.  

L’envelliment de la població, l’augment de l’atur i de la pobresa són aspectes que intervenen 

directament en els canvis en la demanda de transport i en les necessitats de mobilitat de 

determinats sectors socials. El PDM s’afronta també a un canvi en els patrons de mobilitat. 

El Pla contempla també l’evolució del sistema energètic i el que suposa l’augment del preu del 

petroli en el marc de la mobilitat. Aquesta situació i la transició cap a noves tecnologies dels 

vehicles formen part del paradigma actual del transport i la mobilitat.   

Totes aquestes noves situacions no són exclusives del territori català, es tracten d’una sèrie de 

reptes que es manifesten a nivell europeu. Per tant, el context que viu la Regió Metropolitana 

de Barcelona s’embolcalla dins d’una legislació europea en matèria de mobilitat, de salut, 

ambiental i d’energètica la qual introdueix noves obligacions i restriccions de millora de la 

qualitat de l’aire que respirem, l’estalvi i l’eficiència dels recursos energètics i la seguretat 

viària (accidentalitat).  

Degut al context de canvi en matèria de mobilitat el PDM té com objectius:  

 Millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans 

 Garantir l’accessibilitat de la ciutadania  

 Aconseguir una mobilitat sostenible i segura  

El Pla ha identificat l’actual situació i vol donar solucions. Una de les mesures és fomentar els 

desplaçaments dels modes no motoritzats i assegurar una mobilitat sostenible i segura en els 

seus àmbits d’actuació.  

El PDM proposa una sèrie de reptes en la seva estratègia que es consideren una bona base per 

dotar de protagonisme al vianant com; frenar la dispersió territorial i aproximar els usos 

residencials i les activitats econòmiques, garantir l’accessibilitat a tots els ciutadans millorant la 

interconnexió de les xarxes urbanes i interurbanes d’autobús i ferrocarril, assegurar una xarxa 

viària més segura  i respectuosa amb l’entorn, donar prioritat al transport públic i afavorir els 

modes no motoritzats, com la bicicleta i la marxa a peu, promovent una xarxa de bicicletes i 
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vianants interurbana connectada amb les xarxes urbanes i estacions de ferrocarril. També vol 

assegurar l’accessibilitat dels vianants en el sistema de transport públic.  

L’Autoritat Metropolitana del Transport ha fet l’exercici d’apostar per una mobilitat més 

sostenible en la Regió Metropolitana de Barcelona mitjançant l’ús del transport públic i de 

mitjans no motoritzats, però és conscient que no ha considerat les necessitats dels vianants ni 

els desplaçaments a peu  en  el desenvolupament dels seus eixos i mesures. 

La incorporació del tractament del vianant en el nou pla director de mobilitat de la RMB dotarà 

a les futures estratègies de mobilitat les bases necessàries per a la consideració d’aquest agent 

dins el panorama de mobilitat de Catalunya.   
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2.  ÀMBIT  D’ESTUDI   

La Regió Metropolitana de Barcelona es troba limitada per les serralades Litoral i la Prelitoral 

que es disposen en direcció nord-est/sud-oest de manera paral·lela a la costa.  

A nivell administratiu la RMB està composta per 7 comarques: Alt Penedès, Baix Llobregat, 

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

Comprèn una extensió geogràfica de 3.236 km2, el 10% del territori català. Amb prop de 5 

milions d’habitants, concentra el 68% de la població catalana i és una de les deu majors 

aglomeracions metropolitanes d’Europa, i la segona en densitat de població, només superada 

per París. 

Figura 1: Divisió territorial RMB 

 

Font: Pla director de Mobilitat 2013-2018. ATM 
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3.  L’  OBJECTE  DE  L’ESTUDI      

És objecte d’estudi l’assessorament i l’assistència tècnica a l’Autoritat del Transport 

Metropolità (ATM) de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) en relació al seguiment i 

desenvolupament del Pla Director de Mobilitat (PDM) 2013-2018 en matèria de mobilitat de 

vianants. El contingut es divideix mitjançant la següent estructura: 

1) Recerca de documentació, estudis, projectes i eines a escala internacional, europea, 

estatal i catalana. Contextualitza el marc actual pel que fa al vianant en les polítiques i 

estratègies de mobilitat. El coneixement del tracte del vianant a diferents indrets ajuda a 

definir quina és la línia a seguir pel desenvolupament d’un nou Pla.  

2) Revisió del Pla Director de Mobilitat 2013-2018. S’analitza i es revisa el tractament del 

vianant en el PDM, s’identifiquen quins són els eixos més rellevants i com s’han desenvolupat 

les seves mesures. S’estudien les mesures i s’avaluen si compleixen els requisits suficients  per 

garantir la mobilitat universal en els desplaçaments a peu. S’identifiquen les mancances i el 

perquè d’aquestes així com les oportunitats, amb l’objectiu de proposar millores en les 

mesures concretes del pla. Aquestes millores serviran de base per a futurs Plans de mobilitat 

de qualsevol escala i de qualsevol indret del territori català.  

 

    Taula 1: Llistat d’eixos del PdM i nombre de mesures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla director de Mobilitat 2013-2018. ATM 

 

3) Generar les bases de l’estratègia per a  vianants. La recerca, la comprensió del context 

actual global i català i la revisió dels eixos del PDM duts a terme prèviament són les eines que 

ajuden a definir la línia de la nova estratègia. La nova estratègia dota el vianant de dret i el 

considera com un mitjà de desplaçament sostenible més respectuós amb l’entorn i com a 
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mesura per pal·liar les problemàtiques socials, econòmiques, medi ambientals i de salut de la 

nostra societat.   

4) Mesures i accions de millora. Finalment, dins d’un embolcall comú d’estratègia per a 

vianants es presenten mesures i accions de millora que han de beneficiar  la situació actual del 

vianant en els propers PDM.  

La intenció d’aquest estudi no només és l’assistència tècnica i la millora en matèria de  vianant 

del PDM de la RMB, sinó que considera que ha d’ajudar a definir les bases per a la mobilitat a 

peu i en el tractament del vianant en els àmbit interurbans en futurs plans.  
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4.  PROCÉS  METODOLÒGIC 

L’esquema a continuació il·lustra la metodologia utilitzada en el desenvolupament del treball. 

L’eix vertebrador de l’estudi és la recerca (Benchmarking) que abasteix d’idees i de context pel 

que fa el tracte del vianant en estratègies d’arreu del món i sobretot de Catalunya.  

La comprensió de les tendències actuals en el tracte del vianant en diferents estratègies i les 

mancances que es puguin trobar a Catalunya dota d’eines per dissenyar l’estratègia global en 

matèria de vianant pel nou Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.  

La recerca duta a terme al llarg de tot l’estudi, la definició d’una estratègia que contempli el 

vianant com element clau en la mobilitat i la revisió del PDM dota de les eines necessàries per 

proposar mesures de millora concretes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  EL  VIANANT  EN  EL  ROL  DE  LA  MOBILITAT 

Introducció  

L’evolució de les ciutats degut a la implementació de diferents estratègies polítiques, el 

progrés en les tecnologies i la influència de diferents pensadors i urbanistes ha fet variar 

l’estatus del vianant al llarg de la història.  

Els carrers de l’Antiga Roma estaven organitzats segons els usuaris que en feien ús. En aquella 

època ja existien les zones destinades d’ús exclusiu pels vianants (itinera), les vies anomenades 

actus les quals només deixaven circular carros en un sol sentit i aquelles vies de doble sentit de 

nom viae. Tot i així, la congestió en els carrers ja era un problema i mesures de pacificació en 

les vies foren dissenyades com a mesura.  

«Les regulacions dutes a terme fins ara tenen efectes negatius: la gent no pot dormir per les 

nits degut al soroll generat pel trànsit. A més ja comença a ser perillós ser vianant: cops de 

colze, trepitjades entre la multitud... Juvenal, satíric (60-128 AD)». 

Abans del segle XIX, les ciutats estaven basades en el transport a peu i en cavalls. El vianant era 

lliure per caminar pel carrer. L’arribada de la Revolució Industrial amb la conseqüent 

mecanització i canvi de model econòmic i social transformaren la situació. Els vianants foren 

expulsats dels seu espai en els carrers i les places i de mica en mica, l’espai fou substituït pels 

cotxes, autobusos i bicicletes.   

L’arribada del cotxe, especialment durant el període de la Revolució Industrial va comportar un 

afegit de distinció social a la nova mobilitat. Aquell que podia desplaçar-se amb un vehicle 

motoritzat es contraposava clarament a aquells altres que s’havien de desplaçar a peu i 

recorrien llargues distàncies. Aquesta empremta de distinció social que comportava el 

desplaçament en altres formes de transport com a contraposició al desplaçament a peu 

perdura fins als nostres dies.1  

 

 5.1 L’arribada del cotxe a la ciutat 

Des dels anys 60 s’inicia un augment de la motorització dels vehicles privats que inverteix la 

distribució entre vehicle privat i comercial de la proporció 30%-70% a la de 80%-20%.2  

Les disciplines fonamentals per la construcció de l’espai urbà, la enginyeria i l’urbanisme, han 

contribuït, cadascuna a la seva manera, a restar oportunitats al caminar a la ciutat. Al aplicar 

determinats mètodes, anàlisi i objectius, han facilitat l’aparició de ciutats que donen l’esquena 

al vianant, ciutats encimentades en el motor i en particular, en l’automòbil. Doncs, el disseny 

de les infraestructures és pensat per afavorir el vehicle rodat; se li destina el centre de la 

calçada, la prioritat de pas en totes les interseccions i una senyalística exclusiva.  

El model de política de transport que s’ha imposat en les últimes dècades ha promogut les 

ciutats difuses. La deslocalització dels nuclis residencials, dels llocs de treball, de les escoles, 
                                                                 

1  Estevadeordal, Joan. Movilitat tova. La Ciutat a peu.  
2 Thorson, Ole. La ciudad de los peatones: Otra visión de los estudios de tráfico.  
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dels centres de lleure, de compra... ens ha portat a una situació marcada per les següents 

característiques:  

 Comunitats cada cop més adaptades als cotxes i no a les persones; 

 Augment de les distàncies i dependència del cotxe; 

 Segregació cada vegada més pronunciada de l’ús del sòl; 

 Necessitat de sòl cada cop majors per carreteres i aparcaments cada cop més 

congestionats; 

 Deteriorament general del medi ambient i la qualitat de vida; 

 Expulsió del vianant i del ciclista pel cotxe;  

 Pèrdua de convivència veïnal;  

 Exclusió social i generacional; i 

 Agreujament de morts prematures per mobilitat (accidents, salut).  

La idea de que l’automòbil és universal, que tota persona en té accés, s’ha estès i s’ha arrelat 

en el pensament del polític i conseqüentment a la de la societat. Les polítiques i estratègies 

seguides fins ara ho evidencien, però les estadístiques i el sentit comú demostren que no és 

així. L’edat, la possessió del carnet de conduir com a requisit per a conduir, les capacitats 

físiques i cognitives de grups de població determinats, el poder adquisitiu associat al vehicle 

privat... afirmen que l’accés al vehicle no és tant universal com ens han fet creure i que per 

tant no té sentit centrar exclusivament el disseny de les nostres polítiques a aquest mitjà de 

desplaçament. 

Després de 100 anys de prioritat marcada pel vehicle, només  el 15% dels viatges  dins de la ciutat de 

Barcelona són fets en modes motoritzats.   

Tot i la no universalitat del cotxe, existeix un increment considerable de la congestió a les 

zones urbanes i perifèria i la corresponent contaminació s’ha convertit en un greu problema de 

salut, de degradació del medi ambient, de pèrdua econòmica i de consum energètic 

desmesurat. 

Els efectes adversos a la massiva motorització ha dut a moltes ciutats a replantejar els seus 

plans de mobilitat i transport. Pensar en estratègies més efectives i respectuoses amb el  medi 

ambient i promoure els mitjans de desplaçament no motoritzats com a mesura per combatre 

els efectes mencionats anteriorment.  



5.2 Les bondats del desplaçament a peu 

La marxa a peu ofereix una contribució essencial en la resolució dels problemes que preocupen 

avui en dia tant a les ciutats, les persones o al conjunt del planeta. Caminar és el mitjà de 

transport sostenible per excel·lència, ofereix pal·liatius per a tots i cadascun dels problemes 

medi ambientals, socials i econòmics de la mobilitat3. La figura a continuació il·lustra la 

contribució del desplaçament a peu en els problemes esmentats anteriorment i el text 

posterior exposa de quina manera aquest mode contribueix en la resolució de mencionats 

problemes. 

Figura 2. Contribució en la sostenibilitat del desplaçament a peu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Sanz Alduá, Alfonso. Manual de movilidad peatonal. Caminar en la Ciudad.

                                                                 
3  Sanz Alduán, Alfonso. Manual de movilidad peatonal. Caminar en la Ciudad.  
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a)  En la Salut  

Estudis demostren que 30 minuts diaris d'activitat física s'associen amb una disminució del 

36% en el risc de mortalitat per malaltia coronària i a una disminució del 27% en el risc de 

mortalitat per totes les causes. En concret, l'activitat física moderada ajuda a prevenir 

trastorns com malalties cardiovasculars, l’obesitat, la diabetis, el càncer de colon i malalties 

osteomusculars, així com aporta beneficis sobre la salut mental, alenteix els canvis fisiològics 

associats a l'envelliment i incrementa l'esperança de vida gairebé 4 anys.4 

El departament de salut del Regne Unit té estudis que demostren com l’activitat física pot 

reduir el risc de depressió, demència i Alzheimer. Caminar també ajuda a millorar l’autoestima, 

l’estat d’ànim i la qualitat de la son a més de reduir els nivell d’ansietat i fatiga5.  

Un altre aspecte important i relacionat amb l’autoestima és l’autonomia que genera caminar. 

Desplaçar-se a peu d’un lloc a un altre sense dependre de ningú ni de res, sentir-se lliure en el 

trajecte augmenta la percepció d’autonomia de tot vianant. Es tracta d’una sensació i bondat 

on els efectes positius són més clars en els grups de població més vulnerables, en els més 

petits, en els més grans i també en les persones de mobilitat reduïda. En els menuts se´ls hi 

desperta el sentiment de responsabilitat, caminar per a ells és més que un mitjà de 

desplaçament, en les edats més joves suposa un procés d’aprenentatge; comprendre 

l’existència de riscos, resoldre conflictes, convivència i respecte de l’espai públic i dels 

diferents grups que l’integren. Per a les persones d’edat més avançada es tracta més aviat d’ 

un procés de recuperació de la interacció amb l’espai públic i de fer-los sentir vàlids i segurs en 

una societat on la planificació urbana en ocasions exclou aquest grup de població.6 Una millora 

en l’autonomia de les persones a l’hora de desplaçar-se retorna la confiança en un mateix i 

desencadena en un comportament més sa i respectuós de l’espai públic.  

 

b) En el Medi Ambient  

Els contaminants més crítics a la Regió Metropolitana de Barcelona són el gas diòxid de 

nitrogen (NO ) i la matèria particulada fruit de la combustió (PM  o PM . ; la pols respirable 

de mida inferior a 10 i 2.5 micres respectivament). La contaminació acústica provocada per 

l’accés de vehicles rodats en les vies públiques i l’ús massiu del vehicle també afecten a la salut 

pública del ciutadans.  

 

 

 

 

                                                                 
4  Web salutpublica.gencat.cat 
5  Department of Health UK 
6  Federation European Pedestrain Associations. Walking conditions for eldery people in Switzerland.  
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 Font: Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 20207. 

 

En termes d’energia, el sector del transport  utilitza més d’un 40% del total d’energia 

consumida per la nostra societat. Dos terços d’aquesta energia és consumida pel vehicle 

privat8.  En canvi, caminar no consumeix combustible fòssil ni recursos no renovables. És un 

mitjà de desplaçament net. A mesura que se substitueixen els trajectes de mitjans motoritzats 

per sostenibles, els nivells de diòxid de carboni disminueixen i es contribueix a reduir les 

amenaces del calentament global i el canvi climàtic del planeta.9 

Les infraestructures destinades pels vehicles motoritzats consumeixen gran quantitat de sòl i 

generen segregació dels espais, tot provocant la pèrdua considerable de biodiversitat i hàbitats 

difícilment recuperables.  

Retornar la naturalesa a les ciutats no tan sols té efectes positius en la millora del medi 

ambient i la qualitat de l’aire sinó que estudis demostren que la convivència i integració de la 

naturalesa a l’espai urbà té beneficis emocionals i psicològics per a la societat. L’oportunitat 

d’evadir-se i mantenir contacte amb la naturalesa redueix l’estrés, ajuda a recuperar-se de 

malalties, millora el rendiment acadèmic i també de les habilitats cognitives en la nostra 

societat.10 

Es considera que tots aquests beneficis són fàcilment integrables en els itineraris a peu en 

zones interurbanes, tot i la segregació i la pèrdua de biodiversitat degut a la massiva 

construcció d’infraestructures, l’àmbit pot articular i restaurar els espais lliures perifèrics i 

recuperar-los tot creant pulmons verds i àrees destinades a la naturalesa. Els itineraris amb 

mitjans no motoritzats han de ser una de les mesures alternatives per dotar de connectivitat 

                                                                 
7 http://mediambient.gencat.cat 
8 World Health Organization Regional Office for Europe. Walking and cycling in the city.  
 
9  La ciudad paseable. Recomendaciones para la consideración de los peatones en el planeamiento, el diseño y la  
arquitectura.  
10  biophiliccities.org 

Gràfic 1. Emissions a l’NO  a la zona de protecció de 

l’ambient atmosfèric any 2011 (t/any) 

Gràfic 2. Emissions PM  a la zona de protecció de 

l’ambient atmosfèric 2011 (t/any) 
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les zones residencials, els polígons industrials, els centres educatius i de salut i les parades de 

transport públic amb els nuclis urbans dels municipis propers.  

 

c) En l’estalvi econòmic 

Estudis fets a Escòcia demostren que caminar és positiu per a l’economia. El sedentarisme de 

la societat repercuteix en la productivitat i augmenta el nombre de baixes de treballadors per 

malaltia, repercutint directament en la Seguretat Social del país.  

La pèrdua de temps en les carreteres degut a la congestió de la xarxa a les hores puntes, 

provoca retards en els treballadors i repercuteix en l’estat d’ànim d’aquests. No arribar a l’hora 

i sentir-se cansat a primera hora de la jornada laboral provoca pèrdues a les empreses i 

administracions.  

Una bona mesura per corregir els impactes negatius del sedentarisme, retards i congestió de 

les vies públiques és encoratjar a la població a tenir una vida més activa, millorar l’accessibilitat 

caminant i amb transport públic a la feina és primordial. Involucrar a l’empresa privada i donar 

incentius als treballadors que optin per desplaçar-se a peu és també clau en la promoció.  

Millorar les xarxes de vianants converteix a les comunitats en més atractives, còmodes i 

segures, tot potenciant l’obertura de nous negocis i regenerant l’activitat econòmica. La 

població que camina gasta més diners que la població que condueix per desplaçar-se.11  

Es considera que l’estalvi econòmic està molt arrelat en el pensament urbà i no tant en el 

periurbà, tot i així l’àmbit periurbà presenta unes característiques força òptimes per 

mencionat estalvi. Algunes mesures a contemplar són; la col·laboració entre l’empresa privada 

i l'administració pública per desenvolupar plans de desplaçaments per empreses, el transport 

col·lectiu per les escoles, l’organització dels veïns per millorar la mobilitat sostenible i la 

seguretat de les seves comunitats i promoure el desenvolupament econòmic de la zona 

reduint la mobilitat obligada.  

 

5.3 Necessitat d’un nou model. Considerar el vianant  

L’evolució històrica de la mobilitat, els perjudicis de l’ús poc racional dels vehicles motoritzats 

en les polítiques i l’oblit dels beneficis de la marxa a peu posen en evidència la necessitat d’un 

canvi de model. El “codi genètic” de la morfologia actual de les ciutats espanyoles és el resultat 

de gens procedents de la ideologia moderna de l’urbanisme i també de la ideologia de 

l’enginyeria de trànsit convencional, barrejats òbviament amb el marc econòmic, institucional i 

cultural que genera una cultura de la mobilitat centrada en el motor, que sobrevalora el 

moviment i la velocitat, i que fa prevaldre els interessos individuals sobre els col·lectius.12 

Per tant, tot aquest marc posa de manifest que l’enginyeria de trànsit s’ha desenvolupat des 

d’un punt de vista que invisibilita a aquell que camina i les seves necessitats, en enfocaments 

                                                                 
11  Victoria Walks, Developing a Walking Strategy A Guide for Councils  
12   Sanz Alduán, Alfonso. Caminar en la ciudad. Manual de movilidad peatonal.  
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que tenen dificultats per la comprensió dinàmica i global de la mobilitat i per interpretar les 

demandes latents o insatisfetes com la que presenta el desplaçament a peu. És hora de tornar-

li al vianant el seu estatus de ciutadà i considerar-lo com un element clau en les noves 

estratègies de mobilitat.   

La recerca duta a terme, i que s’exposa al llarg dels capítols 4, Visió general d’un context social 

canviant i 5, Planejar tenint en compte el vianant, posa de manifest que existeix una tendència 

mundial cap a la sostenibilitat i a la reducció de la dependència de l’ús del vehicle privat. Els 

estudis afirmen que la promoció dels modes no motoritzats són una de les mesures que s’han 

de contemplar per combatre l’actual model i una eina a utilitzar per canviar la cultura en la 

mobilitat.  

Cal destacar que l’ATM ja ha pres consciència que les futures estratègies de mobilitat han de 

deixar de beneficiar el vehicle privat i enfortir la figura dels mitjans de desplaçament 

sostenibles. El PDM manifesta aquesta nova línia i insinua tímidament la importància de la 

figura del vianant en els seus eixos.  

Per tant, els posteriors models han de contemplar mesures per a millorar l’actual situació del 

vianant, han de dotar el vianant de drets i espai i també comprendre les mancances en l’actual 

xarxa per així donar una resposta adient a les necessitats d’aquest i així retornar-li la comoditat 

i seguretat en el seu desplaçament.     

Es posa de manifest que les polítiques i estratègies necessiten ser revisades per adaptar-se a 

les noves tendències i necessitats sorgides arran de les problemàtiques i carències d’un model 

amb data de caducitat.  

 

A tall de síntesis 
 

 El model de política de mobilitat que s’ha imposat a les darreres dècades ha 

desencadenat un seguit de problemàtiques socials, medi ambientals i econòmiques 

en la societat que es poden combatre amb el planejament d’un nou model més 

sostenible i de promoció dels modes no motoritzats.  

 La ideologia moderna de l’urbanisme i de l’enginyeria de trànsit convencional, 

barrejats amb el marc econòmic, institucional i cultural genera una cultura de la 

mobilitat centrada en el motor, que sobrevalora el moviment i la velocitat, i que fa 

prevaldre els interessos individuals sobre els col·lectius. 
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6.VISIÓ  GENERAL,  LA  MOBILITAT  EN  UN  CONTEXT  DE  CANVI   

 

Introducció  

La recerca duta a terme per aquest estudi posa de manifest que la gran majoria de 

documentació i estratègies de vianants parlen de donar solucions a les polítiques que fins ara 

han prioritzat el vehicle rodat, de com el vianant s’ha convertit en l’element més vulnerable de 

la xarxa viària i de com aquesta situació provoca la pèrdua de la seguretat i morts prematures 

als carrers i carreteres cada any. 

Existeix un nombre considerable de documentació referent al vianant en l’àmbit urbà. S’ha 

identificat una problemàtica clara en l’esmentat àmbit, a més d’una pèrdua de l’espai públic 

d’aquest, el qual s’ha decidit que mitjançant diferents mesures es recuperarà.    

