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OBJECTIUS DEL PMU
• Reduir l’accidentalitat associada a la mobilitat.

MOBILITAT SEGURA
MOBILITAT SOSTENIBLE
MOBILITAT EQUITATIVA
MOBILITAT EFICIENT

• Facilitar el transvasament modal cap als
modes més sostenibles.
• Reduir la contaminació atmosfèrica derivada
del transport.
• Reduir la contaminació acústica derivada
del transport.
• Moderar el consum d’energia en el transport i
reduir la seva contribució al canvi climàtic.
• Augmentar la proporció del consum d’energies
renovables i “netes”.
• Fomentar usos alternatius de la via pública.
• Garantir l’accessibilitat al sistema de mobilitat.
• Incrementar l’eficiència dels sistemes de transport.
• Incorporar les noves tecnologies en la gestió
de la mobilitat.

2012
Mobilitat
Segura
Mobilitat
Sostenible
Mobilitat
Equitativa
Mobilitat
Eficient

2018

Aplicació Pla Local
Seguretat Viària

249 ferits greus
30 morts

Compliment
paràmetres UE*
per NO2 i PM10

NO2: 4 estacions no
compleixen (de 7)
Valor mitjà anual

Compliment dels
paràmetres UE en
totes les estacions

Nova xarxa bus
redueix el temps
espera a la meitat

99% població té
parada bus <250 m.
freqüència mitjana 12’

99% població té
parada bus <250 m.
freqüènciamitjana 6’

Millora de la gestió Sistema de distribució
urbana convencional
logística de la
2013 Prova Pilot
mobilitat
Ciutat Vella

-20% ferits greus
-30% morts

Microplataformes
logístiques i noves
tecnologies. Eficiència
ocupació espai públic i
millores ambientals

* El valor mitjà anual de NO i de PM no ha de superar els 40 microgr/m3 en cap de les estacions de mesura de la ciutat. Tampoc no s’ha de superar el valor límit diari
2
de PM (50 microgr/m3) més
de 3510
vegades a l’any, ni el valor límit horari de NO (200 microgr/m3) més de 18 vegades l’any.
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PRINCIPALS LÍNIES D’ACTUACIÓ
1 ORGANITZACIÓ DE LA
TRAMA URBANA DE LA
CIUTAT EN SUPERILLES I
ALTRES MESURES DE
PACIFICACIÓ

5 COMPLIMENT DELS
PARÀMETRES NORMATIUS
LLINDARS DE QUALITAT
AMBIENTAL

2 IMPLANTACIÓ DE LA NOVA
XARXA ORTOGONAL DE BUS

6 PROMOCIÓ I MESURES DE
DISCRIMINACIÓ POSITIVA
DELS VEHICLES AMB ALTA
OCUPACIÓ

3 DESENVOLUPAMENT
TOTAL DE LA XARXA DE
CARRILS BICI

7 REVISIÓ DE LA REGULACIÓ
DE L’APARCAMENT EN
CALÇADA I FORA DE CALÇADA

4 MANTENIR EL NIVELL DE
SERVEI DE TRÀNSIT ACTUAL

8 MILLORA DE L’EFICIÈNCIA
DE LA CÀRREGA I
DESCÀRREGA

CANVI DE MODEL DE MOBILITAT
Escenari
tendencial

Situació
actual
Model de
Mobilitat
desijtat

REPARTIMENT MODAL
2011

Escenari tendencial
2018

Escenari
PMU 2018

2011-PMU
2018
+10%

31,9%
1,5%

35%

35,1%

2,3%

2,5%

+67%

+3,5%
39,9%

40,4%

41,3%
-21%

26,7%

22,3%

21,1%

ETAPES TOTALS

ESCENARI

ESCENARI
ANY

ESCENARI
ESCENARI
PARTIDA
PARTIDAPMU
PMU

2011

TENDENCIAL
TENDENCIAL
2007-2011
2007-2011 2018
2018

2018

ESCENARI
ESCENARI
FINAL PMU
FINAL PMU

2018

INCREMENT
INCREMENT
(%)
(%)

INCREMENT
INCREMENT
INCREMENT
INCREMENT
(ETAPES)
VEHICLES
VEHICLES
(ETAPES)