Pel que fa l’àmbit interurbà el gruix d’informació disponible és molt més escàs. Sembla a ser 

que l’existència del vianant a la perifèria no preocupa tant com en l’àmbit urbà o potser no es 

considera el vianant com usuari d’aquest espai. Cal ser conscient que les mancances en la 

xarxa interurbana de vianants són més pronunciades que en les àrees urbanes. La poca 

connectivitat i la manca d’accessibilitat s’aguditza. L’intent d’intermodalitat entre el vianant i 

el transport públic és deficient i la seguretat viària és molt escassa. 

L’àmbit de la RMB no es considera un àmbit de naturalesa urbana cent per cent, es tracta 

d’una àrea de gran escala que es compon de diferents municipis i que comunica diferents 

nuclis, per tant, les característiques que regeixen la RMB són més pròpies d’un àmbit 

interurbà. 

Degut a les característiques que presenta la RMB i  l’escassetat de documentació  disponible 

que tracta el vianant en l’àmbit interurbà, s’ha considerat oportú centrar la recerca en els dos 

àmbits i considerar aquelles idees, projectes i bones pràctiques de caire urbà adaptables i 

extrapolables a l’àmbit interurbà. Ja que s’entén que els principis bàsics de mobilitat13 per a 

vianants i les problemàtiques identificades a les ciutats no han de ser molt diferents d’un 

àmbit amb l’altre.  

Per poder dissenyar una estratègia per a vianants es creu necessari tenir referències d’altres 

estudis, una visió global del context social canviant i de les noves tendències en polítiques de 

mobilitat. Entendre les noves controvèrsies, els diferents tipus de seguretat a les que estem 

exposats i les característiques de l’àmbit d’estudi (urbà o interurbà). Estudiar les mancances de 

la xarxa, de les polítiques i de les campanyes de promoció i ser conscients d’aquestes, també 

formen part del procés. 

 

                                                                 
13 Connectada, comprensible, còmode, atractiva, segura, universal, accesible, contínua. 
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6.1 Context social canviant i evolució dels valors  

Catalunya i el món en general està experimentant una sèrie de canvis socials que fan plantejar 

si el sistema i els valors seguits fins ara són els correctes o si arran del nou paradigma i 

necessitats sorgides és moment de replantejar-se’n un de diferent. 

La societat és un col·lectiu canviant que evoluciona al llarg del temps, les polítiques doncs, han 

d’adaptar-se a aquestes noves situacions i donar resposta als nous paradigmes. El nou context 

social comença a dotar a la ciutadania de participació en la presa de decisions, el debat i el 

consens previ són eines cada vegada més concorregudes en l’elaboració de noves estratègies. 

El model de mobilitat actual, la mentalitat d’una societat moderna i respectuosa amb l’entorn 

posa de manifest la preocupació de la pèrdua de biodiversitat, la longevitat de la població, la 

pèrdua d’autonomia i seguretat del vianant, la incorporació de les persones amb discapacitats 

en dinàmiques socials i laborals i l’exclusió social i generacional són elements a considerar en 

el canviant context social i en el nou paradigma de mobilitat sostenible.  

 

6.2 La humanització de l’extraradi 

Durant molt de temps el creixement de les ciutats s’ha concebut a partir de la idea de la 

segregació de les diferents funcions urbanes. La planificació dels nuclis de generació de 

desplaçaments a l’extraradi de les ciutats augmenta les distàncies i el trànsit rodat en les 

carreteres a més que propicia la mobilitat obligada i la desconnexió entre els diferents nuclis, 

promovent l’exclusió social i la dependència al vehicle privat. En aquest esquema, ni el 

transport públic, ni el vianant, ni la bicicleta tenen facilitats per cobrir les necessitats de 

desplaçament.  

És important recordar que les distàncies en les àrees interurbanes, en ocasions no són molt 

diferents a les de l’àmbit urbà i que no tots els desplaçaments es realitzen en vehicle privat. El 

model d’urbanisme dispers genera un procés d’humanització de les carreteres locals dels 

municipis que no es pot obviar.  

Es considera que en l’àmbit interurbà, les mancances, problemàtiques i dèficits que afecten al 

vianant s’aguditzen; primer perquè en moltes ocasions no es proporciona cap tipus 

d’infraestructura pel vianant i segon, quan aquestes hi són no garanteixen els principis bàsics 

que una xarxa de vianants ha de complir: connectivitat, continuïtat, accessibilitat, rapidesa, 

atractivitat, seguretat i convivència amb altres mitjans de transport.  

En l’àmbit interurbà la presència de grans infraestructures de transport i la morfologia del 

territori (rius, desnivells més pronunciats, grans infraestructures...) segrega el territori i fa que 

la permeabilitat sigui un aspecte difícil de garantir pels desplaçaments a peu i augmenta 

notablement la percepció d’inseguretat del vianant en l’espai públic.   

Les oportunitats socials (accés a la feina, a centres d’estudis, mèdics...) varien segons si l’àmbit 

és compacte o dispers. L’obligatorietat dels desplaçaments i la dependència del vehicle privat 

augmenten. Darrerament,  la possessió de vehicle privat s’ha considerat com l’única mesura 
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possible per dotar d’igualtat d’oportunitats a la societat, però més aviat aquesta conjuntura a 

incidit en  l’exclusió social i en un dèficit d’inversions en el transport públic.  

El procés d’humanització i conseqüent exclusió social, només es pot combatre prioritzant el 

vianant en les estratègies de planejament. Considerar els principis esmentats anteriorment i la 

intermodalitat entre els mitjans de desplaçament no motoritzats i l’accés al transport públic o 

col·lectiu.   

Un exemple d’intenció fallida d’accessibilitat, d’implementació de la intermodalitat i de lluita 

contra l’exclusió social, és l’estació de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Quatre 

Camins. Es tracta d’una estació que presenta una localització idònia per proporcionar accés 

amb mitjans de transport sostenibles als treballadors del polígon industrial Pallejà i a totes les 

empreses que tenen seu al voltant.  El trajecte a peu de l’estació de ferrocarrils a qualsevol nau 

industrial no és més de 15 minuts però s’ha de fer a través de la carretera Nacional N-340. 

Aquesta no presenta cap tipus de disseny que vetlli per la seguretat del vianant, i l’obliga a 

posar en risc la seva integritat física. L’alternativa a la inseguretat i al risc és fer ús del vehicle 

motoritzat (cotxe, taxi o autobús) des de l’estació a l’empresa on es treballa o simplement 

optar pel vehicle privat per fer tot el trajecte des de casa fins la feina i viceversa.  Queda clar 

en aquest cas concret que la humanització de les zones interubanes existeix, i que se’n té 

coneixement. La intensió de proporcionar accés amb modes sostenibles hi és però en moltes 

ocasions no es consensua la coordinació en el posterior disseny de la infraestructura, ja que no  

considera l’accessibilitat del vianant en cap moment.  

El 20% de la superfície en polígons industrials i el 19% dels polígons industrials de la RMB té 

un dèficit greu d’accessibilitat en TPCI (distància a la parada o estació de TPCI més propera 

superior a 1,5km)14 

Aquest exemple dona peu a la reflexió de l’entremat de les subvencions per a la construcció o 

reforma d’infraestructures, que obliga a l’aprovació de projectes els quals prima la rapidesa 

davant la qualitat i deure polític cara el vianant.  

Els desplaçaments a peu són molts cops complementaris a una mobilitat motoritzada, ja 

sigui en vehicle privat o en transport públic, i es fa necessari dirigir els vianants des de les 

estacions, les parades de transport públic o les zones d’aparcament, i viceversa15.  

Les polítiques i estratègies han de donar solucions als problemes i els tècnics han de considerar 

el vianant en el seus dissenys des del principi fins el final. Es torna a posar en evidència les 

mancances dels plans de mobilitat i el tractament pràcticament nul del vianant en aquests.  

Els residents  de l’Àrea Metropolitana de Barcelona fan 3 de cada 4 desplaçaments amb els 

modes de transport  

més sostenibles (a peu, en bicicleta i en transport públic)16

                                                                 
14 Quadern del Pacte Industrial 1. Transport públic i treball. Disponibilitat de transport públic col·lectiu interubà als 

polígons industrials  de la RMB.  
15 Servei Català de Trànsit. Manual de senyalització urbana d’orientació per a vianants.  
16  Enquesta de Mobilitat En dia Feiner. EMEF 2015  
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6.3 Controvèrsies futures  

Vivim un moment històric on el comportament humà canvia i evoluciona ràpidament i on la 

tecnologia avança veloçment. És oportú reflexionar sobre l’aplicació de les noves tecnologies 

relacionades amb l’energia motriu dels vehicles i amb la conducció autònoma dels mateixos.  

En un futur proper els vehicles autònoms seran presents en els carrers de les ciutats i aquest 

no requeriran d’espai d’aparcament. L’espai públic augmentarà i amb ell l’oportunitat de 

retornar-li part d’aquest al vianant.17   

Pel que fa els vehicles elèctrics, a més de ser més respectuosos amb el medi ambient que el 

vehicle convencional, és que són també més silenciosos. Això genera noves controvèrsies en la 

seguretat del vianant que per tant s’ha de considerar, modificar o adaptar l’ecosistema viari, ja 

que el sentit de l’oïda deixarà de ser una referència fonamental en els comportaments dels 

vianants.18 

L’augment de l’esperança de vida fa que la vulnerabilitat enfront a l’accidentalitat cada cop 

afecti a més població. Mentre les habilitats físiques i cognitives d’aquest grup poblacional 

disminueixen, les demandes de trànsit augmenten. El sistema de trànsit està dissenyat per 

aquells que reaccionen ràpid i es mouen de pressa. Per molta gent d’edat avançada suposa 

estar en constant posició de desavantatge, risc i por en el seu desplaçament.19     

Avui en dia, apareixen una sèrie d’hàbits els quals amb el temps es converteixen en normals i 

quotidians. Per exemple, desplaçar-se amb els auriculars posats, l’ús dels telèfons mòbils i 

altres dispositius de comunicació mentre un es desplaça...  

Aquestes noves situacions i debats són actuals i s’han de tenir en compte en el disseny de 

noves estratègies per a vianants i mobilitat en general, ja sigui utilitzant les noves tecnologies 

per assegurar la seguretat de tots els usuaris de la xarxa o destinant campanyes d’educació i 

prevenció per els mateixos.   

 

6.4 Els accidents a la xarxa de vianants. Seguretat 

Els nous comportaments dels vianants fruit de l’ús de les noves tecnologies en els 

desplaçaments, una piràmide poblacional de tendència invertida, la humanització de les 

carreteres i la manca de responsabilitat davant la societat dels tècnics i dels  planejaments dut 

a terme fins ara, repercuteix directament l’accidentalitat i la seguretat del vianant.  

 
En el 85% dels accidents registrats a la ciutat de Barcelona en el trienni 2010-2012 hi ha 

almenys un usuari vulnerable implicat. Només en un 15% de l’accidentalitat no hi intervé cap 

vianant, ciclista o motorista. 20 

                                                                 
17  Missika, Jean Louis  tinent alcalde de París. Mirades a la mobilitat sostenible. 
18  Sanz Alduán, Alfonso. Manual de movilidad peatonal. Caminar en la ciudad.  
19 Federation European Pedestrian Association. Walking  Conditions for eldery people in Switzerland.  
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El repte dels polítics i tècnics per als propers anys és buscar la manera d’integrar les necessitats 

de tots els usuaris que comparteixen l’espai públic. 

Aquest repte i deure serveix per introduir el debat de l’accidentalitat. Amb això es vol deixar 

clar que existeixen infinitat d’evidències que ens recorden que els accidents a les carreteres i 

carrers on hi intervenen vianants són encara molt elevats però no són els únics.  Alguns estudis 

ens diuen que no només es considera accident aquella sinistre en el que intervé un vianant i un 

vehicle motoritzat, sinó que en la xarxa de vianants es produeixen caigudes, relliscades, 

conflictes entre vianant i mobiliari urbà, entre vianant i vianant per manca d’espai... Molts 

d’aquests accidents són conseqüència de mancances en el disseny d’unes bones 

infraestructures o senyalització de la xarxa de vianants i en ocasions són desencadenant 

d’accidents més greus. Aquests conflictes no són comptabilitzats com accidents atès que en la 

majoria dels casos no tenen la consideració social de ser-ho.  

Quan es parla d’accidents i seguretat a la xarxa de vianants s’ha d’anar un pas més enllà i 

considerar sinistre tot allò que involucra al vianant.  Per reduir la conflictivitat és necessària  

una concepció global de l’espai públic i coneixement del comportament de tots els usuaris 

de  la xarxa.  

 

6.5 Poc coneixement del comportament del vianant en la xarxa 

En els estudis realitzats fins ara, s’han analitzat factors com la ubicació i les causes de 

l’accidentalitat per tal d’actuar sobre la infraestructura. Però, per la seva complexitat, hi ha 

una mancança en l’anàlisi del comportament de l’usuari. En l’àmbit de la Regió Metropolitana 

de Barcelona no s’ha trobat cap document que tracti el vianant en un àmbit interurbà, però 

existeixen estudis interessants com; “l’Anàlisi del comportament de risc d’accidentalitat dels 

usuaris vulnerables a Barcelona, Desembre 2014”21 i el document “Making Walking Count”22 

que recullen les opinions dels vianants. El comportament d’un individu es pot observar però 

l’ésser humà té l’habilitat de comunicar-se. Les entrevistes i les enquestes són eines molt 

poderoses a l’hora de comprendre la mobilitat. Preguntes com: Quin és el motiu del seu 

desplaçament?, Com es desplaça?, Quantes vegades al dia es desplaça?, Quines són les seves 

motivacions per desplaçar-se a peu?, Què l’impedeix desplaçar-se caminant?, Se sent còmode 

quan camina?, Se sent segur?, l’edat, el gènere, la nacionalitat... són dades qualitatives que 

ajuden als tècnics i experts en mobilitat a dibuixar i entendre el panorama en els 

desplaçaments a peu.  

Aquest tipus d’estudis i enquestes es consideren molt útils a l’hora d’influenciar en estratègies 

i polítiques per a vianants, millorar la xarxa, identificar els col·lectius més vulnerables i aquells 

col·lectius els quals s’han de destinar les campanyes de comunicació i promoció dels mitjans 

sostenibles de desplaçament.  

Per tant, la recerca i documentació consultada, posa de manifest que si es vol combatre amb 

les problemàtiques de les actuals polítiques i trencar amb aquest model, cal començar a 

                                                                 
 21  Intra.SL, Consultora de mobilitat. 

 22   Catalunya Camina, Making Walking Count. Barcelona –March 2010.  
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recopilar dades de comportament dels vianants per així dissenyar plans i estratègies que els 

prioritzin i els tinguin en compte.  

 

6.6 Actuals mancances de la xarxa de vianants 

La concepció d’espai públic ha canviat al llarg del temps i s’ha perdut l’essència i el sentit que 

aquest tenia dècades enrere; el d’espai social, de joc, de comunicació, de comerç... però el 

comportament del vianant demostra que aquest encara el concep així. 

La universalitat i l’accessibilitat són obligatòries per retornar el sentit de l’espai públic i dotar a 

la població d’oportunitats, que tot i està extens en els discursos i escrit en els papers la realitat 

als carrers n’és una altra.  

S’identifiquen les següents mancances en la xarxa de vianants: 

 Barreres físiques que s’interposen en el moviment del vianant (infraestructures que 

divideixen l’espai, passos de vianants excessivament separats entre sí, passos elevats i 

subterranis, regulació semafòrica que dóna lloc a temps d’espera molt llargs, 

interseccions dissenyades per afavorir la circulació motoritzada...); 

 Voreres i espais insuficients per a vianants (amplada de les voreres, obstacles com 

senyals i semàfors, vorades sobre-elevades, accés a la informació no universal, 

mobiliari urbà que afavoreix a la segregació dels usuaris en funció les seves 

capacitats...) 

 Falta d’il·luminació: S’ha constatat en estudis a grans centres de concentració laboral 

(parcs empresarials, polígons industrials) que la falta d’il·luminació en un itinerari pot 

dissuadir de realitzar certs desplaçaments. Aquest impediment s’agreuja a l’hivern i 

entre les dones. És normal trobar-se amb persones que poden realitzar un 

desplaçament a peu durant els mesos d’estiu, però que als mesos d’hivern opten per 

un altre mitjà, per la sensació de falta de seguretat. 

 Confort i seguretat: Lligat a la il·luminació de l’itinerari, altres elements són 

aconsellables per materialitzar un desplaçament còmode. La superfície ha de ser 

correcte, per poder caminar en cas de pluja amb total seguretat. Cal trobar espais 

diàfans, no acotats, espaiosos i que no puguin provocar sensació d’angoixa o 

d’aïllament. 

 Falta d’espais per a la socialització; 

 Senyalització i codificació a la mesura del vehicle i no del vianant. 

Aquestes són algunes de les mancances identificades fins ara i que es consideren importants a 

tenir en compte ja que la quotidianitat de les mancances es comencen a percebre com 

normalitats en els dissenys. Una nova estratègia ha de combatre aquestes controvèrsies.  
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6.7 Perspectiva de gènere 

Un aspecte que cal considerar és si la distribució modal presenta diferències atenent al gènere 

de l’individu. Per realitzar una anàlisi global de la mobilitat quotidiana al conjunt de municipis 

de RMB s’exploten els desplaçaments de l’EMQ 2006 amb origen i/o destinació a la RMB. 

 

Repartiment modal dels desplaçaments de la RMB segons gènere (2006) 

GÈNERE 

FEINER 

No 
motoritzat 

Transport 
públic 

Transport 
privat 

Total 
Mobilitat 

ocupacional 
Mobilitat 
personal 

Tornada 
a casa 

Total 
Mitjana 
viatges 

Homes 39,8% 16,0% 44,2% 100% 28,9% 26,1% 45,1% 100% 3,57 

Dones 51,0% 21,1% 27,9% 100% 20,8% 34,2% 45,1% 100% 3,72 

Total 45,5% 18,6% 35,8% 100% 24,7% 30,2% 45,1% 100% 3,64 

GÈNERE 

DISSABTE I FESTIU 

No 
motoritzat 

Transport 
públic 

Transport 
privat 

Total 
Mobilitat 

ocupacional 
Mobilitat 
personal 

Tornada 
a casa 

Total 
Mitjana 
viatges 

Homes 42,8% 9,7% 47,5% 100% 4,0% 48,6% 47,4% 100% 3,10 

Dones 45,8% 12,5% 41,6& 100% 3,4% 49,7% 46,9% 100% 2,97 

Total 44,2% 11,1% 44,7% 100% 3,7% 49,1% 47,2% 100% 3,03 

 
 

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana (2006) 

En dia feiner, els homes es desplacen un 8,1% més per mobilitat ocupacional que les dones 

(28,9% i 20,8%, respectivament) i utilitzen el vehicle privat un 16,3% més que les dones. En 

dissabte o dia festiu, tant els percentatges de desplaçaments per ocupació com els d’ús del 

mode privat s’escurcen. 

Respecte els desplaçaments a l’AMB, augmenten els desplaçaments en modes no motoritzats. 
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És ben conegut que hi ha diferències entre dones i homes quant a les condicions, necessitats i 

maneres reals de desplaçar-se. Algunes diferències rauen en: 

 Els models de desplaçar-se: les dones tenen, generalment, cadenes de viatges més 

complicades, formades per vàries parts de viatges. Els homes viatgen més sovint 

directament entre la casa i la feina. Aquest fet s’explica donat que les dones, 

generalment, es responsabilitzen de la casa, llar i nens, i realitzen els viatges de 

compres i a l’escola. 

 L’hora del viatge: El fet que les dones no tinguin tanta presència en el mercat laboral 

remunerat o facin jornades més adaptades a la conciliació laboral fa que moltes dones 

no estiguin condicionades en l’horari dels seus desplaçaments. En contrapartida, 

aquests viatges tenen lloc durant hores amb baix servei del transport públic. 

 Les necessitats: les dones experimenten generalment una inseguretat més gran en el 

sistema de transport que els homes. El mal estat d’algunes infraestructures o serveis 

(falta d’enllumenat, abandonament...) poden dissuadir més fàcilment del seu ús a una 

dona que no pas a un home. 

 

Per tant, a l’hora de planificar cal tenir en compte la perspectiva de gènere. Un PdM hauria 

d’incidir en la necessitat que tota la documentació i tots els projectes presentats incloguin la 

perspectiva de gènere.  

La Llei d’accessibilitat universal, la Carta internacional dels dret del vianant o el Marc Estratègic 

Comú de la de la Comissió Europea 2014-2020 ja porten implícit l’anàlisi i aplicació de la 

perspectiva de gènere que cal considerar. 

Per a que aquest posicionament fos útil, també els equips avaluadors d’aquests projectes 

haurien d’incloure persones sensibilitzades en aquest aspecte.  



 

22 

2
2
 

Distribució dels desplaçaments de l’RMB segons el motiu, el gènere i l’àmbit de residència 
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Distribució dels desplaçaments segons el mode de transport, el gènere i l’àmbit de residència 
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6.8 Les Associacions i el seu paper en la defensa del vianant  

En el context social d’avui en dia s’intueixen canvis en el model i estratègies de mobilitat. Tot i 

així el malestar de la societat ja fa temps que es percep i es manifesta. Reclama que se li 

retorni l’espai que el vehicle li ha pres, mostra preocupació pel medi ambient i per les 

repercussions nocives que la contaminació té en la salut dels nostres ciutadans i el cost 

d’aquesta en la Seguretat Social entre d’altres. 

Arran d’aquestes preocupacions, durant les darreres dècades, apareixen informes, manuals i 

declaracions internacionals que vetllen i reivindiquen els drets ja no només del vianant, sinó de 

tot ciutadà.  

L’informe redactat l’any 2012  per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmics (OCDE) “Pedestrian Safety, Urban Space and Health”, és un dels exemples. Aquest 

estableix una sèrie de recomanacions per a la promoció dels desplaçaments a peu, les 

inversions de transport públic amb l’objectiu de crear xarxes de vianants  segures, de qualitat i 

sense costures, enfortir la protecció legal del vianant i la necessitat de comprendre millor les 

tendències de mobilitat en una societat canviant, entre d’altres. 

A nivell internacional n’és un exemple també, el manual de seguretat viària Pedestrian safety 

(2013), realitzat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Conjuntament amb la fundació 

de la Federació Internacional de l’Automòbil, el Banc Mundial i l’Associació Mundial de 

Seguretat viària, el document presta especial atenció a la seguretat viària del vianant i a la 

importància de preparar plans d’acció amb aquest objectiu.   

“The International Federation of Pedestrian” (IFP) i les declaracions de la Carta Europea del 

vianant són referents mundialment pel que fa a nivell associatiu. La IFP té una àmplia 

representació internacional, “America Walks” com associació als Estats Units, 

“Canadianwalks”, “ABRASP” al Brasil, “Caminar Costa Rica”, “Peatones Quito”, la Índia amb 

l’associació “The Right to Walk”, “Urban Action Network” a Corea, i d’altres a Austràlia, Nova 

Zelanda... A nivell europeu també existeixen molts països que formen part de la IFP. S’ha creat 

la Federation of European Pedestrain Associations (FEPA) que engloba totes les associacions 

per a vianants europees, com la de França “Les Droits du Piéton”, “Living Streets” i “Walk 

England” al Regne Unit, “Rights for pedestrian” a Grècia i altres representacions a països com 

Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Bulgària, Itàlia, Turquia, Portugal, Suïssa, Espanya, Catalunya...  

A Espanya existeix la plataforma Andando, de la qual en formen part associacions com “A pie 

Madrid”,” A pata Córdoba” i “Peatones Sevilla” i “Catalunya Camina”.  

Catalunya Camina és l’associació catalana amb delegacions a diferents ciutats del territori, com 

Barcelona, Badalona, Sant Boi, Sant Cugat, Terrassa i Vilanova.  

El nombre elevat d’associacions en defensa del vianant arreu del món evidencia altre cop els 

dèficits en les polítiques i estratègies pel que fa el tracte del vianant. 

Cal remarcar, que els problemes que preocupen al ciutadà i a les associacions també han 

despertat sensibilitat en les administracions públiques a nivell internacional, europeu i català. 

Malgrat així, encara existeix un llarg camí per canviar els hàbits d’una política de planejament 

que ha prioritzat el vehicle motoritzat en les darreres dècades i ha deixat en l’oblit el mitjà de 

desplaçament més universal i accessible de l’ésser humà, el caminar.  
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A tall de síntesis 

 Per dissenyar una nova estratègia per a vianants cal conèixer el context social 

canviant i cal adaptar la línia d’estratègia, la identificació i resolució de les 

mancances a la realitat actual. 

 Comprendre el tipus d’àmbit en el que es vol actuar (urbà o interurbà) i la relació 

que hi ha entre ells. 

 Considerar la humanització de la xarxa interurbana i considerar la intermodalitat 

amb el transport públic i col·lectiu com a mesura.  

 Donar respostes a les controvèrsies futures. 

 Incidir en la reducció de l’accidentalitat i entendre que existeixen diferents tipus de 

sinistres en la xarxa de vianants. Considerar els dissenys com a mesura per pal·liar 

l’accidentalitat. 

 Conèixer la diversitat dels perfils de les persones que estan presents en l’espai públic 

i comprendre les seves motivacions en els desplaçaments a peu per donar respostes 

a les mancances actuals.   

 Les preocupacions es traslladen a les administracions que cada cop més prenen 

consciència de la situació.  
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7.  PLANEJAR  TENINT  EN  COMPTE  EL  VIANANT    

Introducció  

La documentació consultada prèviament ha servit per entendre quin és el context global de la 

mobilitat per a vianants i identificar les problemàtiques d’un model, polítiques i dissenys que 

degut als canvis socials, econòmics i mediambientals són objecte d’estudi i renovació. Fins ara 

s’han identificat les següents problemàtiques:   

 Manca de drets i representació dels vianants en les polítiques;  

 Priorització del vehicle privat per sobre el modes sostenibles en els dissenys i 

polítiques;  

 Pèrdua de biodiversitat i espais naturals; 

 Pèrdua de qualitat de vida i de salut; 

 Pèrdua de seguretat i autonomia del vianant en els desplaçaments;  

 Augment de l’exclusió social; 

 Humanització de la perifèria; i 

 Accidentalitat i sinistres.   

S’ha comprovat, tal com s’ha dit anteriorment, que existeix una preocupació notable pel que fa 

al tracte i a la contemplació del vianant en estratègies en l’àmbit urbà i això genera que 

existeixi força informació disponible, en canvi, el vianant en l’àmbit interurbà queda en un 

segon pla i la documentació utilitzable al respecte és escassa. Tot i així, existeix un nombre 

considerable de guies i estratègies que no se centren en un àmbit específic i per tant, són 

d’interès per extreure informació pel que fa el tracte del vianant.   

L’interès per considerar els modes no motoritzats i el vianant en els nous plans de mobilitat 

urbana i estratègies s’evidencia en apreciar la diversitat d’organismes que estudien el tema. 

Organismes internacionals, universitats, governs, associacions, ONG... plasmen els 

coneixements en articles, estudis, decrets, estratègies polítiques, dissenys, assajos, literatura...   

En el marc internacional s’han analitzat els següents documents en matèria vianant: 

- Pedestrian Safety. A road safety manual for desicion-makers and practitioners 

- Pedestrian planning and design guide (Oct 2009) - NZ Transport Agency 

- Pedestrian Safety, Urban Space and Health. 2012 - Organització per la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE) 

- Intervenciones peatonales, Buenos Aires ciudad 2016 – Ayuntamiento de Buenos 

Aires.  

- FHWA Bicycle-Pedestrian Count Technology Pilot Project (Des. 2016) – U.S Department 

of Transportation, Federal Highway Administration 
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- Integrating Pedestrian and Bicycle Facilities into Large- scale Infraestructure Projects 

(Nov. 2011) - Transport Canada. 

En el marc europeu s’han analitzat els següents documents: 

- Let´s Get Scotland Walking. The National walking Strategy (2014) – Govern d’Escòcia 

- Carta europea dels drets dels vianants (Octubre 1988) – Parlament Europeu 

- Transport research Fourth Framework programme urban transport VII-56-(1998) – 

Adonis, Unió Europea. 

- Making Walking Count (Barcelona), 2010 – Catalunya Camina 

- Walking conditions for eldery people  in Switzerland (1993) – Federation European 

Pedestrian Association 

- How to enhance WALking and CYcliNG instead of shorter car trips and to make these 

modes safer - Department de la planificació del trànsit i Enginyeria (Gen. 1999) - 

Universitat de Lund, Suècia.  

En el marc nacional s’han estudiat els següents documents:  

- DONOSTIA CAMINA – Pasos de una estrategia. Proyectos y propuestas para el peatón 

en San Sebastian – Concejalía de Movilidad y Vías públicas. Ayuntamiento de San 

Sebastián 

- Caminar en la ciudad. Manual de movilidad peatonal. Alfonso Sanz Alduán.  

- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid (PMUS), 2014 – 

Ajuntament de Madrid  

- Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2013) – Diputació Foral de 

Guipúscoa 

- Estudio sobre la utilización de las vías ciclistas forales de Guipuzkoa 2015 – Biziker, 

consultoria en mobilitat.  

- Actuaciones multimodales en carreteras. Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

2000 – Junta de Andalucía.  

Finalment en el marc català s’ha analitzat els següents documents:  

- Pla estratègic de la seguretat viària de Catalunya 2014-2020 – Generalitat de 

Catalunya/Servei Català de Trànsit 

- Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013 – 2018 – Ajuntament de Barcelona 

- Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013 – 2018 – Ajuntament de Barcelona 

- Moure´s a peu per Barcelona (Pacte per la mobilitat Barcelona) – Ajuntament de 

Barcelona 

- Enquesta de Mobilitat En dia Feiner 2015 (EMDF) – ATM  
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- Dossier tècnic núm. 25 de seguretat viària (Manual de senyalització urbana 

d’orientació per a vianants),  2014 – Servei Català de Trànsit   

- BICIVIVA – AMB 

- Pla Estratègic de la bicicleta de Catalunya (2008 – 2012) – Generalitat de Catalunya 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.  

- Diagnosi de la mobilitat de vianants i bicicletes per al Pla Metropolità de Mobilitat 

Urbana (PMMU), Octubre 2014 – INTRA, SL. 

L’annex 1- Benchmarking organitza els documents mencionats segons marc internacional, 

europeu, nacional i català i distingeix entre les estratègies i/o guies de governs que no 

especifiquen un àmbit concret, els estudis de caire urbà per un cantó i els de caire interurbà 

per l’altre. Es resumeixen i s’extreu aquella informació que es considera més rellevant per 

combatre els dèficits i problemàtiques sorgides de l’antic model i interessants per definir una 

línia eficient i considerada per a les noves necessitats del vianants.  

Aquest capítol contempla també el paper de les Associacions en defensa del vianant. Es parla 

de la seva trajectòria i de la seva feina i se n’extreuen iniciatives i campanyes de conscienciació 

i promoció del desplaçament a peu. Finalment, aquest apartat es destina a idees i  eines 

d’interès que doten a l’estratègia d’innovació. 
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7.1 Legislació catalana 

S’analitzen lleis i decrets que poden tenir rellevància en matèria de vianant. Són de 

consideració:   

 Llei 13/2014, del 30 d’Octubre, Llei d’accessibilitat   

 Llei 9/2003, de 13 de Juny, Llei de mobilitat 

 Llei 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de 

Catalunya 

 Decret 344/2006, de 19 de Setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la 

mobilitat generada.  

 

7.2 Ens administratius de mobilitat la catalana 

Per tal de garantir una bona implementació en les estratègies de mobilitat es creu oportú 

esmentar i il·lustrar els ens en matèria de mobilitat sostenible i les seves competències. La 

coordinació i implicació de totes les institucions és clau pel canvi. El gràfic a continuació 

il·lustra dites competències i la figura els límits d’aquestes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 3. Límits dels ens en matèria mobilitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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7.3 Conceptes i eines d’interès  

Personalised journey planning plan - Pla personalitat acord amb les necessitats dels viatges de 

cada usuari, pretén amb aquesta mesura promoure l’ús del transport públic i col·lectiu, el 

caminar i la bicicleta. (Font: varies) 

Corredors verds periurbans  - Franges periurbanes amb presència dominant de vegetació i ús 

exclusiu, o si més no prioritari, de vianants i bicicletes, que travessen un teixit periurbà. Ús de 

les vies verdes, de les vies de FFCC, les lleres dels rius, recuperació del camins antics... (Font: 

“Els corredors verds urbans Exemples i criteris de disseny Barcelona, 2010”). 

 

Machinoeki - Iniciativa japonesa composta pel terme “Machi” que significa ciutat o comunitat i 

el terme “Eki” que significa estació per aquells que es desplacen caminat, amb bicicleta o amb 

transport públic. Les funcions primordials d’un Machinoeki són: proporcionar zones de descans 

i lavabos gratuïts, informació i guia de l’àrea als seus usuaris, intercanvi social i cultural i per 

últim col·laboració i cooperació entre Machinoeki. (Font: Walk21 conference, Barcelona 2008). 

 

Walkability City Tool - Eina desenvolupada per SUMA-USC Pamplona, que permet mesurar la 

xarxa caminable, tenint en compte factors tècnics, ambientals, socials, turístics i econòmics. 

Serveix de suport per prendre decisions estratègiques de ciutat i turisme, basada en 

evidències.  (Font: Walk21 Viena Conference 2015).  

Figura 4: Exemple de l’anàlisi de l’estat de la xarxa caminable de barri financer de Panamà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Walk21 Viena 
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Sidewalk Inventory - Eina que proporciona informació de la localització i condicions de les 

voreres a llarg del corredors d’infraestructures dins la ciutat de Toronto i voltants. Les dades 

s’han utilitzat com a base per crear una xarxa de l’estat de les voreres tram a tram mitjançant 

l’ús de fotografies aèries. L’inventari de les voreres és utilitzat pels treballadors de 

l’Ajuntament de Toronto junt amb consultories per a la realització de diferents estudis. (ex. 

Planejament d’infraestructures, estudis de seguretat viària, assessorament mediambiental, 

plans de mobilitat...). (Font: Toronto Transportation Services).  

Figura 5: Exemple de resultats obtinguts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALKONOMICS – Aplicació per a smartphones que permet que els vianants trobar no només 

la ruta més ràpida per arribar a caminant a qualsevol destí, sinó també la ruta més agradable, a 

través de carrers amb arbres i parcs. Gran part de Walkonomics està construït utilitzant Open 

Data del govern i també Opens Street Maps. Es pot fer ús d’aquesta aplicació en ciutats com 

Londres, Nova York, Toronto i Sant Francisco.  (Font: Walk21)   

 

 

Diamondback Pedestrain/Bicycle Bridge - Pont exclusiu per vianants i bicicletes que connecta 

dos nuclis que estan separats per una autopista. Es destaca el concurs artístic que hi havia 

darrere el projecte. A part de considerar els aspectes tècnics i la solvència del dèficit de 

permeabilitat s’ha tingut en compte la basant estètica de la xarxa.   (Font: Active living 

Organisation. Arizona). 
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A tall de síntesis 

La recerca posa de manifest: 

 Una nova tendència en les estratègies de mobilitat pel que fa al tracte en el vianant. 

 No existeix suficient documentació que consideri el vianant en l’àmbit interurbà.   

 L’objectiu és assolir escenaris urbans fets a escala humana i no del cotxe privat. 

 La importància de considerar el mitjà a peu com a eina clau de balanç en el sistema 

de transport, respectuós amb el medi ambient i clau en la intermodalitat amb el 

transport públic.  

 Establir responsabilitats administratives clares entre tots els nivells i departaments 

del govern per tal de coordinar les iniciatives i programes de desplaçament a peu. En 

l’àmbit interurbà es considera essencial la coordinació entre les administracions dels 

diferents municipis. 

 La creació d’un Observatori del Vianant que s’encarregui de gestionar les accions i 

mesures per a vianants, encarregat de fer recomptes i avaluacions periòdiques de 

l’estat de la xarxa i el benestar del vianant.  

 Conèixer el comportament del vianant i els motius del seu desplaçament. L’ ús 

d’eines com enquestes, comptatges i anàlisi de les dades recopilades són primordials 

a l’hora d’incidir en les polítiques de planejament i mobilitat per a vianants. Per això, 

és necessari millorar les eines i tècniques en els estudis de vianants.  

 No excloure cap grup generacional en els estudis de  mobilitat per a vianants per així 

aconseguir una visió més real i completa de la mobilitat dels desplaçaments a peu.  

Es pren com exemple l’enquesta Nacional de desplaçaments del Regne Unit. 

 Metodologia de mesura estandarditzada dels desplaçaments i l’accidentalitat dels 

vianants (accidents de trànsit i caigudes). L’estandardització pot ajudar a mesurar el 

creixement dels desplaçaments a peu i, eventualment, ser un indicador central de la 

sostenibilitat urbana i interurbana.   

 Els principis bàsics d’una xarxa de vianants són: Connexió, comprensió universal, 

comoditat, atractivitat i agradable, seguretat, accessibilitat, continuïtat i 

universalitat. Catalunya Camina afegeix, verda i lliure de fums.  

 Molts dels problemes en els desplaçaments a peu són la conseqüència de 

l’incompliment dels principis bàsics d’una xarxa de vianants.   

 Considerar a la mesura que sigui possible, antigues infraestructures  en desús 

(antigues plataformes de ferrocarrils, carreteres...) i els cursos naturals dels rius i les 

riberes, antics camins... com a via per a la xarxa de vianants.  
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 A nivell mundial i també espanyol es considera la convivència entre la xarxa de 

bicicletes i la de vianants, considerant aquesta com a xarxa de mitjans no 

motoritzats. On la seguretat, comoditat i benestar de tots els mitjans s’han de 

garantir.  

 L’educació com a mesura per promocionar els beneficis del desplaçament a peu i 

eina de divulgació del canvi cultural en la mobilitat. (Camí escolar) 

 Ús dels mitjans de comunicació per millorar l’estatus dels desplaçaments no 

motoritzats i la seva promoció.   

 Revaloritzar la cultura de desplaçament a peu i la marxa a peu com a mitjà de 

desplaçament.  

 Revisar els fonaments i enfocaments de les disciplines que intervenen més 

directament en la configuració de l’espai urbà i interurbà revisant l’urbanisme i 

l’enginyeria en primera instància, però no oblidar altres polítiques que també estan 

involucrades.  
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7.4 Associacions en defensa del vianant  

Exemples d’organitzacions Internacionals 

International Federation of Pedestrians  (IFP) 

Federació la qual està integrada per un nombre 

considerable d’Associacions d’arreu del món que vetllen  

i treballen pels drets dels vianants i reclamen la 

consideració i el retorn de l’espai públic en les polítiques 

de planejament. Va ser fundada com a ONG l’any 1963 i 

des de llavors no ha deixat de promoure els drets dels vianants.  

La IFP organitza congressos periòdicament i serveix de plataforma per compartir experiències i 

coneixements entre països en temes relacionats amb el vianant i la mobilitat sostenible.  

 

WALK21  

Xarxa de professionals internacionals que treballen per 

desenvolupar i divulgar les bones pràctiques de 

polítiques i programes del desplaçament a peu.  

L’objectiu de la xarxa és encoratjar i inspirar els polítics, 

tècnics i usuaris a desenvolupar i implementar iniciatives 

per millorar el desplaçament a peu.  

Walk21 proporciona una plataforma internacional on promou el debat, el desenvolupament 

de bones pràctiques i el lliurament de noves iniciatives a través de conferències internacionals, 

projectes de recerca i serveis per a consultories locals.   

L’any 2008 Barcelona va ser la seu organitzadora del WALK21 congress.  

 

Exemples d’organitzacions europees 

Federation of European Pedestrian Association  (FEPA)   

Delegació europea de les associacions que formen part de la International Federation of 

Pedestrian. 

Es destaca el Living Streets del Regne Unit com la primera Associació en defensa del vianant.  

 

 

 

 



 

36 

3
6
 

Exemples d’organitzacions espanyoles i catalanes 

Plataforma ANDANDO  

Plataforma d'organitzacions en defensa del vianant i la mobilitat sostenible.  

Difonen: 

 Els avantatges del la marxa a peu per la salut, el medi ambient, l’economia i la 

convivència.  

 Recuperar i enfortir el protagonisme del vianant en la mobilitat quotidiana 

 Defensar els camins tradicionals i el seu ús per a vianants   

 Estendre les xarxes d’itineraris per a vianants, connectant nuclis de població i espais 

rurals i naturals. 

 Promoure les lleis i normes que facilitin la seguretat pels que caminen 

 Impulsar la vitalitat dels carrers i un urbanisme d’escala del vianant 

Es destaquen les associacions A PIE, A Pata Córdoba i Peatones Sevilla. 

A PIE 

L’associació A PIE fou fundada l’any 1995 amb l’objectiu principal d’introduir el vianant a 

l’agenda social i política de la ciutat de Madrid, és a dir amb el propòsit d’impulsar a les 

diferents organitzacions socials i partits polítics a que les seves propostes i actuacions 

contemplin als vianants. D’A PIE es volen destacar les campanyes enfocades a promocionar i 

divulgar el desplaçament a peu.  

Las instalaciones más completas de la ciudad. 

Abierto 24 horas al día, 365 días al año. 

Apto para todas las edades. 

Cuando lo utilizas mejoras tu salud y la de tus 

conciudadanos.  

Recomendado para la reducción de grasas, humos y ruido. 

PRUÉBALO ¡ES GRATIS! 
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Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T 

Els objectius d’aquesta associació fundada l’any 1968 són entre d’altres els següents:  

 Reducció del número de persones que moren i resulten ferides per sinistres de trànsit i 

convivència pacífica i respectuosa en la mobilitat.   

 Orientació i defensa dels drets de les víctimes 

 Visió zero – cap mort causat per sinistres de trànsit  

 Mobilitat solidària, sostenible, saludable i segura 

 Incitar a un diàleg social  

 Promoure l’educació en mobilitat  

 Estimular l’ investigació i estudis en temes de mobilitat i seguretat viària 

 Ampliar el debat sobre els valors de bona convivència que ha de regir la societat. 

 

 

Catalunya Camina  

Associació fundada l'any 1993, que treballa per millorar les condicions de mobilitat i reforçar la 

seguretat dels vianants a Catalunya. Organitza conferències, xerrades i taules rodones 

informatives per difondre comunicats i articles, en ponències de divulgació i informació per 

aconseguir seguretat, respecte i civisme entre els usuaris dels mètodes de transport.  

De Catalunya Camina es destaca:  

 Campanyes de sensibilització per què es respectin els itineraris dels vianants, en 

diferents Ajuntament de Catalunya, mitjançant informes de denúncia fotogràfics, per 

reclamar-ne mesures correctores.  

 Campanya de recomanacions de senyalització i millores de l'itinerari amb motiu de les 

obres de la ciutat en voreres o façanes d'edificis.  

 Juntament amb el diari La Vanguardia, la campanya de denuncia per la millora del 

temps del verd dels semàfors per a vianants a la ciutat de Barcelona per tal de garantir 

el pas de totes les persones.  

 Promoció de millores tècniques i desenvolupa recomanacions i propostes sobre la 

mobilitat del camí escolar. 
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Conclusions 

Aspectes generals  

La recerca duta a terme ens posa de manifest que a escala de govern com també associativa 

s’ha despertat una sensibilitat que dona peu a noves tendències en les estratègies de mobilitat 

sostenible, on l’objectiu és garantir un planejament a una escala humana i no del cotxe privat. 

Les noves estratègies pretenen trencar l’antic model tot dotant al vianant dels drets i l’espai 

que el vehicle motoritzat, sobretot el privat li ha manllevat.  

La línia estratègica que es percep pretén establir un marc legislatiu comú i unes 

responsabilitats entre administracions per tal de coordinar i promoure iniciatives i programes 

de desplaçament, per tant, s’entén que una estratègia exitosa és fruit d’un diàleg i 

comunicació entre municipis, ajuntaments, empresa privada, associacions i ciutadans. Un 

observatori del vianant ajuda a la coordinació i implementació del vianant en el nou marc.   

Replantejar el model i els espais públics actuals suposa dissenyar estratègies que contemplin el 

vianant com l’agent primordial. És de gran necessitat entendre el comportament, els motius de 

desplaçament, l’obligatorietat del recorregut, les motivacions, les característiques tan físiques 

com cognitives del vianant, les opinions, entendre quins són els grups generacional més 

desprotegits o vulnerables (ciutats 8-8023) així com el canviant context social en general. 

Comprendre quines són les mancances actuals de la xarxa de vianants, escoltar els col·lectius 

que reivindiquen una millora i aprendre dels errors és també un bon exercici. 

 

El concepte d’àmbit interurbà  

No s’ha trobat cap estudi o document que defineixi que és un àmbit interurbà. La consulta de 

diferents estratègies i documents ha permès definir el concepte interurbà com aquella zona de 

transició que comunica diferents barris d’una mateixa ciutat o dos municipis diferents. La 

morfologia de l’àmbit interurbà  sol ser dispersa i poc accessible en mitjans de transport no 

motoritzats. Els motius dels desplaçaments solen respondre a l'obligatorietat per raons de 

feina o residència.   

 

Els principis bàsics d’una xarxa de vianants 

Tots els documents consultats coincideixen en quins han de ser els principis bàsics d’una xarxa 

de vianants. Es considera que aquesta ha de proporcionar continuïtat, accessibilitat, connexió 

entre origen i destí, comoditat, universalitat, seguretat, ha de ser també llegible i comprensible 

per a tothom. Catalunya Camina considera que a més a més la xarxa per a vianants ha de ser 

verda i lliure de fums.   

Es detecta que moltes deficiències de la xarxa són degudes a l’incompliment dels principis 

bàsics esmentats anteriorment, i això repercuteix en el benestar del vianant. És normal que 

                                                                 
23  Cities 8-80 Iniciativa que té com objectiu crear comunitats segures i felices. Es creu que si tot el que es fa en 

l’espai públic està bé per la població de 8 anys i de 80, llavors es considera que està bé per tots els públics.  
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gran part de les mesures identificades en el buidatge dut a terme vagin destinades a pal·liar les 

mancances en els dissenys de l’actual xarxa.  

S’entén que les característiques de la xarxa de vianants en moltes ocasions fallen o estan mal 

implementades degut a que no existeixen estudis i dades suficients que recullin el 

comportament i les opinions del vianant. Pel que fa a Catalunya no s’han trobat plans de 

mobilitat, documents o estudis que recullin dades quantitatives i/o qualitatives del vianant i 

dels desplaçaments a peu. S’ha demostrat que l’ús de dades de vianants és una eina 

fonamental a l’hora d’identificar si es compleixen correctament o no els mencionats principis 

bàsics.   

 

La possible conflictivitat entre el vianant i la bicicleta a Catalunya 

Al llarg del capítol 5. Planejant tenint en compte el vianant s’observa que estudis i estratègies 

contemplen l’oportunitat d’integrar el vianant en les xarxes de bicicletes de distàncies llargues. 