2011PMU2018

2011PMU2018

TP

3.126.796

3.088.781

3.236.234

3,50%

109.438

VP

2.088.348

1.703.367

1.649.795

-21,00%

-438.553

A PEU

2.500.200

2.675.085

2.750.220

10,00%

250.020

118.151

173.705

197.312

67,00%

79.161

7.833.495

7.640.937

7.833.561

BICICLETA
TOTAL

2011PMU2018
-350.842

ACTUACIONS

7
13
19
9

Total:
66 actuacions
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Millorar l’accessibilitat
i confort de voreres i
espais per a vianants
• Garantir la seguretat i accessibilitat dels
espais per a vianants.
• Promoure els desplaçaments a peu.

Descripció:
El desenvolupament del model de superilles,
amb la proposta de pacificació dels vials
interiors i conversió dels carrers a plataforma
única en la seva darrera fase d’implantació,
corregirà en bona mesura els problemes
d’accessibilitat i confort de voreres i espais
per a vianants.

Ampliar la superfície
dedicada al vianant

• Incrementar l’espai públic
destinat al vianant.
• Millorar la qualitat urbana de la
ciutat.
• Promoure altres usos ciutadans
en l’espai públic.
• Promoure els desplaçaments a
peu.

Descripció:
La implementació de les diferents fases del
Pla de superilles a la ciutat de Barcelona
permetrà reorganitzar les xarxes de mobilitat
i, alhora, incrementar la proporció d’espai
públic dedicada al ciutadà. Amb la
implantació total del Pla es passarà de les
actuals 74,5 hectàrees de zones de vianants
a unes 750 hectàrees on el vianant i la
bicicleta tindran prioritat.
Les intervies guanyaran qualitat urbana
incorporant millores en l’accessibilitat,
reducció del soroll i la contaminació i
augment de la seguretat vial, amb
possibilitats d’increment del verd urbà i dels
usos i activitats d’oci al carrer, etc.

Descripció:

Augmentar la
seguretat del vianant

• Millorar la seguretat viària de les
persones.
• Garantir l’accessibilitat universal en
els desplaçaments dels vianants.
• Augmentar el nombre de
desplaçaments a peu.
• Equilibrar modes de desplaçament.

Dissenyar l’espai públic de manera que es
redueixi el risc d’accident, creant espais
agradables, segurs i adequats per a que la gent
camini, especialment nens i persones grans o
amb mobilitat limitada. Es proposa, entre
d’altres:
— Continuar amb la implantació de les zones
30.
— Estudiar la instal·lació de punts de creuament
suficients, assegurant uns temps d’espera
mínims i el temps suficient per a què els
vianants més lents puguin travessar (assumint
per exemple una velocitat del vianant de 0,8
m/s).
— Localitzar elements d’ajut per a la mobilitat
dels vianants als barris amb problemes
d’accessibilitat: escales mecàniques, ascensors,
etc.

Desenvolupar zones
pacificades més
eficients i eficaces
• Millorar l’eficàcia dels
desplaçaments a peu.
• Millorar la qualitat urbana de la
ciutat.
• Promoure altres usos ciutadans
en l’espai públic.
• Promoure els desplaçaments a
peu.

Descripció:
Creació de zones pacificades a la ciutat.
La pacificació de les zones interiors de Superilla
milloraria l’eficàcia dels desplaçaments a peu,
en tant que permetria realitzar recorreguts més
rectilinis i reduir el temps d’espera als
semàfors. L’estalvi mitjà de temps que es podria
produir en una estructura de 3x3 seria de fins el
15%.

Promoure el Camí
Escolar i la mobilitat
sostenible i segura als
centres educatius
• Aconseguir que els desplaçaments dels
escolars es facin amb la màxima seguretat,
accessibilitat i continuïtat.
• Promoure una mobilitat més segura i
sostenible: a peu, en bicicleta i en transport
públic.
• Millorar la disciplina viària als entorns escolars.
• Millorar la mobilitat als carrers de l’entorn de
les escoles i contribuir, també, a la millora
mediambiental d’aquest entorn.
• Promoure la participació i el compromís de les
escoles, de les famílies i de l’alumnat per una
mobilitat més segura i sostenible
• Millorar el coneixement del barri per part dels
alumnes, així com la capacitat d’orientació i de
detecció de situacions de perill, i proporcionar
criteris per triar els recorreguts més segurs.