Es creu que en un àmbit interurbà les distàncies poden ser més llargues que en l’àmbit urbà i 

per això es preveu la convivència dels dos mitjans de desplaçament, sempre i quant es 

garanteixi la comoditat i el respecte entre els dos agents i la intermodalitat amb el transport 

públic. 

El Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Guipuzkoa (2013) es considera un molt bon 

exemple pel que fa la integració entre vianant i ciclista en una xarxa comuna. Tot i que el Pla fa 

referència de forma explícita a una xarxa per a bicicletes, el document la considera com a via o 

xarxa no motoritzada. És a dir, el pla contempla el vianant en la planificació, el disseny i la 

senyalística. 

A Catalunya, s’observa com el mitjà de desplaçament en bicicleta està en auge. Existeix el Pla 

Estratègic de la Bicicleta de Catalunya a més del projecte BICIVIVA de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona que promocionen i divulguen l’ús de la bicicleta i la consideració i implementació 

d’aquest mitjà ens els futurs plans de mobilitat i estratègies. Aquesta augment de 

protagonisme de la bicicleta també es reflecteix el PDM 2007-2012 de la Regió Metropolitana 

de Barcelona el qual contenia diverses mesures per al desenvolupament d’una xarxa 

metropolitana de la bicicleta. 

A partir d’aquestes mesures es va observar la conveniència de proposar una xarxa 

metropolitana de bicicleta amb l’objectiu d’unir totes les poblacions de la RMB.  Arran 

d’aquesta iniciativa el nou PDM 2013-2018 analitza la xarxa de carrils bicicleta existent, a partir 

de dades de mobilitat, topogràfiques i de la infraestructura ja existent, es proposa una nova 

xarxa que completi l’existent i que faciliti els desplaçaments en bicicleta entre totes les 

polaritats de l’RMB. 

Tot i aquesta nova tendència envers la bicicleta, els nous documents, dades recollides i 

projectes enunciats són destinats exclusivament per aquest mitjà, en cap moment s’ha 

contemplat el vianant o la via com a xarxa per a mitjans no motoritzats.  

En aquelles àrees on les distàncies són més llargues com pot ser un àmbit interurbà es dona 

per fet que el trajecte sostenible o la intermodalitat amb el transport públic o col·lectiu s’ha de 
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realitzar amb bicicleta. En aquest cas es tem que la bicicleta li manllevi espai, infraestructures i 

oportunitats en el vianant i que es converteixi en el nou cotxe del segle XXI.  

Per tant, es considera en el cas català prendre consciència de la possible conflictivitat entre 

vianants i ciclistes en els nous dissenys i estratègies i contemplar la possibilitat de xarxes per a 

mitjans no motoritzats sempre que sigui possible.   

 

Sense marc legislatiu i implicació no hi ha estratègies. Catalunya 

El procés de planejament ha d’estar recolzat  per un marc legislatiu que faciliti la presa de 

decisions i agiliti el procés de canvi. La participació ciutadana, la implicació de l’empresa 

privada i la coordinació entre els diferents agents socials és un element clau en l’estratègia.  

 
Pel que fa a l’àmbit català s’ha tingut en compte la Guia bàsica per a l’elaboració de plans de 

mobilitat urbana que estableix bases en les etapes que haurien de conduir a la redacció d’un 

pla de mobilitat urbana i una proposta de les tasques i continguts mínims de cadascuna 

d’aquestes etapes. Com s’ha vist, existeixen documents de suport a l’hora de dissenyar 

estratègies de mobilitat que contemplen el vianant, però es considera que aquests no són 

suficients primer, perquè no incideixen suficient en el tracte del vianant i segon perquè no 

tracten específicament l’àmbit interurbà. Es conclou doncs, que no existeixen estudis suficients 

en matèria de vianant per aquest àmbit d’estudi.  

De la legislació es pot concloure que, la llei d’accessibilitat fa especial esment a la necessitat de 

crear espais accessibles i òptims per a tots els seus usuaris. La llei de mobilitat de Catalunya 

promou també, els valors de seguretat, sostenibilitat i integració social en el nou model de 

mobilitat. L’article 15 parla de la xarxa d’itineraris per a vianants. Segons la llei, se li ha de 

donar prioritat sobre la resta de modes de transport, ha d’assegurar la connectivitat amb els 

indrets on es generi un nombre important de desplaçaments a peu o amb mitjans auxiliars.  

L’article 15.4; “Els itineraris principals per a vianants han de ser continus, formant una xarxa 

que, de manera complementària amb la resta de voreres, doni una total accessibilitat al 

municipi per a les persones vianants. Si s’escau, aquesta xarxa s’ha de coordinar amb la dels 

municipis veïns” i, l’article 15.5 on els itineraris principals per a vianants han d’estar coordinats 

amb els itineraris per a transport públic i col·lectiu. La llei de mobilitat deixa ben clara la 

necessitat que té el vianant de ser dotat d’una xarxa accessible al transport públic i col·lectiu i 

per tant la importància de la intermodalitat. Pel que fa a la resta de normatives no estableixen 

una estratègia específica en matèria al vianant.  
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Una nova tendència  

Es posa de manifest que el context social ha canviat i que el disseny i la gestió del viari està 

experimentant un canvi de tendència de manera que els vianants, les bicicletes i el transport 

públic i col·lectiu comencen a prendre protagonisme. Aquest canvi de prioritats ha donat lloc a 

conceptes i situacions nous que fins ara no queden reflectides en la normativa i, per tant es 

requereix d’un esforç normatiu que unifiqui criteris per tal de prendre en consideració les 

necessitats de totes les parts implicades.  

La normativa també coincideix en destacar la importància de posar en valor una bona  qualitat 

de l’aire i de la vida, el respecte per l’entorn, la seguretat en els desplaçaments, i per tant 

contemplar que tant els nous dissenys com la gestió de la xarxa viària, siguin sostenibles i 

prenguin consciència de què les decisions d’ara modelaran el futur de les generacions 

venideres. 
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8.  L’ESTRATÈGIA  GLOBAL 

L’estratègia global sorgeix del buidatge de documents i experiències que tracten el vianant 

arreu del món i del coneixement del context actual de mobilitat a Catalunya. S’ha apreciat que 

per beneficiar la posició del vianant en futures estratègies aquest s’ha de conèixer i estudiar en 

profunditat. Ja es va fer en el seu dia amb el vehicle privat i el resultat ha estat una planificació 

beneficiosa i de priorització d’aquest. L’exercici d’ara endavant és prioritzar el vianant en les 

estratègies de planejament i en les polítiques de mobilitat en comptes del vehicle privat.   

Per tant, l’estratègia global considera el vianant com l’eix vertebrador  en el planejament i el 

pretén dotar de drets i seguretat en les polítiques de mobilitat a més de retornar-li l’espai 

digne a la via pública. Aquest capítol enumera els objectius de l’estratègia i defineix la línia 

estratègica en base aquests.  

Els objectius de l’estratègia global per a vianants són:  

1- Considerar el desplaçament a peu com un altre mitjà de mobilitat sostenible i entendre 

que el vianant és l’actor i el mitjà que realitza aquest desplaçament.  

2- Revisar les directrius catalanes en matèria de vianant mitjançant una matriu que 

contempli guies i manuals i les variables pròpies en matèria de vianants i classificar-les 

segons el tracte al vianant que en fan.   

Variables a considerar: 

3- Incloure el vianant en la presa de decisions polítiques i com a eina clau de balanç en el 

sistema de transport i en la intermodalitat. Els tècnics i polítics implicats han de tenir 

clara la relació entre el vianant i la intermodalitat amb el transport públic i col·lectiu. 

Tot desplaçament en transport públic o col·lectiu comença i acaba a peu.  

4- Incloure un estudi exhaustiu del comportament, opinions i mobilitat generada dels 

vianants en els futurs plans de mobilitat.   

5- Retornar espai públic al vianant. 
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6- Aconseguir una xarxa segura. 

Seguretat viària. 

Seguretat criminal. 

7- Dotar de sentit i continuïtat els itineraris de la xarxa. 

8- Definir la interacció amb la bicicleta. Considerar un planejament conjunt en aquells 

trams o trajectes de distàncies llargues. Assegurar el respecte i convivència entre els 

dos mitjans i no prioritzar un per sobre de l’altre però contemplar la vulnerabilitat del 

vianant vers la bicicleta.    

9- Dissenyar un marc legal clar i precís que doti el vianant de drets i deures en la via 

pública, incloure’l i considerar-lo en les futures estratègies.  

10- Un cop els polítics hagin establert la figura del vianant com a element fonamental en el 

marc legal, polític i de planejament en el panorama de la mobilitat catalana, 

l’administració pública ha de revaloritzar i promoure la cultura de desplaçament a peu 

i difondre les seves bondats.  

11- Posicionar el vianant en l’ús de noves tecnologies i nous moviments socials.  

12- Fer partícip al vianant en el procés de planejament.  
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8.1 Línia estratègica 

1. Definir què és un vianant interurbà:  

El vianant interurbà és aquella persona que transita a peu part del seu trajecte per un àmbit 

interurbà (veure apartat 5.9.2 El concepte d’àmbit interurbà per definició d’àmbit interurbà). 

Tal com defineix el manual “Pedestrian Safety. A road safety manual for desicion-makers and 

practitioners”, un vianant pot fer ús d’una cadira de rodes, scooters, caminadors, gossos guia, 

bastó, patins i patinets. La persona pot carregar varis objectes a les mans o a l’esquena… El 

vianant interurbà normalment es desplaça per obligatorietat degut a la dispersió urbana  i dels 

serveis.   

2.  Identificar, planificar, dissenyar i construir una xarxa contínua de vianants periurbana 

a la RMB: 

Estudi de la posició del vianant en les guies i manuals de disseny catalanes:  

Grau de tractament del vianant en el document 

 Proporciona guia de disseny.  

 Proporciona una discussió general sense especificar. 

 No se’n fa menció o no es proporciona cap tipus de guia. 

Variables de vianants a considerar en el disseny:  

 Característiques en la xarxa de vianants 

 Tracte en les interseccions i encreuaments  

 Senyals 

 Accessibilitat 

 Zones de conflicte i zones mixtes 

 Paisatge urbà (il·luminació, mobiliari urbà...) 

 Altres (manteniment, velocitat del vianant...) 

Estudi físic de l’entorn:   

 Geografia  

 Usos del sòl 

 Límits administratius 

 L’escala de l’activitat de vianants   

 Estudi de la demanda de vianants de la xarxa 
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 Inventariar l’actual xarxa de vianants interurbana i identificar les mancances i el 

perquè d’aquestes. Es considera un bon exercici organitzar les mancances de l’actual 

xarxa segons els següents motius:  

 Motius Físics de l’entorn 

 Motius Socials i de percepció  

 Motius Institucionals i Associatius 

  Inventariar antigues infraestructures en desús i camins històrics.  

  Fer ús d’Indicadors que mesurin l’accessibilitat, intermodalitat...  

Passos a seguir en el disseny de la xarxa:  

 Determinar sobre un plànol els punts d’atracció i els punts generadors de fluxos de 

vianants, com poden ser estacions d’autobusos, de trens, aparcaments, centres 

comercials, recursos turístics...  

 Els punts de pas amb més moviment: eixos comercials, places, zones residencials, 

polígons industrials...  

 Els itineraris han d’estar relacionats entre si, de manera que constitueixin una vertadera 

xarxa de comunicació.  

Estudi del vianants i les seves característiques  

 Crear una metodologia de mesura estandarditzada dels desplaçaments i 

l’accidentalitat dels vianants per a tots els municipis de la RMB. Aquesta ha de contemplar:  

  Ús d’enquestes de mobilitat del vianant (considerar l’estudi Making Walking Count, 

Barcelona 2010). 

  Incloure els infants (menors de 12 anys) en les enquestes de mobilitat per a vianants.  

 Incloure els desplaçaments curs en les enquestes. (desplaçament a les parades de TP, a 

l’aparcament...) 

  Estudi de les capacitats físiques i cognitives dels diferents usuaris, entendre com  

aquestes poden afectar en  la xarxa i buscar les mesures idònies per millorar el disseny 

de la xarxa.  

  Comptatge de vianants com a eina de planificació i millora de la gestió i manteniment  

de la xarxa.  

3. Millorar les vies de circulació: 

  Ús d’eines com els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) per digitalitzar i il·lustrar 

l’accessibilitat i l’estat de la xarxa d’itineraris per a vianants. Crear una plataforma 

comuna i d’accés públic per tots els municipis de la RMB la qual recopili les dades de 

l’estat de la xarxa i les intervencions que s’han dut a terme. És una bona eina per 

identificar els potencials contínues en aquells trams de la xarxa on hi ha presència de 
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grans infraestructures i dèficits de permeabilitat. L’intercanvi d’informació entre 

municipis és primordial ja que els itineraris de la xarxa travessen diferents municipis i 

administracions (Walkability City Tool i Sidewalk Inventory). 

  Inventaris periòdics de l’estat i l’ús de la xarxa. 

  Reportar els accidents quotidians (relliscades, mobiliari urbà mal col·locat, poca 

visibilitat, dèficit d’espai...) de la xarxa de vianants en una plataforma/enquesta comuna 

per a tots els municipis de la RMB i formar una base de dades amb aquests incidents.  

4. Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat: 

  Considerar els principis bàsics de la xarxa per a vianants en la intermodalitat. 

Assegurar l’accessibilitat a les parades de transport públic.  

  Senyalitzar correctament i de forma intel·ligible els itineraris a les parades de 

transport públic.  

5. Dotar de sentit a la xarxa (itineraris temàtics i didàctics): 

La marxa a peu és més que desplaçar-se d’un punt A a un punt B. La mobilitat per a 

vianants té el valor afegit de la interacció amb l’entorn. Per aquest motiu s’ha apreciat 

l’oportunitat de dotar els itineraris de la xarxa per a vianants de sentit.  

  Itinerari esportiu. Xarxa preparada per realitzar activitats esportives a l’aire lliure 

(córrer, parcs gimnàs...). 

  Itinerari lingüístic. Crear una plataforma d’intercanvi lingüístic. Aprendre un nou 

idioma i conèixer una nova cultura durant el trajecte a més de promoure la integració 

social.   

  Ús del Walkonomics aplicació per a mòbils.  

6.   Coordinació entre administracions, municipis i stakeholders: 

  Establir responsabilitats administratives clares entre tots els nivells i departaments 

dels governs per tal de coordinar les iniciatives i programes de desplaçaments a peu. 

 Crear un observatori del vianant de la RMB que s’encarregui de la coordinació i 

col·laboració de les parts implicades en el planejament/projecte.  

 Promoure des de l’administració pública l’elaboració de plans de desplaçament 

per empreses, per aconseguir així la implicació del sector privat en la promoció de l’ús 

de modes de transport sostenibles i la intermodalitat entre vianant i transport públic o 

col·lectiu.  

 Promoure la participació ciutadana mitjançant la consulta pública en les 

diferents fases dels projectes. 

 Elaboració de tallers amb totes les parts implicades per arribar a un consens. 
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7. Promocionar el desplaçament a peu i una nova cultura de mobilitat: 

 Ús dels mitjans de comunicació:   

Els mitjans de comunicació conjuntament amb les administracions públiques tenen el deure 

de promoure i fer divulgació de la nova cultura de mobilitat mitjançant campanyes de 

promoció del desplaçament a peu i dels seves bondats en el medi ambient i en la salut de la 

població. En aquest cas es creu que la cooperació entre les associacions en defensa del 

vianant i l’administració és clau en el disseny de campanyes.  

 Ús dels centres educatius, centre cívics i centres mèdics:  

La nova cultura de mobilitat s’ha de difondre mitjançant l’educació. Les escoles, 

universitats, centres cívics i centres de salut són espais clau per divulgar els nou valors.  

Centres educatius/esportius– Camí escolar/universitari.  

Centres de salut – Projectes i campanyes que difonguin les bondats del caminar (físiques i 

psicològiques). 

Per aquells que se’ls hi recomana caminar, proporciona’ls-hi informació de rutes locals.  

Centre cívics – Els centres cívics es consideren espais de creativitat, innovació i convivència 

on la multiculturalitat  i la interculturalitat juguen un paper clau en la definició d’estratègia 

global. Es consideren espais clau en la divulgació de la nova cultura de mobilitat i espais 

òptims per desenvolupar tallers de mobilitat.   

 Proporcionar un servei personalitzat en la planificació dels trajectes en mitjans 

sostenibles:  

L’ús d’Internet i de les noves tecnologies són una bona eina per ajudar a planificar el trajecte 

per aquelles persones que pel motiu que sigui prefereixen o han de fer ús dels modes de 

transport sostenible quan es desplacen. Crear una aplicació per a mòbil on l’usuari pugui 

introduir l’origen i el destí del seu trajecte i obtenir tota la informació necessària (rutes, 

connexions amb el transport públic,cotxes compartits, temps necessari per arribar al destí, 

contribució en la reducció de la contaminació de l’aire de la RMB, calories perdudes, diners 

estalviats...). Al final l’usuari ha de tenir l’oportunitat de valorar el servei rebut, opinar sobre 

l’estat de la xarxa de vianants i proposar millores.  

Per aquelles persones que no disposen de tecnologia, l’ATM ha de proporcionar una atenció 

telefònica personalitzada.  

D’aquesta manera també es recullen dades sobre l’estat de la xarxa de vianants i es promou la 

participació ciutadana. Les intervencions i propostes de millora van destinades en aquelles 

àrees on s’han recollit més queixes.   
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9.  ANÀLISI  EN  MATÈRIA  DE  VIANANTS  DEL  PLA  DIRECTOR  DE  

MOBILITAT  DE  LA  REGIÓ  METROPOLITANA  DE  BARCELONA  

2013  -  2018 

Introducció 

El PDM és una eina de planificació que estableix estratègies d’actuació i construeix l’escenari 

de planificació dels propers 6 anys, pels municipis de la RMB tenint en compte l’actual situació 

econòmica i social d’aquesta.  

El Pla vol fomentar també els desplaçaments dels modes no motoritzats i 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. 

9.1 Procés d’elaboració de l’anàlisi 

1- Anàlisi de tots els eixos que tracten al vianant amb una actuació directa o indirecta. 

- Aportació de nous eixos. (marcats amb un asterisc) 

2- Anàlisi de tots els aspectes rellevants en la mobilitat sostenible dels eixos.  

3- Anàlisi de les mesures desenvolupades en els eixos mitjançant una anàlisi DAFO on les 

debilitats se’n diuen mancances.   

L’annex 2 incorpora les fitxes tècniques de les mesures que s’han analitzat.  
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9.2 Descripció de l’Eix EA1 Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat 

Aquest eix proposa una planificació de l’urbanisme i la mobilitat de forma coordinada de 

manera que contribueixi a frenar la dispersió territorial i augmentar la proximitat entre els 

usos residencials i les activitats econòmiques. El progressiu desenvolupament dels 

instruments de planificació i avaluació de la mobilitat han de garantir l’accés a la mobilitat 

sostenible, d’una manera equitativa, al conjunt de la ciutadania. 

Aquest eix és el que actua amb més rellevància sobre l’objectiu de minimitzar les distàncies 

dels desplaçaments, variable molt poc sensible a altres accions de gestió de la mobilitat. 

Les mesures 5 d’aquest eix promouen instruments de planificació amb efectes a mig i llarg 

termini. I afavorir el transvasament modal cap als modes més sostenibles i la millora de 

l’accessibilitat d’una manera especial en la mobilitat urbana, a través de l’impuls dels Plans 

de Mobilitat i Accessibilitat Urbana i de la modificació de la normativa referent a la mobilitat 

generada. 

 

MESURES DEL PLA  

EA1 Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat 

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

EA1.1 

2. Revisar la normativa referent a la mobilitat generada                                                                                                                                                                                                  

EA1.2  

3. Seguiment de les reserves de sòl per a infraestructures nodals de suport a la mobilitat                                                                                                                           

EA1.3 

4. Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana                                                                                                                                                                                                                            

EA1.4 

5. Desenvolupament dels plans d'accessibilitat municipal                                                                                                                                                                                               

EA1.5 

 

 

9.2.1 Anàlisi de l’eix EA1 Planificació coordinada de l’urbanisme i la mobilitat 

L’Eix proposa contribuir a frenar la dispersió territorial, per tant s’entén que la dispersió 

existeix i que és el fenomen  que genera la interurbanitat en el territori. Abans d’impulsar 

Plans de Mobilitat i Accessibilitat Urbana es recomana tenir clar els dos àmbits (urbà i 

interurbà) posteriorment, identificar totes les àrees interurbanes de tots els municipis de 

l’RMB, definir els límits administratius i coordinar els diferents municipis limítrofs per prendre 

mesures conjuntes en la planificació interurbana i l’accessibilitat de les zones.  
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9.2.2 Anàlisi DAFO de la mesura EA1.1. Directrius de planejament urbanístic per 

reduir les necessitats de mobilitat motoritzada         

    

 

                                      
 La descripció de la mesura 

menciona vagament els 

desplaçaments a peu i l’accessibilitat. 

 Els 4 aspectes clau respecte la 

mobilitat que els PDU han de 

considerar en el seu planejament són 

massa generals. 

 No especifica les 

responsabilitats i el grau de 

cooperació dels agents implicats.  

 Valors de seguiment són molt 

ambigus i poc ambiciosos. 

 Es parla de mobilitat generada 

però no es s’especifica si es 

considera com a eina per mesurar el 

volum de vianants.  

 No es parla de la 

intermodalitat amb el transport 

públic i/o col·lectiu.  

 L’eix no és conscient del paper 

i intervenció clau del vianant en la 

recuperació d’un model territorial 

basat en la compacitat i complexitat.  

 Es pretenen reduir les 

distàncies i la mobilitat obligada.  

 La proximitat als sectors 

residencials afavoreix els 

desplaçaments a peu.  

 L’agrupació de polígons 

augmentarà la possibilitat d’establir 

serveis de transport públic.  

 Afavorir l’accessibilitat en 

modes de transport sostenibles.  

 Es menciona la implicació 

activa dels municipis.  

 

 Millorar l’estat i condicions de 

la xarxa existent de vianants.  

 Disseny adequat de la xarxa 

pel que fa les necessitats dels 

vianants en de noves xarxes.  

 Disseny d’itineraris de 

desplaçament a peu (itineraris entre 

polígons, entre residències i centres 

comercials...) 

 Contemplació del vianant en 

els nous planejaments urbanístics 

(contemplar-lo en els PDUs). 

 Considerar el principi 

d’intermodalitat clau en la 

planificació i localització de les 

parades de transport públic.    
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9.2.3 Anàlisi DAFO mesura EA1.2. Revisar la normativa referent a la mobilitat 

generada                 

      

 
 
                                    

 No es percep en el PDM el 

desplaçament a peu com un mitjà de 

desplaçament.  

 No especifica les 

responsabilitats i el grau de 

cooperació dels agents implicats.  

 Valors de seguiment molt 

ambigus i poc ambiciosos.  

 No considera l’estudi de 

mobilitat generada de vianants com a 

eina de gestió i planificació del futurs 

PDU o plans supramunicipals de 

mobilitat.  

 L’ATM considera 

modificacions referents als estudis 

de mobilitat generada.  

 Considerar la mobilitat 

generada com a estudi per a vianants 

en els propers PDU i/o en els plans 

supramunicipals de mobilitat.  

 Actualització del decret 

d’avaluació del decret d’avaluació 

d’estudis de la mobilitat generada 

pel que fa els vianants.  
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9.2.4 Anàlisi DAFO mesura EA1.4. Impulsar els Plans de Mobilitat Urbana          

 
                                  

M
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 Millorar l’estat de la xarxa de 

vianants interurbana, per assegurar el 

transvasament modal del vehicle privat 

vers els modes no motoritzats.  

 Reemplaçar el desplaçament 

d’aquelles distàncies  que s’ha reduït 

per a desplaçaments a peu.  

 Considerar l’estandardització en 

el disseny d’una xarxa d’itineraris per a 

vianants per a tota la RMB.  

 El PDM no considera el 

desplaçament a peu com un mitjà de 

desplaçament .  

 No especifica les responsabilitats 

i el grau de cooperació dels agents 

implicats.  

 El PDM no estableix criteris 

concrets per a vianants.   

 No s’estableix com a anàlisi en 

els PMU un major coneixement del 

vianant, del seu comportament i les 

seves opinions respecte a la xarxa de 

vianants interurbana i l’estat d’aquesta.  
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 El PMU com a document per a 

configurar les estratègies de mobilitat 

sostenibles dels municipis de Catalunya. 

 PDM  com a document guia per 

a redactar els criteris de mobilitat dels 

PMUs.  

 Promoure un transvasament 

modal del vehicle privat vers els modes 

no motoritzats i els transport públic.  

 Minimitzar la distància dels 

desplaçaments. 

 Garantir la coherència amb les 

xarxes per a vianants i bicicletes 

d’interès intermunicipal.  
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9.2.5 Anàlisi DAFO mesura EA1.5. Desenvolupament dels plans d'accessibilitat 

municipal       

 
L’anàlisi crític de l’accessibilitat com a característica que la mobilitat ha d’incorporar es 
desenvoluparà més detalladament després en l’Eix 2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat 
segura i ben connectada, ja que és en aquest eix on es desenvolupa més detalladament els 
aspectes referents a l’accessibilitat més rellevants pel que fa el tracte del vianant.  
 
 
                                                                                                                                                                                                                          

 Veure Eix 2. Una xarxa 

d’infraestructures de mobilitat segura i 

ben connectada 

 Veure Eix 2. Una xarxa 

d’infraestructures de mobilitat segura i 

ben connectada 

 

 Pla d’accessibilitat municipal de 

desenvolupament obligat per a tots els 

municipis de Catalunya.  

 Observatori d’Accessibilitat 

Universal als Transports amb l’objectiu 

de gestionar el coneixement en matèria 

d’accessibilitat i difusió i formació de la 

cultura de l’accessibilitat per a 

operadors i usuaris.  

 Coordinació entre 

administracions (Participació de l’ATM 

en l’Observatori d’Accessibilitat 

Universal als Transport).  

 Pla del vianant o del 

desplaçament a peu (urbà i interurbà) 

de desenvolupament obligat per a 

Catalunya. 

 Crear un  Observatori del Vianant 

que gestioni el coneixement en matèria 

del vianant.  

 Coordinació entre 

administracions.  
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9.3 Descripció Eix EA2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben 

connectada 

Les mesures d’aquest eix desenvolupen la xarxa d’infraestructures de mobilitat i pretenen 

aconseguir una estructura de vies modals jerarquitzada, segura i ben connectada a les 

polaritats residencials i econòmiques, que promogui la bicicleta i l’anar a peu com a modes 

de desplaçament i que garanteixi l’accessibilitat. Les 11 mesures que proposa tenen una 

incidència significativa en l’afavoriment del transvasament modal cap als modes més 

sostenibles i la reducció de les externalitats del sistema de transports, entre elles 

l’accidentalitat i fent especial esment dels col·lectius més febles. 

Aquest eix té un impacte significatiu sobre l’increment de l’eficiència del sistema de transports, 

millorant la velocitat comercial i la regularitat de totes les xarxes i despenalitzant la realització 

de transbordaments. 

 

MESURES DEL PLA 

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

1 Pla Director d'Infraestructures 2011-2020                                                                                                                                                                                                             
EA2.1 
2 Completar les infraestructures dels intercanviadors de transport                                                                                                                                                          
EA2.2 
3 Millorar les infraestructures de l'autobús, per tal d'augmentar-ne la velocitat comercial                                                                                                                                 

EA2.3 

4 Millores en l'accessibilitat a les parades d'autobús interurbà                                                                                                                                                                   
EA2.4 

5 Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs                                                                                                                                                                                     
EA2.5 
6 Desenvolupament d'una xarxa d'infraestructures per a la bicicleta                                                                                                                                                                    

EA2.6 

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

8 Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 SCT                                                                                                                                                                                       
EA2.8 

9 Reduir l'accidentalitat a la xarxa viària                                                                                                                                                                                                          
EA2.9 
10 Potenciar la senyalització variable i la informació dinàmica a les carreteres                                                                                                                                                  

EA2.10 

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

EA2.11 

12 Desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures interurbana per a vianants                                                                                                                                 

EA2.12 (*) 
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9.3.1 Anàlisi de l’eix EA2 Una xarxa d’infraestructures de mobilitat segura i ben 

connectada 

Aquest eix pretén promoure la seguretat i connectivitat entre Centres Generadors de 
Mobilitat. Contempla que la connectivitat i seguretat de les vies ha de ser una mesura per 
promoure la marxa a peu i la creació d’itineraris per a modes no motoritzats. L’objectiu és 
reduir l’accidentalitat del col·lectius més vulnerables, s’entén doncs que l’eix pretén millorar la 
seguretat del vianant, entre d’altres.  
 

9.3.2 Anàlisi DAFO mesura EA2.2 Completar les infraestructures dels intercanviadors 

de transport                  
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 No es desenvolupen les funcions 

o responsabilitats dels diferents agents en 

les diferents actuacions a dur a terme.  

 Els objectius es consideren massa 

generals.  

 

 No es contempla l’accessibilitat a 

peu a les parades d’intercanviadors.  

 No queda clar si es considera 

acomodar al vianant en les 

infraestructures dels intercanviadors de 

transport.  

 Les actuacions a dur a terme no 

reflecteixen els objectius.  

 

 

 Donar un millor servei a l’usuari 

que espera a la parada.  

 Despenalitzar la realització de 

transbordaments.  

 Considerar el vianant en el 

disseny de les infraestructures 

d’intercanviadors des del principi del 

disseny.  

 Aquelles infraestructures que no 

s’han dissenyat en consideració al 

vianant, revisar-les i proporcionar les 

mesures oportunes en seguretat i 

accessibilitat per aquest.  

 Itineraris còmodes i ben 

senyalitzats per a vianants que facilitin 

l’intercanvi d’un mode a un altre.   

 Suport personalitzat per les 

persones amb mobilitat reduïda.  

 Anàlisi d’accessibilitat de vianants 

amb les variables d’adaptabilitat dels 

itineraris entorn i accessibilitat de 

l’intercanviador.  
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9.3.3 Anàlisi DAFO mesura EA2.4 Millores en l'accessibilitat a les parades d'autobús 

interurbà     

 
                    

 No es desenvolupen les funcions 

o responsabilitats dels diferents agents en 

les diferents actuacions a dur a terme.  

 Les actuacions per a millorar la 

seguretat i accessibilitat que es volen dur 

a terme són de baix cost (senyalització, 

pintura il·luminació...). No es contempla si 

s’identifica una parada d’autobús que 

necessiti una intervenció d’un cos més 

elevat. Què es farà en aquestes 

situacions?  

 

 L’apartat que enumera les 

actuacions a dur a terme es considera 

massa general.  

 En la descripció es parla de 

millorar l’accessibilitat i seguretat 

mitjançant actuacions de baix cost. En la 

secció d’actuacions a dur a terme no s’ha 

apreciat cap actuació específica per 

solucionar dites mancances.  

 S’ha identificat correctament la 

problemàtica; “Els desplaçaments d’accés i 

retorn a peu a les parades de transport 

públic situades en un àmbit periurbà són 

sovint el tram més dissuasori de tota la 

cadena modal del transport interurbà”.  

 S’ha dut a terme la bona pràctica 

d’identificar les mancances d’un total 81 

parades d’autobús interurbà. 

 S’identifiquen els agents 

implicats.  

 

 Proporcionar mesures d’actuació 

més específiques pel que fa a 

l’accessibilitat i la seguretat. 

 Desenvolupar les funcions que els 

diferents  agents tenen en les actuacions 

desenvolupades.  

 Coordinació amb els diferents 

agents implicats per garantir una línia 

d’actuació comuna per a totes les parades 

d’autobús de la RMB.  

 El PDM ha de proporcionar les 

bases per a les actuacions que els PMUs 

hauran d’integrar per corregir i millorar les 

problemàtiques en relació l'accessibilitat a 

les parades d'autobús interurbà. 

 

 

 

 

 

 

D
eb

ilitats 

M
an

can
ces 

Fo
rtalese

s 

O
p

o
rtu

n
itats 



 

57 

5
7
 

9.3.4 Anàlisi DAFO mesura EA2.5 Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs    

 No es desenvolupen les funcions 

o responsabilitats dels diferents agents 

en les diferents actuacions a dur a terme.  

 No es proporciona cap mesura 

de promoció de la xarxa d’itineraris per a 

vianants.  

 

 

 No s’han trobat actuacions que 

facin referència a la promoció de la xarxa 

d’itineraris i dels mitjans de 

desplaçament a peu, aquest s’esmenta en 

els objectius però no es desenvolupa en 

les actuacions. 

 No es menciona el principi de 

comoditat i permeabilitat que la xarxa 

d’itineraris ha de complir.  

 S’identifiquen els agents 

implicats.  

 S’identifica la necessitat de crear 

itineraris interurbans i urbans per a 

vianants ben connectats entre ells, 

accessibles i ben senyalitzats en tot el 

recorregut. 

 Es posa especial atenció a les 

connexions amb les estacions de 

transport públic urbanes i interurbanes, 

és a dir, un dels objectius és millorar la 

intermodalitat entre vianant i transport 

públic o col·lectiu a la vegada que 

s’incentiva l’ús dels modes sostenibles no 

motoritzats. 

 Considera els PAE com una àrea 

clau per les quals els itineraris han de 

travessar i les mancances en 

accessibilitat i seguretat que algunes 

tenen (dèficit o inexistència de voreres, 

encreuaments mal senyalitzats...). 

 Homogeneïtzació en la 

senyalització dels itineraris per a tota la 

RMB. 

 

 El PDM ha de proporcionar les 

bases per a les actuacions que els PMUs 

hauran d’integrar per corregir i millorar 

les problemàtiques en relació 

l'accessibilitat a les parades d'autobús 
interurbà. 

 Cohabitació del vianant en la 

xarxa de bicicletes per aquells 

recorreguts de distàncies llargues (màxim 

3km), tot garantint la bona convivència 

entre els dos modes i considerant la 

vulnerabilitat del vianant vers la bicicleta.  

 Millorar la intermodalitat dels 

municipis de la RMB.  

 Metodologia estandarditzada en 

la proposta d’itineraris d’ús per a tots els 

municipis de la RMB.  

 Elaborar una guia que estableixi 

unes pautes comunes en el disseny de les 

xarxes  per a garantir la convivència entre 

vianants i ciclistes. (Xarxa no 

motoritzada). 
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9.3.5 Anàlisi DAFO mesura EA2.7 Programa i criteris de disseny de les noves 

infraestructures viàries    

         
   

 Mesura exclusiva per a vehicles 

motoritzats.  

 

 No contempla les propostes fetes 

a l’eix EA1 en la contribució de frenar la 

dispersió territorial reduint les 

distàncies i la promoció de modes no 

motoritzats, ja que no considera el 

vianant en el programa de disseny de les 

noves infraestructures viàries.  

 No contempla el dèficit de 

permeabilitat sobretot en les àrees 

interurbanes.  
 Seguiment dels projectes, 

licitacions i construcció de les 

infraestructures viàries que tenen 

prevista l’execució fins a l’any 2018. 

 Com objectiu es contempla 

incrementar l’accessibilitat de la xarxa 

viària prioritzant les infraestructures de 

TPC.  

 Contemplar la conveniència de 

generar  un nou document normatiu 

sobre senyalització. 

 Considerar el vianant i el seu 

benestar i seguretat en el programa i 

criteris de disseny d’infraestructures 

viàries quan aquest es pugui o s’hagi 

d’acomodar.  

 Tenir en compte el vianant en el 

nou document normatiu sobre 

senyalització viària.  

 Incorporar en el disseny de les 

noves infraestructures viàries la 

identificació del potencial continuo que 

millori la permeabilitat. 

 Guardar espai pel vianant en el 

disseny per a futures infraestructures.  
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9.3.6 Anàlisi DAFO conjunta mesures EA2.8 Pla estratègic de seguretat viària 2014-

2020 i EA2. 9 Reduir l'accidentalitat a la xarxa viària      

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesures molt generals pel que fa 

a la seguretat i reducció de 

l’accidentalitat.  

 No s’especifiquen les mesures del 

PESV que el PDM pretén incorporar.  

 

 Cooperació entre organismes i 

administracions en la reducció de 

l’accidentalitat en la xarxa viària.  

 Estudi sobre els criteris de 

seguretat viària que cal introduir en els 

instruments de planificació de la 

mobilitat en les accions a dur a terme.  

 Garantir la seguretat en les 

parades de transport públic.  

 Incorporar mesures de 

seguretat en els itineraris que hagin de 

seguir els vianants.  

 Dossiers tècnics sobre seguretat 

viària a la xarxa viària interurbana.   

 

 Comptabilitzar les incidències 

que ocorren a la xarxa de vianants com 

a eina per identificar els dèficits i 

mancances en la xarxa de vianants. 

 Reportar mencionades 

incidències en una base de dades.  

 Impuls d’un grup de treball per a 

la reducció de l’accidentalitat de 

vianants.  

 Plans de Seguretat Viària 

específics per a les àrees periurbanes 

en creixement o evolució.  

 Mesures de reducció de 

l’accidentalitat pensada pels grups més 

vulnerables. (infants i gent gran (8-80)).  
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9.4 Descripció Eix EA3 Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a 

prioritat 

A través d’actuacions en l’àmbit de la gestió de les infraestructures i la informació es pretén 

aconseguir una major eficiència i qualitat del sistema de transport i alhora promoure l’ús dels 

modes de transport més sostenibles tot utilitzant mesures de foment i, també, mesures que 

facin més evidents les ineficiències dels modes privats motoritzats. 

 

D’altra banda, atenent a l’essència del mateix eix, les 13 mesures que conté, col·laboren d’una 

manera força intensa en la reducció de les externalitats en general, la moderació del consum 

energètic i la reducció de les emissions de GEI i contaminants mitjançant la promoció dels 

modes no motoritzats, la gestió del trànsit amb criteris de sostenibilitat, l’optimització de la 

capacitat de la xarxa i l’increment de l’ocupació dels vehicles. 

 
En aquest eix es vol fer patent el compromís del pdM amb els col·lectius amb risc d’exclusió 
social. 

MESURES DEL PLA 

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

1 Promoció de les noves tecnologies de la informació aplicades a la gestió de la mobilitat 
EA3.1 

2 Millora de la gestió dels intercanviadors  

EA3.2 

3 Millora de l'accessibilitat al transport públic dels col·lectius amb risc d'exclusió social  
EA3.3 

4 Ús dels peatges com instrument de gestió de la mobilitat  
EA3.4 

5 Gestionar les infraestructures viàries del Transport Públic  

EA3.5 

6 Establir un model global de gestió i tarificació de l'aparcament  

EA3.6 

7 Gestió intergrada de Park and Ride  

EA3.7 

8 Fomentar l'ús de la bicicleta  

EA3.8 

9 Gestió de la velocitat variable a la xarxa viària  

EA3.9 

10 Millorar la informació relativa a la mobilitat dels turistes i els residents temporals a l'RMB  

EA3.10 

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

EA3.11 

12 Articular la gestió de crisis episòdiques  

EA3.12 

13 Establir mecanismes per a la correcta distribució dels costos del transport públic en 

esdeveniments massius  
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9.4.1 Anàlisi de l’eix EA3 Gestió de la mobilitat amb el transvasament modal com a 

prioritat 

S’entén que els col·lectius amb risc d’exclusió social són el col·lectiu que més opta com a mitjà 

de desplaçament  l’ús dels modes més sostenibles, entre ells el caminar. Per tant, es considera 

que les actuacions a les  xarxes per a vianants interurbans és clau en aquest eix. Ja que el 

desplaçament a peu és el mode més universal i accessible que existeix fins ara.  

 

9.4.2 Anàlisi DAFO conjunta mesures EA3.2 Millora de la gestió dels intercanviadors i  

EA3.3 Millora de l'accessibilitat al transport públic dels col·lectius amb risc d'exclusió 

social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA3.13 

14 Fomentar la marxa a peu i els seus beneficis.  

EA3.14 (*) 

 Algunes de les actuacions a dur a 

terme se centren només a un tipus de 

transport (ferroviari). Les mesures són 

extrapolables a tots els  mitjans de 

transport (autobús).   

 El PDM no proposa analitzar la 

continuïtat de la xarxa de vianants ni la 

permeabilitat.  

 Actuacions que s’han previst 

pels intercanviadors virtuals 

contemplen el benestar i conformitat 

del vianant en els itineraris. Aquestes 

mesures s’haurien de tenir en compte 

en l’eix EA2.2 Completar les 

infraestructures dels intercanviadors.  

 Edició d’una guia de disseny i 

nous serveis que han de contenir els 

intercanviadors en el futur proper.  

 Elaboració de projectes de 

millora de la senyalització dels 

itineraris fins a les parades de bus per 

als intercanviadors ferroviaris.  

 Incorporar el vianant en la guia 

de disseny i nous serveis en tot 

moment, ja que el principi bàsic i clau 

dels intercanviadors és la 

intermodalitat. Tots els usuaris en un 

moment o altre en el seu intercanvi són 

vianants.   

 La millora de l’accessibilitat al 

transport públic dels col·lectius amb 

risc d’exclusió social ha d’anar 

acompanyada d’una millora de la xarxa 

per a vianants. (contínua, segura, 

accessible, còmode, universal i 

atractiva).  
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9.5 Descripció Eix EA4 Un transport ferroviari de més qualitat 

Aquest eix proposa 5 accions totes elles amb la intenció de millorar els serveis de transport 
ferroviari optimitzant la xarxa per assolir increments de capacitat i freqüència quan cal i 
promovent millores en la qualitat i l’accessibilitat de servei. Aquestes mesures han d’incentivar 
encara més el canvi modal cap a aquest servei i en conjunt envers el sistema de TPC. 
 
El sistema ferroviari col·labora intensament amb els objectius en relació a la moderació del 
consum, la reducció de la intensitat energètica del transport i la contribució del sistema de 
mobilitat al canvi climàtic, a partir del canvi modal i la reducció de desplaçaments en modes de 
transport privat. 
 
Es garanteix l’accessibilitat al sistema de transports públic ferroviari mitjançant l’adaptació 
del conjunt d’estacions ferroviàries i dels nous vehicles que es van incorporant a la xarxa, 
adaptació que integra els aspectes d’informació. Aquets elements són claus en una xarxa 
ferroviària dissenyada per a tothom. 
 

MESURES DEL PLA 

EA4 Un transport ferroviari de més qualitat 

1 Increment de la capacitat a la xarxa ferroviària de rodalia  

EA4.1 

2 Millora de serveis a les xarxes de metros comarcals del Baix Llobregat i Vallès Occidental 

EA4.2  

3 Compleció de les millores tecnològiques a la xarxa de metro   

EA4.3 

4 Millora dels paràmetres d'explotació del servei tramviari  

EA4.4 

5 Millora de l'accessibilitat a les Xarxes Ferroviàries  

EA4.5 

 

 

9.5.1 Anàlisi de l’eix EA4 Un transport ferroviari de més qualitat 

Les millores d’accessibilitat ja s’han considerat en la mesura EA2.4 Millores en l’accessibilitat a 

les parades d’autobús interurbà. Les mesures en l’accessibilitat han de ser comunes o si més 

no molt semblants en tots els mitjans de transport. No es desenvolupa cap anàlisi DAFO per 

aquesta mesura. Veure anàlisi mesura EA2.4.  
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9.6 Descripció Eix EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient 

Aquest eix se centra en la millora de l’oferta de transport públic de bus que passa per una 

major integració i un seguiment i adaptació a les necessitats dels diversos àmbits territorials. 

 

Aquest eix conté 11 mesures, entre elles les que fan possible la nova targeta integrada sense 

contacte, T-mobilitat, que permetrà que tot els sistema de mobilitat públic sigui més 

competitiu i atractiu per al ciutadà, augmentant la coordinació dels serveis i incorporant les 

noves tecnologies en la gestió de la mobilitat i permetent obtenir més informació del sistema 

que redundarà en la millora de la gestió i facilitarà establir sistemes d’informació al viatger 

eficients i de qualitat, aptes i útils per a tot tipus d'usuaris. 

 

Aquest eix col·labora amb la moderació del consum i de la intensitat energètica del transport, 

així com la reducció de la contribució del sistema de mobilitat al canvi climàtic, mitjançant la 

racionalització de l’oferta de transport públic per adaptar-la a la demanda. 

 

S’eviten així ineficiències en el conjunt de la xarxa i s’optimitzen els recursos dedicats al 

transport per carretera, fent el sistema de transport més sostenible econòmicament. 

 

MESURES DEL PLA 

EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient 

1 Implantació de la T-mobilitat  

EA5.1 

2 Aplicació de noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a la gestió del transport 

públic 

EA5.2 

3 Millora dels actuals sistemes d'informació i atenció al viatger 

EA5.3 

4 Establiment de criteris homogenis de qualitat de servei i d'informació per als operadors de 

transport  

EA5.4 

5 Seguiment del programa de serveis de bus interurbà  

EA5.5 

6 Impulsar el programa expres.cat i línies de bus d'alta demanda  

EA5.6 

7 Millora de serveis específics de transport interurbà  

EA5.7 

8 Racionalitzar els serveis de baixa demanda  

EA5.8 

9 Facilitar la implantació de serveis de transport a la demanda  

EA5.9 

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

EA5.10 

11 Modernitzar els serveis de taxi  
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9.6.1 Anàlisi de l’eix EA5 Transport públic de superfície accessible, eficaç i eficient 

El títol de l’eix fa referència l’accessibilitat en el transport públic però al llarg de la descripció 

no s’ha apreciat cap tipus de referència a aquesta.  

 

9.6.2 Anàlisi DAFO mesura EA5.3 Millora dels actuals sistemes d'informació i atenció 

al viatger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA5.11 

  No s’ha considerat la informació 

en la xarxa/itineraris per a vianants.  

 Considerar que l’atenció al 

viatger és un element fonamental per 

als usuaris de transport públic. 

 Ús de les tecnologies com a 

mesura per garantir el benestar del 

viatger i oportunitat de planificar en 

temps el trajecte.  

 A més de donar informació i 

atenció al client respecte els horaris, el 

temps de demora del transport 

públic..., la tecnologia es pot utilitzar 

també per donar informació de 

l’accessibilitat i de les condicions de la 

xarxa de vianants (l’estat de les 

voreres, si s’estan fent obres...) a més 

dels itineraris a peu més òptims per 

arribar als centres d’intercanvis.  
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9.6.3 Anàlisi DAFO mesura EA5.5 Seguiment del programa de serveis de bus 

interurbà  

 

  Els objectius i actuacions no 

consideren millores en la xarxa de 

vianants.   

 Anàlisi de la xarxa amb visió 

global  (AMB i AMTU) per detectar els 

problemes d’accessibilitat en la xarxa.  

 Integració de les xarxes urbanes 

i interurbanes, tenint en compte les 

connexions i els indrets on es pot 

produir excés d’oferta.  

 La bona pràctica en la mesura 

exemplifica la coordinació entre 

administracions.  

 Millorar la xarxa de vianants 

interurbana.  

 Extrapolar mesures de millora 

en accessibilitat urbana a l’àmbit 

interurbà.  