Descripció:
El Camí Escolar és un projecte participatiu de
ciutat que promou que l’alumnat tingui un accés
agradable i segur per anar i tornar de casa a
l’escola sense l’acompanyament d’un adult. És
una oportunitat per al desenvolupament de
l’autonomia de l’alumnat, la corresponsabilitat
ciutadana i la recuperació de l’espai per
conviure i compartir un escenari educatiu de
valors.

Potenciar la figura del
vianant: revisió de
normatives, ordenances i
altres actuacions
• Donar a conèixer els drets i deures
dels vianants.
• Atendre a la mobilitat de totes les
persones, residents i visitants.
• Entendre la ciutat i promocionar el
desplaçament a peu amb seguretat i
qualitat.

Descripció:
Revaloritzar la figura del vianant en la
normativa, la gestió de l’espai públic i la
informació urbana, integrant-hi els principis i
compromisos de la Carta Internacional del
Caminar – Walk 21.
— Convivència del vianant amb la bicicleta.
—Ús de l’espai públic.
—Ubicació d’espai de terrasses.
— Accessibilitat.
— Ampliar i millorar la informació en les webs
municipals.
— Complir amb els paràmetres del Codi
d’Accessibilitat de Catalunya.
— Comunicar les millores en l’espai urbà.
— Estudiar el verd intermitent – vermell
intermitent amb durada variable.

Revaloritzar la figura del
vianant: divulgació,
comunicació i promoció
• Donar a conèixer els avantatges que té
caminar en els desplaçaments
quotidians.
• Incrementar el traspàs modal del
vehicle privat a motor cap al mode a peu.
• Difondre les bones pràctiques dutes a
terme en l’àmbit de la mobilitat
sostenible a la ciutat.
• Intercanviar experiències amb altres
municipis i regions, locals i
internacionals.
• Posicionar-se com a ciutat referent en
qüestions de sostenibilitat.
• Aconseguir un estil de vida saludable.

Descripció:
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.
La definició i posada en marxa de la xarxa de
vianants a la ciutat és un element important
per a la promoció dels desplaçaments a peu.

Ampliar i millorar la
xarxa d’itineraris de
bicicleta

• Promoure l’ús de la bicicleta a la ciutat.
• Garantir la connectivitat de l’actual xarxa de
bicicletes.
• Ampliar la cobertura de la xarxa actual de
bicicletes i reduir el temps d’accés a destí.
• Millorar la connexió dels carrils bici que
uneixen Barcelona amb els diferents municipis
metropolitans.
• Minimitzar conflictes amb la resta de modes,
especialment amb els vianants.

Descripció:
Ampliar i millorar la xarxa principal d’itineraris
per a la bicicleta de manera que esdevingui
una xarxa contínua, segura i còmoda.
Desenvolupar la xarxa secundària o xarxa de
proximitat de bicicletes a partir d’un pla
progressiu de pacificació de trànsit vinculat a
les intervies de les superilles.

Augment de l’oferta
d’aparcaments de
bicicletes a la via pública
• Incrementar l’oferta actual
d’aparcaments de bicicleta a la
ciutat, promovent-ne així el seu ús.

Descripció:
L’ús de la bicicleta com a transport habitual
requereix de la reserva d’espais segurs
destinats al seu estacionament als punts
d’origen i destí dels desplaçaments:
equipaments urbans, parcs, places i zones
verdes, intercanviadors modals o la pròpia
xarxa de bicicletes.

Revisar i millorar els
punts conflictius amb
més sinistralitat
• Reduir l’accidentalitat ciclista.
• Promoure l’ús de la bicicleta.

Descripció:
Promoció d’una vigilància contínua de la
sinistralitat del mode bicicleta, així com una
revisió de passos per a bicicletes, punts
d’espera i acumulació en cruïlles
previsiblement conflictives per tal de
millorar les condicions de la xarxa de
bicicleta i evitar situacions de conflicte amb
vianants i altres modes de transport.