 Gestió coordinada entre 

diferents administracions per garantir 

millores en les xarxes.  
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9.7 Descripció Eix EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat 

Aquest eix s’articula a partir dels Plans de Mobilitat dels centres generadors de mobilitat i dels 
Plans de Mobilitat dels centres de treball desenvolupant actuacions per afavorir l’ús dels 
modes col·lectius i les xarxes per a la mobilitat no motoritzada. 
 
Es proposen 7 mesures que contribueixen de forma destacada al transvasament modal cap als 
modes més sostenibles en els desplaçaments d’accés als centres generadors de mobilitat. 
Aquest canvi modal es pretén aconseguir, tant pels treballadors com pels usuaris i les 
mercaderies, posant a l’abast els serveis de transport públic per carretera en aquests sectors i 
alhora fomentant la marxa a peu i en bicicleta a través de les infraestructures adequades, 
garantint l’accessibilitat també per aquells sense vehicle propi. 
 
S’aconsegueix una reducció important del conjunt d’externalitats del sistema de transport i del 
consum energètic i es preveu, també, incrementar l’eficiència del sistema de transports. 
 
La reducció de l’accidentalitat en missió in itínere i la incorporació de les noves tecnologies en 
la gestió de la mobilitat ha de ser una contribució necessària dels PDE i dels PME. 
 

 

MESURES DEL PLA 

EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat 

1 Impulsar la realització de Plans de Mobilitat de CGM DGTM 

EA7.1 

2 Desenvolupar noves metodologies de treball en l'àmbit de la gestió de mobilitat dels CGM  

EA7.2 

3 Optimitzar l'accessibilitat a les xarxes d'autobusos que donen servei als CGM  

EA7.3 

4 Fomentar la tecnologia smart als CGM  

EA7.4 

5 Plans de mobilitat als centres de treball DGTM 

EA7.5 

6 Plans de mobilitat del Port i l'Aeroport DGTM  

EA7.6 

7 Actuacions de millora de la mobilitat a Polígons petits i amb més dificultats d'accessibilitat 

EA7.7 

 

 

9.7.1 Anàlisi de l’eix EA7 Un accés sostenible als centres generadors de mobilitat 

L’eix posa de manifest la importància de considerar el vianant en els CGM i com les actuacions 
han d’anar destinades a afavorir la mobilitat no motoritzada i el foment de la marxa a peu.   
 
La mesura contempla l’adequació de les infraestructures per a aquells que optin per un 
desplaçament a peu. La millora de l’accessibilitat i la seguretat del vianant en els CGM és un 
element clau i es considera que el PDM hauria de destinar una mesura exclusiva en el 
tractament del vianant en aquests centres.  
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9.7.2 Anàlisi DAFO conjunta de les mesures EA7.1 Impulsar la realització de Plans de 

Mobilitat de CGM, EA7.3 Optimitzar l'accessibilitat a les xarxes d'autobusos que 

donen servei als CGM, EA7.4 Fomentar la tecnologia smart als CGM, EA7.5 Plans de 

mobilitat als centres de treball DGTM i EA7.7 Actuacions de millora de la mobilitat a 

Polígons petits i amb més dificultats d'accessibilitat 

 

 Objectius i actuacions molt 

generals pel que fa en matèria del 

vianant.  

 Les actuacions a dur a terme no 

donen resposta directa als objectius 

establerts.   

 No es consideren millores de 

seguretat en l’accés als CGM. 

 No es fa diferenciació entre 

CGM, la tipologia i característiques del 

vianant no són les mateixes si es tracta 

d’un polígon industrial, un hospital un 

centre educatiu.  

 No s’estableixen actuacions en 

l’objectiu “fomentar la marxa a peu i en 

bicicleta en els desplaçaments per 

mobilitat ocupacional als CGM”.  

 No es contempla la tecnologia 

smart per a vianants i les seves 

infraestructures.  

 Fer front a l’exclusió social 

fomentant els modes de desplaçament 

sostenibles i reduint la dependència del 

vehicle privat.   

 Reprendre els plans elaborats, 

fer-ne revisió i redactar-ne de nous 

tenint en compte l’anàlisi de les 

infraestructures dels propis polígons i 

en concret la connexió i creació de vies 

per a vianants.  

 Elaborar recomanacions sobre 

senyalització viària dels polígons 

industrials.  

 Introduir una mesura que tracti 

exclusivament el vianant en els CGM. 

 Distingir els diferents tipus de 

CGM segons el tipus de vianant que hi 

abunda.  

 Millorar la xarxa de vianants 

interurbana, acabar amb els dèficits de 

permeabilitat i introduir els principis 

bàsics de la xarxa per a vianants.   

 Elaborar recomanacions sobre la 

senyalització de la xarxa per a vianants 

en els CGM.  

 Portal i app per a mòbils que 

doni informació de l’estat de la xarxa 

(accessibilitat, connectivitat, temps de 

durada del recorregut, incidències 

puntuals...)  
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9.8 Eix EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat 

Aquest eix promou incentivar el coneixement sobre les pautes de mobilitat i les novetats 

tecnològiques tot incrementant els canals de comunicació i participació, en relació a la gestió 

de la mobilitat pel conjunt de modes de transport, dels usuaris i els ciutadans en general. 

 

Les 8 mesures de gestió que queden recollides en aquest eix contribueixen a la incorporació de 

les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat tot impulsant la recerca i la innovació en 

tecnologies relacionades amb les noves energies i els vehicles. Per tal que aquesta contribució 

sigui efectiva és bàsic incrementar la implicació de la ciutadania i dels agents vinculats. 

 

A fi d’aconseguir aquests objectius, aquest eix persegueix la millora del coneixement sobre 

les pautes de mobilitat i els seus impactes i sobre el funcionament i la valoració dels serveis 

de mobilitat. Alhora, es proposa millorar la confiança dels usuaris envers els serveis i xarxes 

de mobilitat així com difondre la informació obtinguda, tot posant-la a disposició de la 

ciutadania i sensibilitzant els escolars amb accions específiques. 

 

MESURES DEL PLA 

EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat 
 

1 Reforç de la comunicació i la sensibilització  
EA9.1 

2 Promoció de la recerca i la innovació  
EA9.2 

3 Promoure la participació en projectes europeus  
EA9.3 

4 Impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat sostenible  
EA9.4 

5 Dinamitzar la coordinació entre els diversos observatoris de la mobilitat  
EA9.5 

6 Promoure la difusió de bones pràctiques de mobilitat a l'àmbit de l'RMB  
EA9.6 

7 Aprofundir en el coneixement de les pautes de mobilitat 
EA9.7 

8 Fomentar la participació activa dels usuaris en el seguiment dels serveis i les xarxes de 
mobilitat 
EA9.8 

 
 

9.8.1 Anàlisi de l’eix EA9 Coneixement i participació en l’àmbit de la mobilitat 

L’eix es considera de gran importància en el PDM ja que estableix millores en el coneixement 

sobre les pautes de mobilitat i es creu molt oportú tenir o establir una línia d’estudi del vianant 

per conèixer quines són les seves necessitats i demandes.  També es considera que fa falta 

tornar-li l’estatus al vianant dins el panorama de mobilitat actual. Per tant, l’eix en si es 

considera clau per assentar les bases de com dirigir els estudis de vianants.  
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9.8.2 Anàlisi DAFO conjunta de  les mesures EA9.2 Promoció de la recerca i la 

innovació,   EA9.4 Impulsar la formació en l'àmbit de la mobilitat sostenible, EA9.5 

Dinamitzar la coordinació entre els diversos observatoris de la mobilitat, EA9.6 

Promoure la difusió de bones pràctiques de mobilitat a l'àmbit de l'RMB i EA9.8 

Fomentar la participació activa dels usuaris en el seguiment dels serveis i les xarxes 

de mobilitat 

 
 
 
 
 
 
 

 Incidir més en el coneixement 

del vianant. 

 Incidir més en la divulgació de 

les bondats de caminar.  

 

  

 Cooperació entre tècnics 

municipals. (exemple bona pràctica 

EA9.4)  

 Actualitzar l’observatori de la 

mobilitat de l’RMB. 

 Seguir les tendències mundials 

en la millora del tractament del vianant 

en estudis de mobilitat.  

 Concepció i edició de guies i 

manuals tècnics que considerin el 

vianant.  

 Incorporar en l’observatori de la 

mobilitat o bé un Observatori del 

Vianant o bé dades que facin referència 

al vianant.  
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Conclusions  

Actualment a Catalunya, com a document de planificació de la mobilitat a peu només 

disposem del PDM. Per aquest motiu caldria aprofundir més en el tractament dels eixos i 

mesures en matèria de vianant, ja que el tractament que se’ls ha donat fins ara parteix d’una 

idea massa general. 

La revisió del PDM duta a terme demostra que el document desenvolupa al llarg d’alguns eixos 

conceptes com l’accessibilitat i la seguretat, sobretot en els itineraris per a vianants i les 

parades d’autobús, a més de la promoció dels desplaçaments a peu. Es mostra en tot moment 

que hi ha una preocupació en relació al vianant, que es va manifestant en molts apartats de 

forma tangencial, però no s’acaba de plasmar de forma concreta en les posteriors mesures, 

que pequen de ser massa generals i en conseqüència de més difícil aplicació. 

El terme “accessibilitat” és un concepte que es destaca al llarg de molts eixos i mesures. 

Millorar l’accessibilitat és clau pel que fa al desplaçament del vianant, i al repetir-se 

constantment aquest fet al llarg del document s’aprecia la importància que el PDM pretén 

donar-li. Tot i així, l’enfocament que se li dóna es mostra sempre de forma molt general. Es 

creu convenient que un concepte tan fonamental com aquest tingués un tractament especial 

en el Pla. 

S’ha identificat també que tant l’urbanisme com la mobilitat es plantegen des d’un punt de 

vista urbà i a l’àmbit interurbà i als desplaçaments de vianants que hi tenen lloc no se li dóna la 

importància que podria tenir. Una distinció entre els dos àmbits ajudaria a definir un estratègia 

més clara i eficaç pel que fa al vianant interurbà.  

En l’àmbit de la bicicleta es treballen dues mesures clau per al seu correcte desenvolupament, 

com són el desenvolupament d’una xarxa infraestructural adequada i el foment dels 

desplaçaments en aquest mitjà. En canvi, aquestes mesures de gran abast no apareixen en el 

tractament de vianants. Es proposa, en conseqüència, incorporar-les com a mesures: 

Desenvolupar una xarxa d’infraestructures per a vianants interurbana (Eix EA2) i fomentar la 

marxa a peu (Eix EA3). 

L’anàlisi també ha servit per constatar la necessitat de disposar d’un nou eix en el PDM en el 

qual el vianant sigui l’eix vertebrador.  

En el següent capítol es proposa un nou eix on es desenvolupen les diferents mesures que 

haurien de cobrir les necessitats estratègies d’un pla de vianants. 
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10.MESURES  I  ACCIONS  DE  MILLORA  DEL  TRACTE  DEL  

VIANANT  DEL  PDM 

S’entén que el PDM pretén donar resposta als aspectes de mobilitat de la RMB a més de les 

problemàtiques medi ambientals, de salut i econòmiques que avui en dia la regió està 

experimentant. Les circumstàncies tan geogràfiques, demogràfiques, polítiques i econòmiques 

fa de l’RMB una àrea del nostre país clau, on els planejaments i les decisions preses a vegades 

tenen impactes i conseqüències a tot Catalunya.  

La tendència i necessitat a reduir i treure-li protagonisme al vehicle privat fa que els 

desplaçaments no motoritzats i per tant el vianant tinguin un paper molt important en els 

planejaments futurs de la mobilitat. Al llarg d’aquest document s’han exposat les bondats de la 

marxa a peu, de com altres països estudien el vianant com un mitjà de desplaçament o 

transport més i com d’important és considerar el vianant en totes les fases de planejament i 

etapes dels projectes.  

El PDM de l’RMB és l’únic instrument supramunicipal a Catalunya que proposa un conjunt de 

millores per la mobilitat a peu, per això Catalunya Camina arran de l’anàlisi detallat del PDM 

en matèria de vianant proposa crear un eix destinat a la planificació, l’accessibilitat, seguretat i 

millora de les condicions de la xarxa interurbana i del vianant en general.    

Cada mesura s’estructura en 3 apartats: 

 

1- Descripció de la mesura 

2- Objectius 

3- Actuacions a dur a terme (recomanacions)  
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Mesures de l’Eix EA10 El vianant en l’àmbit de la mobilitat 

MESURES DEL PLA 

Eix EA10 El vianant en l’àmbit de la mobilitat 
 

EA10.1 Definició de vianant interurbà. Principis a complir d’una xarxa de vianants interurbana.  

EA10.2 Considerar el vianant en les primeres fases dels projectes d’infraestructures. La 
intermodalitat.  

EA10.3 Establiment d’una metodologia comuna en l’estudi del vianant en els futurs PUMs. 

EA10.4 Desenvolupar un Pla de vianants/mobilitat a peu en l’àmbit interurbà. 

EA10.5 Plans d’accessibilitat municipal (àmbit interurbà). 

EA10.6 Revisar la normativa referent a la Mobilitat Generada. Integrar el vianant en els futurs 

estudis de Mobilitat Generada. 

EA10.7 Identificar i desenvolupar una xarxa d’infraestructures per a vianants 

EA10.8 Garantir itineraris de vianants accessibles i segurs 

EA10.9 Garantir l’accés i la seguretat del desplaçament a peu al Centres Generadors de 

Mobilitat 

EA2.10 Millores en l’accessibilitat a les parades de transport públic i col·lectiu interurbà. La 

intermodalitat. 

EA10.11 Estandardització de la senyalística. Convivència entre vianants i ciclistes en itineraris 

llargs. 

EA10.12 Revisió de l’Observatori de Mobilitat 

EA10.13 Fomentar la xarxa a peu 
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10.1 Mesura EA10.1 Definició de vianant interurbà. Principis a complir d’una xarxa de 

vianants interurbana 

Per tal d’introduir el vianant en els futurs planejaments és necessari definir que s’entén per 

vianant i fer la diferenciació entre vianant urbà i interurbà per així enfocar els planejaments i 

estratègies d’aquest agent correctament segons l’àmbit on es desenvolupa. El PDM ha de 

proporcionar una definició clara i ha d’establir les característiques pel que fa la xarxa de 

vianants interurbana i aquestes han de servir de base per a tots els municipis de l’RMB a l’hora 

de elaborar els seus plans de mobilitat.  

Objectius  

Tenir una definició clara de qui és un vianant interurbà, per on es desplaça i quines 

característiques ha de complir la xarxa.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Diferenciació clara de la tipologia dels carrers en l’àmbit interurbà en els PUMs.  

2- Estudi identificatiu dels trams interurbans de la xarxa de vianants de la RMB mitjançant 

inventaris periòdics i definició dels deures de cada administració.  

 

10.2 Mesura EA10.2 Considerar el vianant en les primeres fases dels projectes 

d’infraestructures. La intermodalitat.  

Un cop s’ha definit i es té clar que és un vianant interurbà i per on es mou s’ha de considerar 

en els planejaments. Aquest ha de ser present en el disseny i en l’execució de projectes 

d’infraestructures. Acomodar el vianant o pensar els dissenys per la possible introducció del 

vianant en el futur de les noves infraestructures ha de ser obligatori.  

Objectius 

1- Garantir els drets del vianant i posicionar-lo en les polítiques de mobilitat actuals. 

2- Considerar el desplaçament a peu com un altre mitjà de desplaçament sostenible. 

3- Classificació de la tipificació funcional de les vies i de les intensitats d’usuaris. 

4- Considerar la intermodalitat amb el TPC en totes les fases del planejament.   

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Integrar la gestió de la mobilitat i el planejament urbà i tenir una major consideració de 

les necessitats dels vianants en els primers passos de projectes.  

2- Dur a terme una revisió crítica dels codis i ordenances de circulació per enfortir la 

protecció legal dels vianants. 
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3- Garantir els principis bàsics de la xarxa de vianants interurbana en totes les fases d’un 

projecte d’infraestructures. 

4- En la fase de disseny d’infraestructures viàries es recomana tenir clara la tipificació 

funcional de les vies i la tipificació dels components de la via multimodal, per així 

entendre com s’ha d’acomodar el vianant en cada tipus24: 

Segons tipificació funcional: 

a) Vies de llarg recorregut – Suporten desplaçaments de llarg recorregut, el disseny 

està pensat per minimitzar el temps de recorregut i per tant estan pensades per la 

circulació de vehicles a motor.  

b) Vies de mig recorregut – Suporten volum de trànsit considerables concentrat 

sobretot en determinades hores del dia. Mobilitat normalment obligada. La 

presència de vianants i ciclistes és moderada i es redueix pràcticament a una 

mobilitat de tipus lleure. Ex: carretera danesa Copenhaguen a Helsingor per la 

costa, la qual combina els 3 modes de desplaçament en el disseny (vehicle 

motoritzat, bicicleta i vianants). 

c) Vies de curt recorregut – Conformen el sistema de carreteres i camins comarcals i 

locals, la seva funció és la d’interconnectar nuclis poblats relativament propers i/o 

procurar l’accés a CGM. La fluència de vianants és més elevada ja q es tracten de 

vies que, sovint actuen com una prolongació de les vies urbanes.   

Segons tipificació components: 

a) Trams 

b) Travessies 

c) Interseccions 

d) Parades d’autobús.   

 

 

 

 

                                                                 
24 Actuaciones multimodales en carreteras. Consejería de Obras Públicas y Transportes, 2000 – Junta de 

Andalucía.  
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10.3 Mesura EA10.3 Establiment d’una metodologia comuna en l’estudi del vianant 

en els futurs Plans de Mobilitat Urbana 

El vianant és un agent en la mobilitat que no s’acostuma a estudiar amb prou deteniment en 

els plans de mobilitat més generals i això repercuteix en les polítiques posteriors a aplicar, on 

continua apareixent en un pla molt secundari. Com que cada vegada el vianant pren més 

protagonisme en la mobilitat, es creu molt oportú establir una metodologia comuna per a tots 

els municipis de l’RMB en matèria de presa de dades i diagnosi dels estudis de vianant. És 

també una eina clau per influir en les polítiques de mobilitat.   

Objectius 

1- Obtenir dades quantitatives del vianants  

2- Obtenir dades qualitatives dels vianants  

3- Promoure la recerca i innovació en l’estudi del vianant. 

 

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

Obtenció de dades quantitatives 

1- Inventaris periòdics de l’estat i l’ús de la xarxa. (Ús de Sistemes d’Informació 

Geogràfica) 

2- Comptatge de vianants com a eina de planificació i millora de la gestió i manteniment 

de la xarxa. Utilització de sensors, que es poden ubicar en camins de forma temporal. 

3- Contacte amb empreses de telefonia o empreses instal·ladores d’aparells detectors de 

bluetooth o similars, amb l’objectiu de disposar de grans blocs d’informació 

relacionada amb els desplaçaments dels vianants. Cada cop aquesta informació serà 

més econòmica i accessible. 

4- Comptabilitzar i reportar els accidents quotidians (relliscades, mobiliari urbà mal 

col·locat, poca visibilitat, dèficit d’espai...) de la xarxa de vianants.  

5- Calcular l’accessibilitat, distància mesurada i temps de recorregut entre centroides dels 

CGM i les parades i estacions. Considerar la distància real i no en línia recta.  

6- Inventariar les barreres físiques (carreteres, autovies, passos elevats) de la xarxa 

interurbana.  

Obtenció de dades qualitatives 

1- Ampliar l’Enquesta de Mobilitat per a la RMB, per a que s’hi contempli la mobilitat a 

peu.  

2- Utilitzar la informació relacionada amb l’accés al transport públic (enquestes de 

procedència i de desplaçament multimodal) per poder treballar i conèixer els 
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desplaçaments no motoritzats per accedir a les parades de transport públic o als 

aparcaments.  

3- Recopilar de la informació (creació d’una base de dades)  que s’està recopilant des de 

diverses administracions (Diputació, ATM, Ajuntaments) en relació a estudis de 

mobilitat a l’entorn de les empreses (Plans de Desplaçament d’Empresa) i de centres 

escolars (camins escolars). En aquests estudis es recull informació qualitativa molt 

detallada sobre una mostra important de persones. 

4- Potenciar estudis de percepció del risc, sobretot entre els col·lectius més joves, per 

entendre els motius en l’elecció o descart del mitjà de transport A peu. 

5- Incloure en les enquestes de mobilitat les capacitats físiques i cognitives dels diferents 

usuaris/diferents grups de població. 

Recerca i innovació 

1- Crear una plataforma comuna per a la RMB on emmagatzemar i consultar totes les 

dades de rellevància per a vianants.   

2- Impulsar la formació en matèria de vianant des d’universitats i centres de recerca.  

3- Mantenir relació amb les associacions i organitzacions en defensa del vianant, ja que 

les associacions locals catalanes formen part d’associacions internacionals.  

4- Participar en congressos en matèria de vianant. WALK21 

 

10.4  Mesura EA10.4 Desenvolupar un Pla de vianants/mobilitat a peu en l’àmbit 

interurbà 

A Catalunya no existeix cap document de planificació supramunicipal que emmarqui el vianant 

i que estableixi unes directrius i pautes de planificació de la mobilitat a peu. Per tant, es 

considera oportú donar-li la consideració que aquest és mereix a través d’un pla de vianants 

interurbà.   

 

Objectius 

1- Dotar al vianant d’un document de planificació supramunicipal o d’àmbit català.   

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Redacció d’un Pla de Vianants (diferenciació entre vianant urbà i interurbà) que 

defineixi els aspectes a tenir en compte en matèria de vianant i incorporar-los en els 

futurs plans o estratègies. 
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10.5 Mesura EA10.5 Plans d’accessibilitat municipal (àmbit interurbà) 

El Pla d’accessibilitat municipal identifica les barreres arquitectòniques que dificulten 

l’accessibilitat de les persones i quantifica les accions a realitzar, establint un pla d’etapes. 

Moltes ciutats ja han fet passos significatius en aquesta línia, però són notòries les dificultats 

d’aconseguir unes ciutats completament adaptades als marcs legals previstos. L’àmbit 

interurbà, el qual segons els PDM experimentà un canvi degut a una planificació urbana més 

compacta, es convertirà en un àmbit clau. L’accessibilitat en aquestes àrees és insuficient, ja 

que existeixen distàncies molt llargues i les grans infraestructures divideixen el territori tot 

propiciant en la manca de permeabilitat.  

Objectius 

1- Garantir una accessibilitat universal en l’àmbit interurbà. 

2- Cooperació entre administracions per assegurar l’accessibilitat en aquelles àrees en 

límits administratius confusos.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Identificar les àrees on hi ha dèficit de permeabilitat/futurs contínuos i futurs 

planejaments mitjançant un inventari. Classificar les àrees amb dèficits segons el grau 

de permeabilitat i urgència (llista de prioritats) en la intervenció i actuar segons la el 

grau de dèficits.   

2- Estudi previ dels factors que poden afectar a l’accessibilitat: accés físic, freqüència del 

TP, nombre de visitants (treballadors en el cas de polígons industrials, residents en el 

cas de zones residencials, etc), creixement futur de la zona, existència barreres físiques 

i superfície total.  

3- Establir un planejament conjunt entre administracions en aquelles àrees limítrofes per 

garantir la coherència en la planificació i el disseny. 

4- Construcció de ponts, túnels passos elevats per garantir la connexió i accessibilitat 

entre centres generadors de mobilitat relativament a prop. 

10.8 Mesura EA10.6 Revisar la normativa referent a la Mobilitat Generada. Integrar 

el vianant en els futurs estudis de Mobilitat Generada. 