Promoure la creació de
places d’aparcament
segur de bicicletes
• Incentivar la creació de places
d’aparcament segures de bicicletes,
promovent-ne així el seu ús.

Descripció:
Els aparcaments han de garantir la seguretat
de les bicicletes contra el vandalisme i els
robatoris, oferir algun tipus de protecció
climàtica i han de proporcionar certa
comoditat per al ciclista. A més, l’usuari
hauria d’assumir un cost raonable, amb
proporcionalitat al cost d’una bicicleta.

Reactivar el registre i
marcatge de bicicletes i
altres serveis vinculats
• Minimitzar els robatoris de bicicletes.

Descripció:
Reformular i reactivar el sistema de Registre i
Marcatge de bicicletes:
— Modernitzar el sistema actual a la modalitat
electrònica.
—Realitzar tasques de promoció i comunicació
periòdiques que permetin al ciutadà conèixer
aquest servei.
— Crear els protocols d’actuació dels actors
implicats en cas de robatori: Usuari, Cossos
de Seguretat, Serveis de Mobilitat, etc.
— Estudiar la possibilitat d’incorporar al
registre altres serveis vinculats, com ara
assegurança.

Millorar la gestió de
les bicicletes al
dipòsit municipal
• Facilitar el retorn de les bicicletes als
seus propietaris.
• Millorar els protocols de gestió
d’entrada de bicicletes (des del moment
de la retirada de la via pública) i de
sortida.

Descripció:
Publicar les dades de les bicicletes que
entren al Dipòsit Municipal, per tal de donar a
conèixer als propietaris dels vehicles el seu
ingrés i facilitar-ne la identificació per a la
seva retirada. Agilitzar la gestió en cas de
bicicletes registrades.
Ajustar les taxes de retirada del vehicle per tal
que no siguin tan dissuasives (en aquells
casos que la retirada de la bicicleta de la via
pública estigui subjecta a taxa).
Crear els mecanismes perquè si no es
reclama la bicicleta dins un termini establert,
no esdevingui un residu (per exemple, a
través de convenis amb entitats per a la seva
recuperació amb finalitats socials, educatives,
etc.).

Fomentar la millora de
l’adequació del
transport públic per a
l’accés de bicicletes
• Facilitar la intermodalitat
bicicleta-transport públic.

Descripció:
La combinació de bicicleta i transport públic
és la manera de desplaçar-se més sostenible
per a mitjanes i llargues distàncies. Per això
resulta interessant adequar el transport
públic (especialment l’interurbà o el que
circula per zones de pendents pronunciades)
per a l’accés de bicicletes o bé habilitar
aparcabicis segurs a les estacions de
transport.

Fomentar els punts de
servei per a la bicicleta
a les estacions de
transport públic
• Facilitar la intermodalitat bicicletatransport públic.
• Minimitzar els robatoris de bicicletes.

Descripció:
Aparcaments de bicicletes amb garanties de
seguretat (tancats i vigilats, o bé amb algun
tipus de sistema electrònic d’alerta) que
siguin de rotació i de mitja durada, plantejats
principalment perquè els usuaris del servei de
transport públic puguin deixar la bicicleta
estacionada en hores de funcionament del
servei.
Complementàriament es poden ampliar les
prestacions de l’espai amb serveis accessoris
de manteniment bàsic de bicicletes, botiga,
lloguer o d’altres.

Millorar l’eficiència del
servei de bicicletes
públiques de la ciutat
L’any 2011, un 44% de les bicicletes
que circulaven per la ciutat eren
públiques, amb una mitjana diària
d’uns 34.000 desplaçaments en dia
laborable.
• Optimitzar la gestió i el
manteniment del servei, per tal de
millorar-ne l’eficiència.

Descripció:
Estudiar mecanismes de millora de la
sostenibilitat econòmica del sistema per fer-lo
més eficient: mesures de reducció dels
viatges de reposició de bicicletes (p.ex.
foment de trajectes anada-tornada), estudi de
la viabilitat de certes estacions, etc.

Afavorir l’ús de la
bicicleta per part de
col·lectius privats
• Promoure l’ús de la bicicleta per
part de col·lectius privats.
• Estendre l’ús de la bicicleta a la
ciutat.

Descripció:
Facilitar els desplaçaments en bicicleta a la
ciutat per part de col·lectius específics
(treballadors, turistes, estudiants).
Exemples: posada en funcionament de
sistemes de préstec o de lloguer de bicicletes,
creació de parcs comunitaris de bicicletes,
adquisició de flotes de bicicletes per facilitar
la mobilitat dels treballadors.

Adaptar la normativa
existent a la realitat de
la bicicleta i altres ginys
• Regular l’ús de l’espai públic pel
que fa a la circulació de bicicletes i
altres vehicles de mobilitat
personal, a fi de minimitzar
conflictes amb la resta de modes de
desplaçament.

Descripció:
El creixement de la mobilitat ciclista en els
darrers anys i l’aparició de nous vehicles de
mobilitat personal, justifica la necessitat de
revisió de l’actual Ordenança de circulació de
vianants i vehicles.

Promoure l’ús de la
bicicleta elèctrica

• Aconseguir un traspàs modal dels
altres modes de transport privat cap
al mode bicicleta.
• Aconseguir una mobilitat més
sostenible: reduir el soroll, la
contaminació, la congestió de
trànsit, etc.

Descripció:
La promoció d’aquest vehicle consistirà en
preparar la ciutat per a l’ús quotidià de la
bicicleta elèctrica, amb actuacions com ara:
— Creació de carrils bici en carrers amb
pendent.
— Habilitació d’aparcaments segurs (amb
possibilitat de càrrega de bateries), en estudi.
— Creació d’un sistema de préstec amb
bicicletes elèctriques, compatible amb el
sistema convencional.

Revaloritzar la bicicleta:
divulgació, comunicació i
promoció

• Donar a conèixer les actuacions
de millora de la infraestructura de la
bicicleta al municipi.
• Contribuir a crear un marc cultural
i mediàtic favorable a la mobilitat
ciclista.
• Estimular l’ús de la bicicleta entre
els diferents grups socials.
• Aconseguir una participació activa
de la ciutadania en les accions de
promoció de la bici.

Descripció:
S’ha de canviar la percepció de la bicicleta com
un element de lleure i esport, o com a objecte
usat per una minoria que interfereix amb la
resta d’usuaris de la via pública.
Cal, alhora, realitzar una campanya d’informació
i sensibilització dirigida a les persones
conductores de vehicles a motor amb l’objectiu
d’incrementar la seguretat dels i les ciclistes,
amb qui comparteixen calçada.

Implantar la
nova xarxa bus

• Augmentar el nombre d’usuaris de
transport públic en general, i el
transport públic de superfície en
particular.

Descripció:
_ Nou esquema de línies ortogonals.
_ Xarxa de fàcil lectura per al ciutadà.
_ Parades cada 3 illes afavorint el
transbordament.
_ Qualsevol viatge es fa amb un
transbordament com a màxim.
_ Des de qualsevol parada s’arriba al destí
_ Permet isotropia del territori.
_ Intervals de pas entre 5’ i 8’.
_ Augmenta la cobertura, l’accessibilitat i la
connectivitat.
_ Guany de velocitat comercial a l’evitar girs i
no acumular-se línies a una mateixa parada.
_ Guany de velocitat addicional amb mesures
selectives: carril bus i priorització semafòrica.

Descripció:

Millorar el servei de
les línies d’autobús

• Fer un transport públic de
superfície més atractiu per a
l’usuari.

• S’estudiarà la implantació de mesures per
millorar el servei d’autobús a la ciutat, tant
pel que fa a la Nova Xarxa Bus com a les
línies de la xarxa actual que es mantinguin
(bona part dels busos de barri i algunes línies
convencionals).
• Disminució de temps d’espera a la parada.
• S’incrementarà la velocitat comercial, el
que suposa que es disminuirà el temps de
viatge. La nova xarxa de bus ha d’arribar a
una freqüència de 6 minuts.

Millorar la connexió
amb la resta de línies
interurbanes de bus
• Augmentar la quota de
repartiment modal del transport
públic.