En la mesura EA1.2 Revisar la normativa referent a la mobilitat generada s’exposa la necessitat 

de realitzar modificacions que recullin l’experiència obtinguda a partir dels estudis presentats i 

integri canvis que s’estan produint en aspectes de disseny, energia i gestió de la mobilitat, com 

ara els accessos dels aparcaments públics, la incorporació de punts de recàrrega elèctrica o la 

gestió de serveis de transport de demanda. Es considera que degut a la tendència de 

promoure el desplaçament a peu en aquesta revisió s’hauria d’afegir la integració de l’estudi 

de la generació de vianants per a futures planificacions d’infraestructures per aquest.  
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Objectius 

1- Integrar els estudis de mobilitat generada de vianants per influir en futures estratègies 

i en la presa de decisions. 

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Ús de softwares específics de modelatge per a vianants. 

2- Integrar el comptatge de vianants com a eina dins el planejament de la mobilitat.  

 

10.7 Mesura EA10.7 Identificar i desenvolupar una xarxa d’infraestructures per a 

vianants 

La tendència en la promoció i planificació del desplaçament a peu posa de manifest la 

necessitat d’identificar i dissenyar una xarxa per a vianants amb unes característiques dignes i 

que assegurin el benestar i seguretat d’aquest en el seu desplaçament.  

Aquesta nova infraestructura ha de servir per reduir l’ús del vehicle privat en aquells 

desplaçaments curs i fàcilment substituïbles pel mode a peu i la promoció de l’ús del transport 

públic, a més de donar resposta als problemes d’exclusió social d’aquelles àrees més aïllades i 

subdesenvolupades en termes de mobilitat.  

Objectius 

1- Dotar el vianant d’una xarxa d’infraestructura digna com alternativa a l’ús del vehicle 

privat. 

2- Dotar el vianant d’una xarxa contínua i sense costures.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Identificar sobre un plànol els punts d’atracció i els punts generadors de fluxos de 

vianants, com poden ser estacions d’autobusos, de trens, aparcaments, centres 

comercials, intercanviadors de transport, polígons industrials...  

2- Els punts de pas amb més moviment: eixos comercials, places, zones residencials, 

polígons industrials, centres educatius, mèdics...  

3- Identificar la tipologia de vianant més freqüent en cada punt de pas. 

4- Identificar infraestructures (carreteres, vies ferroviàries, camins històrics...) en desús i 

dotar-los de funcionalitat vianant sempre que sigui possible.  

5- Inventariar els km de xarxa interurbana per a vianants.  

6- Els itineraris han d’estar relacionats i connectats entre si, de manera que constitueixin 

una vertadera xarxa de comunicació.  
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7- Segregació espacial de vehicles i vianants.  

Assegurar la connectivitat urbana i interurbana: 

1- Estimular que els plans comarcals i els plans directors de mobilitat continguin una 

definició de la xarxa de vianants (urbana i interurbana). 

2- Procurar que els plans locals de mobilitat incloguin la definició d’una xarxa bàsica de 

vianants i que aquesta xarxa es comuniqui amb els municipis de l’entorn. 

3- Treballar per una comunicació més fluida entre els tècnics de municipis veïns en els 

plans i projectes d’informació a vianants. 

4- Incloure a les xarxes per a vianants locals les gran rutes, GR, ja definits en l’àmbit 

nacional i europeu. 

 

10.8 Mesura EA10.8 Garantir els principis bàsics d’una xarxa de vianants en els seus 

itineraris  

Es desitja garantir que els itineraris per a vianants estiguin ben connectats, siguin accessibles i 

estiguin senyalitzats correctament en tot els seu recorregut, posant especial atenció a les 

connexions amb les estacions de transport públic urbanes i interurbanes, les parades 

d’autobús i els recorreguts d’aquestes fins els centres d’interès que comuniquen.  

Objectius 

1- Garantir itineraris accessibles, segurs i universals.  

2- Dotar els itineraris de sentit i temàtica segons els punts connectats.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Continuïtat en els itineraris: 

a) Es recomana inventariar la xarxa de vianants i identificar els punts on manca la 

continuïtat amb eines com SIDEWALK INVENTORY o Walkability City Tool.  

b) Crear una plataforma d’ús públic per a totes les administracions on s’hi recullin 

dades i informació respecte l’accessibilitat de la xarxa de vianants de tots els 

municipis de l’RMB.  

2- Comoditat en la xarxa: 

a) Dotada de mobiliari urbà (Bancs, papereres, fonts, ombra o aixopluc per la pluja...) 

b) Voreres amples que assegurin la seguretat del vianant i la socialització. 

c) Postes de SOS. 

d) Senyalització dels itineraris (temps i distància). 
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e) Ús de QR per descarregar-se el mapa d’itineraris de la zona. 

f) Zones de descans i protecció ambiental. 

g) Lliure del fum dels cotxes. 

h) Il·luminada.  

i) Senyals de precaució anticipats al terra proper a un pas de zebra o encreuament.  

3- Xarxa atractiva: 

a) Integrar naturalesa, art urbà... 

4- Classificació de la xarxa de vianants: 

a) Lúdica i didàctica (camins escolars, zones residencials) 

b) Salut  (adaptada per a practicar exercici físic) 

c) Funcional (connexions directes a polígons industrials)  

 

10.9 Mesura EA10.9 Garantir l’accés i la seguretat del desplaçament a peu al Centres 

Generadors de Mobilitat 

Els Centres Generadors de Mobilitat són zones que no tan sols generen fluxos de vehicles sinó 

també de vianants. És per això i perquè la comunicació entre ells cada cop ha de ser més 

accessible en mitjans no motoritzats que s’ha de dotar de bones infraestructures per a 

vianants.  

Objectius 

1- Garantir accessibilitat i connexió a peu en els CGM i entre els CGM. 

2- Millorar l’accessibilitat en els CGM existents. 

3- Millorar l’accessibilitat al TP. 

4- Diferenciació entre CGM (Polígons Industrials, centres educatius, mèdics, centres 

comercials, zones residencials...) per destinar el disseny òptim per a cadascun.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Les actuacions a dur a terme són comunes a la mesura EA10.8. 

2- Promoure la mobilitat a peu des de l’empresa privada. L’administració pública ha de 

negociar amb l’empresa privada per tal d’involucrar-la en la promoció d’incentius 

econòmics per a treballadors que optin pel desplaçament a peu. (beneficis en la 

cantina/bar, proporcionar material per a fer el desplaçament en comoditat, 

reconeixements a la seva contribució en la millora de la mobilitat...). 
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3- Promoure els desplaçaments a peu i involucrar a les comunitats veïnals a ser participis 

en la creació de comunitats segures i caminables.   

4- Estudi de les característiques del tipus de CGM i de la tipologia de vianants més 

freqüents per adaptar la xarxa a les necessitats d’aquests. (comptatges i enquestes)  

 

10.10 Mesura EA10.10 Millores en l’accessibilitat i seguretat a les parades de 

transport públic i col·lectiu interurbà. La intermodalitat. 

La intermodalitat és un concepte clau en la mobilitat i per tant se li ha de donar la importància 

i rellevància que li pertoca en les futures estratègies. Si els tècnics i dossiers tècnics no 

consideren la intermodalitat, el principi d’accessibilitat falla.  

Objectius 

1- Considerar la intermodaltat quan es parla d’accessibilitat a les parades de TP. 

2- Garantir una accessibilitat universal a les parades d’autobús interurbà.  

3- Garantir seguretat i benestar al vianant.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Reduir la velocitat del trànsit en aquells trams propers a les paredes d’autobús. 

2- Anunciar/indicar en el paviment de la calçada la proximitat d’una parada d’autobús.  

3- Plataformes elevades a les parades d’autobús per garantir la seguretat en el temps 

d’espera dels usuaris. 

4- Establir estàndards mínims pel que fa l’amplada de les voreres properes a parades 

d’autobús.  

5- Garantir la continuïtat de l’accés a la parada. 

6- Les senyals han d’ésser present i homogènia en tota la xarxa interurbana de l’RMB. 

(veure mesures sobre la senyalística mesura EA10.10) 

7- Garantir il·luminació, també nocturna. 

8- Substitució del pal de parada per marquesines. 

9- Establir tota la informació necessària per a l’usuari a la parada d’autobús.  

a. Número de telèfon d’atenció al client. 

b. Enllaç web on consultar a temps real la ubicació de l’autobús.  

c. Distància a peu de la parada més propera.  
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d. Connexió amb altres línies d’autobús.  

 

10.11 Mesura EA10.11 Estandardització de la senyalística. Convivència entre vianants 

i ciclistes en itineraris llargs. 

Es preveuen alguns nous itineraris de vianants entre nuclis de l’RMB distants menys de 3 km 

entre si. Aquests itineraris hauran de coincidir amb els de la xarxa interurbana de carril bici, 

adoptant-se mesures adients per garantir la bona convivència entre vianants i bicicletes i 

tenint en compte la vulnerabilitat del vianant vers la bicicleta.  

Objectius 

1- Garantir la convivència entre vianants i ciclistes en aquells trams on comparteixin 

espai.  

2- Xarxa no motoritzada quan els vianants i ciclistes comparteixin espai. 

3- Estandarditzar la senyalització en tots els municipis de l’RMB.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Senyalística present i homogènia en tota la xarxa interurbana de vianants de la RMB.  

2- Senyalitzar les diferents parades d’autobús i línies de servei des dels nuclis més 

importants de generació de desplaçaments fins el destí.  

3- Incloure el temps estimat (minuts) del desplaçament a peu d’una parada d’autobús a 

una altra a més de la distància en quilòmetres. Aquestes mesures ajuden a optimitzar 

les distàncies a més de combatre la percepció del vianant de distàncies a peu llargues.   

4- Exemples de senyals extretes del Catálogo de señales de las vías de Gipuzkoa que 

asseguren la convivència i el bon comportament entre vianants i ciclistes.  
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Exemples de senyals. Convivència entre els diferents modes de transport.  
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Exemple xarxa interurbana per a vianants. Guipúscoa  

 
Foto: Albert Oromí.  

 

 

Exemple convivència vianant-bicicleta en una xarxa no motoritzada interurbana. Guipúscoa  

 
Foto: Albert Oromí.  
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10.12 Mesura EA10.12 Revisió de l’Observatori de Mobilitat 

L’ATM disposa d’un Observatori de la mobilitat el qual següents objectius: 

 Recollir i difondre la informació que es disposa relacionada amb la mobilitat, en l'àmbit 
de l'ATM de Barcelona i del conjunt de Catalunya. 

 Proporcionar una informació entenedora i accessible a l'abast de tothom. 

L’observatori actual no disposa dades ni estudis específics per a vianants. 

Objectius 

1- Incorporar el vianant en els estudis i recopilació d’informació de mobilitat.  

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

1- Incorporar dades de vianants i estudis en l’actual Observatori o; 

2- Crear un Observatori del vianant que s’encarregui dels estudis de mobilitat específics 

per a vianants i que coordini i gestioni les diferents intervencions i actuacions en 

matèria de vianants en els futurs PUMs.  

 

10.13 Mesura EA10.12 Fomentar la xarxa a peu 

Les millores en les xarxes per a vianants i la nova posició del vianant en les polítiques i 

estratègies de mobilitat han d’anar acompanyades d’un foment de la cultura del caminar i dels 

beneficis del desplaçament a peu tant en la salut, el medi ambient i l’economia del país.  

Es considera que existeixen diferents mitjans i eines per fomentar la xarxa a peu i espais on 

fer-ne difusió. 

Objectius 

1- Establir responsabilitats administratives clares entre tots els nivells i departaments dels 

governs per tal de coordinar les iniciatives i programes de desplaçaments a peu. 

2- Cooperació entre l’administració pública i el sector privat. 

3- Promoure el desplaçament a peu.  

4- Acabar amb l’ús irracional i excessiu del vehicle privat.   

Actuacions a dur a terme (recomanacions)  

Mitjans de comunicació  

1- Publicitat en els mitjans de comunicació (bondats del desplaçament a peu i desprestigi 

de l’ús del vehicle privat).   
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2- Destinar espais en les televisions i diaris on es debati sobre l’evolució de la mobilitat i 

el rol del vianant en el canvi. 

Centres educatius i centres socials  

1- Organitzar periòdicament seminaris/actes i workshops sobre mobilitat sostenible i 

educació viària.  

2- Millorar l’accessibilitat a peu i la seguretat viària als centres educatius per millorar 

l’apoderament, l’autonomia en els alumnes i els pares i el respecte de l’espai públic.    

3- Introduir temari sobre educació viària i les bondats de caminar a les escoles i instituts.  

Centre mèdics 

1- Projectes i campanyes que difonguin les bondats del caminar.  

2- Promoure estudis científics que demostrin els perjudicis d’una societat motoritzada.   

Ús de les noves tecnologies 

1- Ús d’aplicacions per a mòbils com Walkonomics, per desplaçar-se per la ruta més 

agradable i caminable.   

2- Aplicació per a mòbil que doni informació del trajecte (rutes, connexions amb el TP, 

cotxes compartits, estat de la xarxa, anunciament d’incidents a la xarxa, temps 

necessari per arribar al destí, contribució en la reducció de la contaminació de l’aire de 

la RMB, calories perdudes, diners estalviats...) escollit per l’usuari.  

3- Promoure els desplaçaments mitjançant les noves tecnologies ajuda a mostrar les 

millores de la xarxa i incrementar l’ús d’aquesta.  

Cooperació entre sector públic i sector privat 

1- L’administració pública ha de posar fre als incentius que s’han donat fins ara al vehicle 

privat.  

2- Treballar conjuntament en els incentius per aquells que opten per desplaçar-se a peu.  
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11.  INDICADORS  DE  SEGUIMENT 

A continuació es presenten els indicadors de seguiment de la xarxa de vianants i el seu tracte. 

L’objectiu és aconseguir un tracte i un àmbit definit pel vianant interurbà  per poder aplicar els 

diferents indicadors. El càlcul d’alguns indicadors no són possibles encara, ja que no hi ha 

existència de les variables per a calcular-ho. El quadre d’indicadors proposats s’estructura en 3 

apartats, aquells que mesuren el repartiment modal, la intermodalitat i xarxes i espais per a 

vianants:  

Repartiment Modal: 

Indicador Unitat Consideracions de càlcul 

1- Quota de desplaçament 

interurbans a peu 

% desplaçaments Desplaçaments interurbans a peu 
dins la RMB/ Total desplaçaments 

interns extrets d’*Enquesta de 
Mobilitat RMB.  

 

2- Quota de desplaçament de 

connexió a peu 

% desplaçaments Desplaçaments de connexió a peu/ 

Total desplaçaments de connexió 
extrets d’*Enquesta de Mobilitat 
RMB. 
 

3- Quota de desplaçaments a parades 

de transport públic o col·lectiu. 

 

% desplaçaments Desplaçaments a peu a TP/ Total 
desplaçaments a parades de TP 
extrets  d’*Enquesta de Mobilitat 
RMB. 

 

Intermodalitat:  

Indicador Unitat Consideracions de càlcul 

1- Distància a les estacions de TP en 

desplaçament a peu (no línia 

recta) d’un equipament o CGM.  

Escala gradació de 
colors.  

< 750m 
> 750 – 1500m 
> 1500m 
Mitjançant isòcrones.  

2- Accessibilitat (a estació de TP a 
peu, intercanviadors, CGM...) 

Escala gradació de 
colors segons 
d’accessibilitat (Km) 

-Voreres dos cantons 
-Voreres en 1 cantó, parcialment a 
l’altre.  
-Vorera en 1 cantó només.  
-Vorera parcial en 1 cantó només. 
-Sense voreres  
-Passarel·les  
-Camins 
-No aplicable 
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Xarxes i espais per a vianants:  

Indicador Unitat Consideracions de càlcul 

1- Longitud de vies per a vianants 

interurbans  

km *Km d’itineraris interurbans 

2- Vies no connectades entre si  % discontinuïtat o 
permeabilitat  

Km de vies no connectades/total vies 

3- Dèficit per a vianants % xarxa amb 

dèficit 

Xarxa amb dèficit (vorera de menys 

de 2 m. Útils o inexistents (km))/xarxa 

total 

4- Passos de zebra adaptats % guals adaptats Passos de vianants adaptats/passos 

de vianants senyalitzats. 

 

Enquesta de Mobilitat RMB - Per tal de calcular els indicadors de repartiment modal és 

necessari realitzar una enquesta de mobilitat en la RMB on s’hi consider-hi el desplaçament a 

peu. En aquesta tal i com s’ha exposat en el capítol de 8. Mesures i accions de millora del 

tracte del vianant en el PDM, les enquestes han de contemplar els recorreguts curts (a les 

parades de TP, aparcaments...) i han de considerar també el comportament dels menors de 12 

anys. Els resultats d’aquesta enquesta proporcionarà les variables per calcular els mencionats 

indicadors.  

Km d’itineraris interurbans – Per comptabilitzar els itineraris interurbans primer és necessari 

establir una definició de xarxa interurbana comuna per a tots els municipis de la RMB. Un cop 

clar que és una xarxa interubana i quines característiques presenta es podran comptabilitzar 

els trams. Ja s’ha mencionat també l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica per digitalitzar i 

emmagatzemar aquest tipus d’informació.  

Digitalització de la xarxa interurbana – Tenir digitalitzada la xarxa interurbana ajuda a 

identificar de forma ràpida les mancances de la xarxa i destinar les actuacions als trams amb 

més dèficits. També és una eina de control d l’estat de la xarxa. Gràcies a la digitalització el 

càlcul d’isòcrones es pot mesurar en distància real i no en línia recta. 
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http://www.walkonomics.com/


 

 

 

 

 

 

 

Annex 1. Benchmarking  



Marc Internacional  

Guies i estratègies 

1. Pedestrian Safety. A road safety manual for desicion-makers and practitioners  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79753/1/9789241505352_eng.pdf  

Guia impulsada pel l’Organització Mundial de la Salut  

Es destaca:  

 La definició de vianant:  

Un vianant és qualsevol persona la qual recorre a peu part del seu trajecte. Un vianant pot fer 

ús d’una cadira de rodes, scooters, caminadors, gossos guia, bastó, patins i patinets. La 

persona pot carregar varis objectes a les mans o a l’esquena... Una persona es considera 

vianant també quan corre, quan passeja... o quan està asseguda o relaxada al carrer.  

 Vuit principis i les seves mesures que s’han de tenir en compte quan es dissenya una 

xarxa de vianants segura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/79753/1/9789241505352_eng.pdf


2. Pedestrian planning and design guide (Oct 2009) - NZ Transport Agency 

https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/pedestrian-planning-

guide/docs/pedestrian-planning-guide.pdf  

Guia dirigida al govern nova zelandès que exposa les mesures per a millorar l’entorn caminable 

de Nova Zelanda. Estableix el procés per decidir el tipus de provisions que s’han de considerar 

per proporcionar dissenys, propostes i estàndards en els nous planejaments. Contempla els 

modes no motoritzats com a mitjans de desplaçament clau en el planejament.  

D’aquesta guia es vol destacar el següent:  

 Consideració del mitjà a peu com a eina clau de balanç en el sistema de transport, 

respectuós amb el medi ambient i clau en la intermodalitat amb el transport públic.  

 Anàlisi exhaustiva de les característiques del vianant segons l’edat i incapacitats, de les 

preferències i activitats, qui camina, per on i perquè.  

 Avaluació de la demanda del desplaçament a peu (Quants vianants volen caminar i per 

on?) 

 Mesurar la superfície caminable.   

 Anàlisi dels avantatges i desavantatges de les tècniques utilitzables per millorar la 

xarxa de vianants (pacificació del trànsit, millores en els itineraris, rampes, voreres, 

senyalització,  seleccionar la millor combinació dels components) i proposar 

recomanacions.  

 Comptabilització de les mesures en relació al seu impacte en la reducció 

d’accidentalitat.  

 Considerar la mobilitat a peu en relació a altres processos i programes de planificació 

(integrar el desplaçament a peu en la planificació de les comunitats veïnals, 

coordinació amb escoles (camí escolar) i empreses (plans de desplaçament 

d’empreses) i revisió de l’actual xarxa de vianants). 

 En el procés de planificació per a vianants es considera important definir els objectius, 

seleccionar les parts implicades adequades segons les actuacions que es volen duu a 

terme, definir l’àrea d’actuació1, estudi previ de l’àrea, treball de camp, utilitzar 

tecnologies (SIG), mesurar l’accessibilitat, participació ciutadana, definir les 

deficiències i identificar les oportunitats, desenvolupar mesures un cop identificades 

les deficiències, implantació, seguiment i revisió periòdica.    

Característiques que ha de complir una xarxa per a vianants:  

 Connectada 

 Llegible i comprensible per a tothom 

 Còmode 

                                                           
1  Geografia, usos del sòl, limits administratius, l’escala de l’activitat de vianants i el tipus de vianants 

presents i esperats.  

https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/pedestrian-planning-guide/docs/pedestrian-planning-guide.pdf
https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/pedestrian-planning-guide/docs/pedestrian-planning-guide.pdf


 Atractiva i agradable 

 Segura (seguretat viària) 

 Segura (lliure de crim) 

 Universal 

 Accessible 

 Contínua 
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3. Pedestrian Safety, Urban Space and Health. 2012 - Organització per la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE) 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/pedestrian_safety_urban_space_and_health.

pdf  

El Fòrum Internacional del Transport de l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic (OCDE) redacta l’informe Pedestrian safety, Urban Space and Healt (2012). En 

aquest informe es desenvolupen una sèrie de recomanacions per a la promoció dels 

desplaçaments a peu dirigides a les autoritats nacionals: 

 

 Integrar la gestió de la mobilitat i el planejament urbà i tenir una major consideració de 

les necessitats dels vianants en els primers passos de projectes. 

 Establir responsabilitats administratives clares entre tots els nivells i departaments dels 

governs per tal de coordinar les iniciatives i programes de desplaçaments a peu. (...). 

Això s’ha d’articular mitjançant un comitè nacional o interdepartamental recolzat per 

un observatori nacional del vianant. 

 Metodologia de mesura estandarditzada dels desplaçaments i l’accidentalitat dels 

vianants (accidents de trànsit i caigudes). L’estandardització pot ajudar a mesurar el 

creixement dels desplaçaments a peu i, eventualment, ser un indicador central de la 

sostenibilitat urbana i l’habitabilitat. (...) A nivell nacional, aquesta informació l’ha de 

recollir l’observatori nacional del vianant. 

 Incorporar els serveis de transport públic com una part integrada dins del 

desenvolupament de noves àrees urbanes i la regeneració d’ àrees ja existents, a 

través de l’orientació en la planificació i el suport econòmic als serveis públics. 

 Encoratjar a les autoritats responsables a donar major prioritat i espai als medis de 

desplaçament no motoritzats i al transport públic als centres de les ciutats. 

 Desenvolupar una guia de planejament de vianants per a les administracions locals. Els 

plans han de tenir en consideració l’impacte dels projectes en vianants i ciclistes com 

una part de la seva valoració i impacte ambiental. (...)La seguretat viària ha de rebre 

una atenció especial en el planejament. 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/pedestrian_safety_urban_space_and_health.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/pedestrian_safety_urban_space_and_health.pdf


 Encoratjar a les empreses a implementar una àmplia gamma d’incentius per als 

treballadors que utilitzin mètodes de transport no motoritzat en els trajectes a la feina. 

El sector públic ha de liderar aquestes iniciatives. 

 Adoptar un enfocament segur del disseny de l’entorn de la via pública, de tal manera 

que els grups de risc no estiguin exposats a riscos evitables. 

 Implementar polítiques de pacificació del trànsit. 

 Promoure la introducció de programes educatius en seguretat viària a les escoles i 

centres cívics, a més de promoure els beneficis de caminar. 