Descripció:
• Estudiar els intercanviadors entre la xarxa
d’autobús urbana i interurbana per tal de
millorar-ne la connexió.
• Col·laboració en el programa ATM
d’intercanviadors IN11 del PDI.
• Entre els grans intercanviadors, cal
considerar la construcció del nou
intercanviador de la Diagonal Oest - Zona
Universitària (metro L3/L9, Trambaix, bus
interurbà 40 places), Ernest Lluch
(L5,Trambaix), Ribera Salines (FGC, Trambaix),
així com també la terminal de Sants Estació i
l’estació d’alta velocitat de La Sagrera
(endegament o millora de les estacions
d’autobusos que hi estan ubicades).

Fomentar la regulació de
les línies interurbanes en
estacions d’autobusos
• Ordenació de l’estacionament i
millora de la mobilitat a la ciutat.
• Millores ambientals i acústiques
pels veïns.
• Millores d’atenció al viatger i a les
empreses operadores.
• Augment de la intermodalitat de
línies millorant l’oferta pels viatgers.

Descripció:
Es crearan grups de treball, a nivell
supramunicipal i dins del PDM, per actualitzar
la proposta d’ordenació de la xarxa de
terminals de transport interurbà de Barcelona
del 2010.
Es proposa reduir gradualment els orígens i
finals de línies d’autobusos de curt, mig i llarg
recorregut a la via pública per incorporar-les a
les estacions d’autobusos existents i a
d’altres futures.

Revisar els recorreguts
de les línies interurbanes
de bus dins la ciutat
• Ajustar la xarxa de transport
públic interurbà a la nova xarxa
ortogonal.
• Potenciar el transport públic
interurbà.

Descripció:
Reordenar l’entrada de les línies d’autobús
interurbanes a la ciutat, de manera que
passin per determinats eixos fent parades
prèvies en els principals intercanviadors.
Es crearan grups de treball, a nivell
supramunicipal i dins del PDM, per actualitzar
la proposta d’ordenació de la xarxa de
terminals de transport interurbà de Barcelona
del 2010.

Impulsar les
infraestructures
interurbanes de
transport d’autobusos
• Potenciar el transport públic
interurbà.
• Limitar l’entrada/sortida de
vehicles de connexió a la zona
urbana de Barcelona.

Descripció:
En col·laboració amb l’ATM, la Generalitat de
Catalunya i l’AMB, caldria adoptar una sèrie
de mesures per afavorir el traspàs del vehicle
privat cap al transport públic interurbà:
_ Estendre la xarxa de carrils bus interurbans
en els accessos a les ciutats de la RMB.
_ Creació de punts d’avançament per al
transport públic en zones amb congestió.
_ Semàfors amb prioritat.
_ Creació d’un hub de transport públic a la
UAB.
_ Creació de Park & Ride en parades
d’autobús.

Fomentar els carrils
BUS-VAO d’entrada a
Barcelona
• Potenciar el transport públic
interurbà.
• Contenir l’entrada/sortida de
vehicles de connexió a la zona
urbana de Barcelona.

Descripció:
El programa d’infraestructures de transport
per carretera (TPC) integrat al Pla Director
d’Infraestructures PDI 2011-2020 inclou un
conjunt d’actuacions de carrils bus, carrils
bus - VAO i plataformes reservades per
afavorir la circulació dels autobusos en vies
interurbanes.
Tot i l’àmbit d’actuació supramunicipal
d’aquestes actuacions, l’Ajuntament de
Barcelona les ha de potenciar.

Utilitzar vehicles
(autobusos) més
sostenibles
• Promoure l’ús del vehicle elèctric
a la ciutat.
• Reduir les emissions a la ciutat
(contaminació i soroll).

Descripció:
TMB, juntament amb altres empreses, està
desenvolupant un projecte d’implementació
de microbusos 100% elèctrics destinats a les
rutes en barris amb dificultats de mobilitat,
considerant
alhora
el
desplegament
d’infraestructura específica per a la recàrrega
entre etapes dels vehicles.
Aquest projecte, la hibridació d’alguns
autobusos i les proves pilot amb autobusos
de 12m 100% elèctrics, són alguns dels
exemples de la transformació de la flota
d’autobusos cap a la e-mobilitat.
L’aposta per un servei de transport públic
més sostenible és un dels objectius clars amb
els que continuarà treballant el PMU.

Optimitzar
l’oferta/demanda i
ocupació del transport
públic discrecional
• Reduir el nombre de vehicles
circulant.
• Reduir la congestió, el consum
d’energia, les emissions contaminants
o el soroll.

Descripció:
El transport discrecional representa el 4,4%
del transport públic, o l’1,8% respecte tots els
modes. Sovint són les pròpies empreses les
que gestionen el seu propi servei de transport
de treballadors, escolars, etc. utilitzant
vehicles adaptats a les seves necessitats
(microbús, minibús, autocar).
Empreses pròximes amb horaris similars
podrien beneficiar-se d’una gestió conjunta
del servei de transport, obtenint beneficis pel
que fa a costos que, alhora, repercuteixen en
beneficis per a la mobilitat de la ciutat per la
reducció de vehicles circulant.
A tal fi, s’haurien de resoldre les possibles
barreres administratives i legals que hi puguin
haver.

Estudiar la revisió de la
normativa vigent per preveure
espai d’encotxament i
desencotxament d’autocars
discrecionals en equipaments

• Reduir les afectacions sobre la
xarxa viària bàsica.

Descripció:
La possibilitat d’encotxar i desencotxar en
equipaments permetria reduir les afectacions
sobre la xarxa viària i el trànsit circulant,
especialment quan es tracta de xarxa viària
bàsica.

Ampliar la xarxa de Zona Bus
i incorporació de noves
tecnologies per millorar la
gestió i la informació als
usuaris del servei Zona Bus
• Ordenar i regular l’estacionament per
autocars a la ciutat.
• Reduir el trànsit d’agitació.
• Millorar la informació del servei als
usuaris.
• Ordenar el trànsit d’autocars turístics.
• Disminuir les emissions contaminants
per reducció del temps de conducció.

Descripció:
Minimitzar l’impacte del transport públic
discrecional sobre la via pública. Barcelona
disposa d’un pla per a la gestió dels
estacionaments dels autocars turístics
integrat dins de la mobilitat de la ciutat.
Per millorar i regular l’estacionament
d’autocars discrecionals als punts d’interès
turístic, l’any 2005, Barcelona de Serveis
Municipals (B:SM) amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona va redactar el
Primer Pla d’estacionament i Parades
d’autocars a Barcelona.
Pel que fa a la gestió, s’està treballant per
posar en marxa un sistema d’informació de
places lliures a un centre de dades i als
diferents dispositius: panells informatius
situats a les zones de parada, smartphones i
al portal web ZonaBus.

El·laborar i implementar
el Pla de Mobilitat
Turística
• Millorar la fluïdesa viària de les zones
urbanes amb molta concentració
turística.
• Millorar la seguretat viària a les
zones urbanes amb molta concentració
turística.
• Reduir la contaminació atmosfèrica
de les zones urbanes amb molta
concentració turística.
• Reduir la contaminació acústica de
les zones urbanes amb molta
concentració turística.

Descripció:
El modus de visita en autocar per part dels
operadors
turístics
que
transporten
excursionistes de visita a la ciutat s’està
replantejant amb l’objectiu de fer-lo
compatible amb la realitat de la nostra ciutat,
on s’ha de prioritzar el passeig i el
desplaçament a peu.
En aquest sentit, s’està elaborant el Pla de
Mobilitat Turística 2013-2018 de la ciutat de
Barcelona.

Disminuir els km en
buit de circulació de
taxis
• Augmentar l’eficiència i sostenibilitat
del servei de taxis.
• Disminuir el consum d’energia, les
emissions contaminants, el soroll, la
congestió de trànsit i l’accidentalitat.