 Dur a terme una revisió crítica dels codis de circulació per enfortir la protecció legal 

dels vianants en cas d’accident i donar una major prioritat als usuaris més vulnerables 

per tal de disposar d’una major equitat entre tots els modes de transport. 

 Desenvolupar una línia d’investigació per comprendre millor les tendències de 

mobilitat en una societat canviant. 

 

4. Intervenciones peatonales, Buenos Aires ciudad 2016 – Ayuntamiento de Buenos 

Aires.  

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intervenciones_peatonales_2016_0.

pdf  

L’estudi il·lustra les intervencions de baix cost dutes a terme a la ciutat de Buenos Aires per 

millorar la qualitat, benestar i seguretat dels vianants. 

Se centra en les millores d’interseccions més conflictives de diferents barris de Buenos Aires. 

La majoria d’intervencions són de pacificació del trànsit però aquestes conjuguen el disseny 

tècnic amb l’estudi del comportament i percepció del vianant.  

Es considera interessant les conflictivitats generals que s’han identificat i la satisfacció del 

ciutadà amb les intervencions de baix cost: 

 Alta velocitat vehicular per accés de calçada 

 Girs vehiculars perillosos pel vianant 

 Vianants que circulen i esperen sobre la calçada 

 Estacionament indegut que obstaculitza la visibilitat 

 Encreuaments per a vianants que no corresponen amb les línies de desig 

 Manca d’espais públic de descans 

 Passos de zebra massa llargs 

Es consideren mesures i actuacions de fàcil implementació i introduïbles en polígons 

industrials, àrees d’accés al transport públic, zones escolars... 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intervenciones_peatonales_2016_0.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/intervenciones_peatonales_2016_0.pdf


Es complementa l’estudi argentí amb el llibre “Caminar en la ciudad. Manual de movilidad 

peatonal” d’Alfonso Sanz Alduán, el qual exposa les virtuts de les intervencions lleugeres en la 

següent llista: 

 Alleugeren les reticències davant el canvi i les novetats  

 Possibiliten que el consens sigui el resultat final d’un procés de prova i error  

 Permeten validar solucions 

 Incentiven la participació ciutadana   

 

5. FHWA Bicycle-Pedestrian Count Technology Pilot Project (Des. 2016) – U.S 

Department of Transportation, Federal Highway Administration 

https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/countpilot/summary_rep

ort/fhwahep17012.pdf  

Projecte pilot realitzat per la “Federal Highway Adminsitration” (FHWA)2 recull l’experiència 

extreta de l’instal·lació d’equips d’aforament de vianants i bicicletes en diferents ciutats 

d’aproximadament 1 milió d’habitants dels Estats Units. Un cop recollides i verificades les 

dades s’han evidenciat els beneficis de la recopilació d’aquestes per donar suport a activitats 

de planejament, com inversions en infraestructures per ciclistes i vianants, desenvolupar plans 

per a vianants i bicicletes i tenir una comprensió global del comportament i viatges dels 

mitjans no motoritzats.  
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6. Integrating Pedestrian and Bicycle Facilities into Large- scale Infraestructure Projects 

(Nov. 2011) - Transport Canada  

https://www.fcm.ca/Documents/case-studies/GMF/Transport 

Canada/IntegratingPedestrianBicycleFacilties_EN.pdf  

L’estudi realitzat per “Transport Canada” introdueix el debat de considerar un planejament 

comú entre vianants i ciclistes en aquells projectes de gran escala com a mesura per considerar 

els vianants i ciclistes en el procés de planificació i encoratjar millores i intervencions a xarxes 

existents.  

Algunes de les accions que es consideren destacables són:  

 Ponts i túnels subterranis per a vianants i ciclistes que garanteixin la seguretat en els 

encreuaments.  

 Crear espais segurs per promocionar els desplaçaments a peu i en bicicleta en les grans 

infraestructures.  

                                                           
2  Federal Highway Adminsitration (FHWA). Agència dins del Departament de Transport dels Estats Units que 

dona suport a l’Estat i les administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals...) en el disseny 

d’infraestructures.  

https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/countpilot/summary_report/fhwahep17012.pdf
https://www.fhwa.dot.gov/environment/bicycle_pedestrian/countpilot/summary_report/fhwahep17012.pdf
https://www.fcm.ca/Documents/case-studies/GMF/Transport%20Canada/IntegratingPedestrianBicycleFacilties_EN.pdf
https://www.fcm.ca/Documents/case-studies/GMF/Transport%20Canada/IntegratingPedestrianBicycleFacilties_EN.pdf


Reptes: 

 Prioritzar les infraestructures per a vianants i bicicletes en polítiques encara 

beneficioses pel vehicle privat.  

 Impulsar plans d’avaluació i supervisió dels impactes/resultats per a vianants i 

bicicletes, com a eina per justificar futurs projectes.    

 

Marc Europeu 

Guies i estratègies 

7. Let´s Get Scotland Walking. The National walking Strategy (2014) – Govern d’Escòcia 

http://www.gov.scot/Publications/2014/06/5743  

Estratègia nacional del govern d’Escòcia per a la promoció del desplaçament a peu. 

L’estratègia té per objectiu: crear una cultura del desplaçament a peu, crear espais de qualitat 

en la xarxa de vianants considerant els espais verds i proporcionar una mobilitat segura, fàcil i 

còmode per a tothom.  

D’aquesta estratègia es vol destacar també: 

 La preocupació del govern escocès en la degradació de la qualitat de l’aire i de vida 

dels seus habitants.  

 La promoció  del desplaçament a peu com a eina per garantir una vida més saludable, 

duradora i de qualitat i com a mesura en l’estalvi de despeses en la seva Seguretat 

Social (NHS). 

 El canvi en la mobilitat no és possible si no es consideren totes les altres polítiques que 

estan involucrades.  

 

Font: Figure 1: Walking – The Cross-Policy Links . Let´s Get Scotland Walking. The National walking Strategy (2014) 

 

http://www.gov.scot/Publications/2014/06/5743
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8. Carta europea dels drets dels vianants (Octubre 1988) – Parlament Europeu 

http://www.catalunyacamina.org/biblio_docs/4_cartaeuropea.pdf  

Carta aprovada pel Parlament Europeu el 12 d'octubre de 1988, en forma de Resolució. 

La Carta Europea dels Drets dels Vianants recull recomanacions de la Unió Europea sobre la 

prioritat de la problemàtica del medi ambient urbà en relació al transport sostenible. 

 Els cinc primers principis tracten d'assolir escenaris urbans fets a escala humana i no 

del cotxe privat: ambient sa, espais públics de qualitat i crear les condicions adients 

per a la socialització dels col·lectius ciutadans més febles, com ara els infants, la gent 

gran i les persones discapacitades. 

 El principi sisè contempla el dret a la salut ambiental urbana front a la contaminació 

atmosfèrica i acústica produïdes pel trànsit, la creació de zones verdes i l’instal·lació 

d'elements de disseny urbà que afavoreixin la mobilitat dels vianants i ciclistes i 

moderin la circulació de vehicles motoritzats. 

 El principi setè promou una mobilitat lliure i completa mitjançant l'optimització del 

transport públic, la creació de carrils-bici i treure cotxes del centre de les ciutats amb 

aparcaments dissuasius perifèrics. 

 El principi vuitè remet al dret a la informació que té qualsevol ciutadà i la peremptòria 

necessitat d'una adequada educació vial des de les escoles. 

 

9. Transport research Fourth Framework programme urban transport VII-56-(1998) – 

Adonis, Unió Europea. 

D’aquest estudi de recerca es considera interessant el capítol 4, “Basic considerations at the 

planning stage”. S’aconsella que qualsevol tècnic que es dediqui a la mobilitat ha de considerar 

els viatges ràpids, segurs i confortables. Són tres conceptes obvis que es tenen en compte en la 

planificació de trajectes en vehicles motoritzats però que quan es tracta de planificació pel 

vianant no ho són tan. 

Es destaca també:  

Directrius per crear un sistema de mobilitat sostenible: 

 Incloure els mitjans no motoritzats en les polítiques de mobilitat. 

 Estimular a la creació d’associacions per a vianants i treballar conjuntament per a la 

promoció dels mitjans no motoritzats.  

 Millorar les infraestructures dels desplaçaments a peu i en bicicleta properes a escoles 

i centres educatius com a mesura de promoció i conscienciació.  

 Ús dels mitjans de comunicació per millorar l’estatus dels desplaçaments no 

motoritzats.   

http://www.catalunyacamina.org/biblio_docs/4_cartaeuropea.pdf
http://www.caib.es/conselleries/mediambient/vianants/main.htm


 

Criteris pel disseny d’una xarxa de vianants: 

 Maniobres possibles.  

 Continuïtat en els passos de zebra. 

 Previsibilitat a la xarxa de vianants (l’entorn dels carrers o carreteres poden ajudar al 

usuari a reconèixer i predir situacions).  

 Continuïtat d’una ruta a una altra (xarxa sense costures). 

Entendre les diferències culturals entre països i adaptar les estratègies a les característiques 

d’aquest. S’ha de comprendre que les estratègies, mesures i campanyes que funcionen en un 

país no tenen perquè funcionar en un altre. La cultura és un element clau a considerar a l’hora 

de planificar.  

 

10. Making Walking Count (Barcelona), 2010 – Catalunya Camina 

Walk 21 conjuntament amb Mobility21, The European Scientific Research Project COST 358, 

Urban Mobility Research i Transport for London treballen per desenvolupar un document que 

reculli les eines i metodologia comunes en matèria d’obtenció, anàlisi i divulgació de dades 

quantitatives i qualitatives dels desplaçaments a peu.  Aquest estudi recull els resultats 

obtinguts a Barcelona l’any 2010.  

Es destaca la següent metodologia en les enquestes de mobilitat per a vianants: 

 Perfil demogràfic de la població (gènere, edat i situació laboral) 

 Activitat de caminar (tipus de viatge i motiu) 

 Activitat en l’àmbit públic  

 Accessibilitat (Índex d’accessibilitat local) 

 Motivacions del desplaçament a peu 

 Barreres personals a l’hora de desplaçar-se caminant 

 Percepció de la xarxa de vianants 

 Mesures per millorar l’entorn (segons els entrevistat) 

 

11. Walking conditions for eldery people  in Switzerland (1993) – Federation European 

Pedestrian Association 

Estudi suís finançat per la “Commission of the European Communities and the National 

Pedestrian Organisations” que posa de manifest la manca d’estudis pel que fa a la situació dels 

vianants d’avançada edat, el dèficit de les regulacions de trànsit que els consideren i de la 

importància d’una xarxa d’itineraris a peu adaptada pel seu ús ja que són els més vulnerables. 



Es considera planificar pels més vulnerables com a mesura per cobrir a tota la població.  

Documents de rellevància periurbana 

12. How to enhance WALking and CYcliNG instead of shorter car trips and to make these 

modes safer - Department de la planificació del trànsit i Enginyeria (Gen. 1999) - 

Universitat de Lund, Suècia.  

https://safety.fhwa.dot.gov/ped_bike/docs/walcyng.pdf  

Article de la Universitat de Lund de Suècia, estudia com substituir els trajectes relativament 

curts realitzats en vehicle privat per mitjans sostenibles (Caminar/bicicleta/transport públic).  

L’ús de dades de vianants i ciclistes són fonamentals per l’elaboració de campanyes de 

promoció dels mitjans de desplaçament no motoritzats. 

 

Marc Estatal 

Guies i estratègies 

13. DONOSTIA CAMINA – Pasos de una estrategia. Proyectos y propuestas para el peatón 

en San Sebastian – Concejalía de Movilidad y Vías públicas. Ayuntamiento de San 

Sebastián 

Estratègia redactada per la consellaria de Mobilitat i vies públiques de l’Ajuntament de Sant 

Sebastià. El document posa de manifest que la disminució de la densitat i la urbanització de 

llocs cada cop més allunyats del centre urbà es tradueix en l’increment de les distàncies a 

recórrer i per tant, la pèrdua d’oportunitats pel vianant, la bicicleta i el transport públic i 

col·lectiu. Els nous plans han de donar resposta a aquestes mancances.  

 

14. Caminar en la ciudad. Manual de movilidad peatonal. Alfonso Sanz Alduán.  

D’aquest manual es destaca la següent reflexió: 

«Pensar la ciudad peatonal supone, necesariamente, revisar los fundamentos y enfoques de 

las disciplinas que más directamente intervienen en la configuración del espacio urbano; 

repensar el urbanismo y la ingeniería». 

Es destaca també: 

 El desplaçament a peu és encara un mitjà mal comptabilitzat en molts estudis i 

enquestes de mobilitat conseqüència d’una errada metodològica de partida en la que 

se solen excloure els nens i les nenes i els desplaçaments curts a peu. Els 

desplaçaments realitzats pels menors de 12 anys no s’inclouen en moltes de les 

enquestes realitzades a ciutats espanyoles. Això no només genera una pèrdua en la 

coherència comparativa entre enquestes, sinó també en la pèrdua d’una rica 

informació sobre els desplaçaments de vianants.  

https://safety.fhwa.dot.gov/ped_bike/docs/walcyng.pdf


 No comptabilitzar les etapes a peu que tenen la majoria de desplaçaments motoritzats, 

per accedir a les parades de transport públic o als aparcaments els quals es realitzen 

caminant.  
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15. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Madrid (PMUS), 2014 – 

Ajuntament de Madrid  

És de rellevància el capítol 4.1 Fomento de la movilidad peatonal, on s’estableixen diverses 

bases a considerar en l’anàlisi i comprensió del vianant. 

Es destaca el següent: 

 Elaboració d’un Pla Director de Mobilitat pel Vianant (PDMP) que complementi els 

futurs PMUS en matèria de vianant.  

 Creació de xarxes d’itineraris temàtics 

1) Execució del projecte wap «Walking people – Gente que camina» - Aquest 

projecte permetrà la creació d’una xarxa de 50 km d’itineraris senyalitzats, 

distribuïts en 9 circuits amb rutes adaptades a diferents grups de població.   

2) Camino Seguro al Cole – Se centra en la promoció de la mobilitat sostenible a 

l’escola per facilitar el canvi d’hàbits en la manera de desplaçar-se a classe i que 

cada vegada es faci més en bicicleta o caminant.   
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16. Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2013) – Diputació Foral de 

Guipúscoa 

http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/viasciclistas/conoce.html  

La Diputació Foral de Guipúscoa juntament amb la resta d’administracions  i agents  socials, 

està promovent una mobilitat no motoritzada ciclista i de vianants per tot Guipúscoa.  

Es destaca:  

 Considerar les vies ciclistes com vies per a mitjans no motoritzats, i no exclusives per a 

bicicletes. S’integra la convivència i el respecte entre els dos usuaris.  

 L’àmbit d’estudi és interurbà.  

 Dotar de naturalesa jurídica al concepte de via ciclista com a tipus d’infraestructura 

viària específica pel desenvolupament de la mobilitat no motoritzada, preferentment 

http://www4.gipuzkoa.net/MedioAmbiente/viasciclistas/conoce.html


ciclista, i amb unes característiques diferenciades del tradicional camí que contempla 

la normativa de carreteres.     

 Estudi de demanda de mitjans no motoritzats de la xarxa interurbana existent.  

 Destinar un organisme (Observatorio de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa) 

encarregat de realitzar el recompte i avaluació periòdica dels desplaçaments que 

s’efectuen a la Xarxa Foral de Vies ciclistes.  

 Ús de les observacions i comptatges per a la millora de la gestió i manteniment de la 

xarxa.  

 Considerar com a intervenció per a la millora i ampliació de la xarxa la reutilització 

d’antigues plataformes de ferrocarril, el curs natural dels rius o rieres, antics camins, 

etc.  

 Desviar el vianant de la xarxa principal a itineraris secundaris quan sigui necessari.  

 Senyalística comuna entre bicicletes i vianants.  

 

17. Actuaciones multimodales en carreteras. Consejería de Obras Públicas y Transportes, 

2000 – Junta de Andalucía.  

Aquest manual es considera d’especial interès ja que desenvolupa actuacions 

específiques en las carreteres multimodals d’Andalusia tot posant exemples de països 

europeus.   

Les actuacions que es presenten en aquest manual, volen optimitzar la seguretat viària 

de les carreteres i donar una bona accessibilitat als territoris amb tots els modes de 

transport. Parlem doncs, el condicionament de parades d’autobús amb la deguda 

accessibilitat i seguretat per als seus usuaris i el trànsit; rotondes en interseccions 

pròximes a zones urbanitzades, que redueixin la velocitat del trànsit, l’ús d’elements 

separadors que permeten una major segregació entre la calçada i el trànsit i la zona de 

ciclistes i vianants. De tot, hi ha molts exemples europeus que inspiren una forma 

d’actuar per aconseguir el major número d’usuaris multimodals en aquelles carreteres, 

en general secundàries, que canalitzen el trànsit de curta distància i la mobilitat 

quotidiana i les que proporcionen l’accessibilitat immediata als CGM.    

 

18. Estudio sobre la utilización de las vías ciclistas forales de Guipuzkoa 2015 – Biziker, 

consultoria en mobilitat.  

L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les característiques dels usuaris de les vies 

ciclistes forals de Guipúscoa, a través de l’enquesta realitzada tant a vianants com a 

ciclistes. Es considera una eina fonamental a l’hora de gestionar adequadament la 

xarxa de vies de ciclistes, de decidir de manera justificada la planificació de projectes i 

de dissenyar una política eficient per el foment de la utilització d’aquestes vies.  



 

Marc Català 
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19. Pla estratègic de la seguretat viària de Catalunya 2014-2020 – Generalitat de 

Catalunya/Servei Català de Trànsit 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pesv_2014_2020.

pdf  

Es destaca el següent del pla:  

 Garantir la protecció dels usuaris més vulnerables de la xarxa viària (vianants, ciclistes i 

motoristes).  

 Considerar les mesures de pacificació de trànsit com a eina per reduir l’accidentalitat 

en aquelles vies on conflueixen els desplaçaments de diversos usuaris de les vies.  

 Prendre consciència i coordinar els diferents agents implicats en la mobilitat per 

assegurar la implementació de solucions innovadores que millorin la seguretat 

d’aquesta.   
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20. Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013 – 2018 – Ajuntament de Barcelona 

Es destaca el bloc 1- Mobilitat a Peu, on es traca la revalorització de la figura del vianant 

mitjançant la divulgació, comunicació i promoció.  

Es destaca la següent cita:  

Cal crear una cultura on la gent triï caminar. Adequar la ciutat i fer-la més confortable per al 

mode a peu és important, però difondre una visió positiva dels avantatges que té caminar per 

als ciutadans i per a la ciutat és imprescindible. 

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pesv_2014_2020.pdf
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/pesv_2014_2020.pdf


21. Moure´s a peu per Barcelona (Pacte per la mobilitat Barcelona) – Ajuntament de 

Barcelona 

Pacte que té per objectiu fer compatible la mobilitat amb el medi ambient i la qualitat de vida 

a la ciutat de Barcelona. Es fa incidència en les mesures a favor del vianant.   

Es destaca: 

 Grup de treball del Pacte de Mobilitat per revisar el temps de semàfors de vianants de 

la ciutat i fer propostes de millorar.  

 Promoció de caminar per la ciutat.  

 Camí escolar. 

 Creació dels corredors verds urbans. 

 

22. Enquesta de Mobilitat En dia Feiner 2015 (EMDF) – ATM  

http://www.atm.cat/web/ca/EMEF.php  

De l’enquesta es destaca: 

 Desplaçaments intermunicipals, on hi predominen els desplaçaments per motius de 

feina o estudi. 

 Anàlisi comarcal on es consideren els desplaçaments intercomarcals que ajuden a 

entendre les relacions entre municipis.  

És una bona eina per entendre com es desplaça la societat, però no recopila dades de 

comportament del vianant ni de les seves opinions.  

 

23. Dossier tècnic núm. 25 de seguretat viària (Manual de senyalització urbana 

d’orientació per a vianants),  2014 – Servei Català de Trànsit   

http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/dossiers_tecnics/

doss_tec_25.pdf  

Es considera la secció 5 del dossier, del pla director de senyalització urbana per a vianants un 

capítol clau per al disseny d’itineraris per a vianants. Es destaca el següent: 

La xarxa ha d’estar classificada per les diferents tipologies de carrers: 

• zones per a vianants  

• zones de prioritat invertida  

• zones 30  

• carrers amb velocitat màxima 30 km/h  

http://www.atm.cat/web/ca/EMEF.php
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/dossiers_tecnics/doss_tec_25.pdf
http://transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/dossiers_tecnics/doss_tec_25.pdf


• eixos cívics (camins...) 

 carrers amb velocitat màxima 40/50 km/h amb voreres  

• vies interurbanes amb vorals i voreres  

El dossier també considera la planificació prèvia dels itineraris entre els diferents centres 

generadors i d’atracció de la mobilitat per establir sempre el camí més ràpid o més accessible. 

Els passos a seguir són els següents:  

 Determinar sobre un plànol els punts d’atracció i els punts generadors de fluxos de 

vianants, com poden ser estacions d’autobusos, de trens, aparcaments, centres 

comercials, recursos turístics...  

 Els punts de pas amb més moviment: eixos comercials, places...  

 Elaborar els itineraris per als vianants d’acord amb les tipologies de carrers que 

s’enumeren més amunt, tenint en compte els punts emissors i els punts receptors i les 

polítiques del municipi.  

 Els itineraris han d’estar relacionats entre si, de manera que constitueixin una 

vertadera xarxa de comunicació.  

Assegurar la connectivitat urbana i interurbana: 

 Estimular que els plans comarcals i els plans directors de mobilitat continguin una 

definició de la xarxa de vianants. 

 Procurar que els plans locals de mobilitat incloguin la definició d’una xarxa bàsica de 

vianants i que aquesta xarxa es comuniqui amb els municipis de l’entorn. 

 Treballar per una comunicació més fluida entre els tècnics de municipis veïns en els 

plans i projectes d’informació a vianants. 

 Incloure a les xarxes per a vianants locals les gran rutes, GR, ja definits en l’àmbit 

nacional i europeu. 

 

Documents de rellevància  periurbana 

24. Pla Estratègic de la bicicleta de Catalunya (2008 – 2012) – Generalitat de Catalunya 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques.  

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorial

s/mobilitat/pla_estrategic_de_la_bicicleta_de_catalunya__2008-

2012/peb.pmd_1_desembre_2008_tcm32-45938.pdf  

Es destaca la línia d’estratègia per a la implementació del pla d’acció. S’han extret els punts 

d’interès que es consideren extrapolables en el tracte del vianant i la promoció del 

desplaçament a peu.  

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorials/mobilitat/pla_estrategic_de_la_bicicleta_de_catalunya__2008-2012/peb.pmd_1_desembre_2008_tcm32-45938.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorials/mobilitat/pla_estrategic_de_la_bicicleta_de_catalunya__2008-2012/peb.pmd_1_desembre_2008_tcm32-45938.pdf
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/plans/plans_sectorials/mobilitat/pla_estrategic_de_la_bicicleta_de_catalunya__2008-2012/peb.pmd_1_desembre_2008_tcm32-45938.pdf


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

2. Millorar les infraestructures de circulació i de seguretat. 

3. Impulsar el desenvolupament de normativa específica. 

4. Desenvolupar actuacions per afavorir la intermodalitat. 

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

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

7. Fomentar mecanismes de coordinació i participació. 

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

 

25. BICIVIVA – AMB 

Xarxa que unirà tota la metròpolis barcelonina amb un potent entramat de carrils bici. El 

projecte preveu la creació de nou grans eixos pedalables. Prenent de referència el Plan 

Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Gipuzkoa, es considera el projecte de la BICIVIA com 

una oportunitat per desenvolupar conjuntament una xarxa de vianants. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Fitxes tècniques de les mesures del PDM 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 