Descripció:
La circulació de taxis en buit a la recerca de
passatgers suposa un malbaratament
d’energia i un increment de les emissions
contaminants, soroll, congestió i risc
d’accident associat que cal evitar, o com a
mínim, reduir.
Per aquest motiu, s’ha d’incentivar l’ús i
augmentar les parades de taxi i el servei
d’emissores de radio taxi i reduir l’aturada de
taxis a mà alçada. Actualment, hi ha 207
parades a Barcelona (més 64 a la resta de
l’AMB) i 23 emissores de taxi.
Així mateix, el desenvolupament d’aplicacions
mòbils per a la petició de taxi han d’afavorir
una connexió més eficient oferta - demanda i
una menor circulació de taxis en buit.

Fomentar l’ús de
vehicles (taxis)
sostenibles i accessibles
• Reduir el consum
d’energia, les
emissions
contaminants i el
soroll.
•Augmentar
l’accessibilitat del
taxi per a persones
amb mobilitat
reduïda.

Descripció:
Incorporar progressivament vehicles que
utilitzen combustibles/tecnologies
alternatives (GLP, gas natural, híbrids,
elèctrics, pila de combustible, etc.).
Ampliar l’actual flota de vehicles que poden
oferir servei a les persones amb mobilitat
reduïda.
Fomentar la renovació del parc de de taxis, en
tant que els nous vehicles incorporen
tecnologies més sostenibles. Ara, l’edat mitja
dels taxis és de 4,6 anys.

Facilitar noves
tecnologies en la
gestió de parades de
la ciutat
• Augmentar l’ús de les parades de
taxi.
• Reduir el trànsit d’agitació.
• Millorar la informació del servei
als usuaris.
• Disminuir les emissions
contaminants per reducció del
temps de conducció.

Descripció:
A Barcelona hi ha 207 parades de taxi, més
64 a la resta de l’AMB. També hi ha parades a
les 3 terminals de l’aeroport de Barcelona, a
l’Estació Marítima, a l’Estació de Sants, a
l’Estació del Nord i a totes aquelles
relacionades amb el servei de Renfe o FGC.
Es treballarà per aconseguir un sistema que
informi en temps real de l’ocupació de places
a les parades de taxis i de la presència de
gent en espera.

Garantir
l’accessibilitat al
transport públic
• Aconseguir l’accessibilitat
universal en el transport públic.

Descripció:
El Pla Director d’Accessibilitat Universal de
TMB té el propòsit de garantir el dret de tota
la ciutadania a l’accés sense discriminació al
transport públic (vehicles, infraestructures i
instal·lacions).
El Pla contempla 10 projectes clau per
aconseguir aquest objectiu.
Aquests projectes clau assumits per TMB
s’haurien de traslladar també a la resta
d’operadors de transport públic a la ciutat de
Barcelona (línies d’autobús interurbanes,
Renfe, FGC, etc.).
L’accessibilitat en el transport públic ha
d’anar acompanyat de mesures de millora
d’accessibilitat a l’espai públic.

Fomentar la implantació
de la T-Mobilitat: únic
títol de transport públic

• Aconseguir que tot el transport públic
funcioni com una sola xarxa implicant les
diferents institucions públiques.
• Major comoditat per a l’usuari.
• Augment de l’ús del transport públic.
• Aconseguir informació més precisa de
matrius Origen – Destí.

Descripció:
El projecte de la T-Mobilitat és un projecte
d’àmbit supramunicipal al que l’Ajuntament
de Barcelona dóna ple suport.
El nou model estendrà el model tarifari a
l’àmbit d’influència de l’ATM, amb un únic
sistema tarifari i amb un sistema de
pagament unificat, millorant la planificació i
gestió de la xarxa de transport públic en
disposar de molta més informació. Els tres
elements clau són: un nou sistema tecnològic,
un nou sistema tarifari i un nou sistema de
gestió.
A llarg termini, es planteja incloure altres
elements de mobilitat com el Bicing, el taxi,
l’aparcament, el car-sharing, el moto-sharing,
les autopistes, etc.

Fomentar la integració dels
sistemes de transport públic,
bicicleta, car-sharing i
aparcament fora de calçada per
vehicles alternatius i Park&Ride

• Aconseguir que tot el transport
públic funcioni com una sola xarxa
implicant les diferents institucions
públiques.
• Facilitar la mobilitat alternativa al
vehicle privat.

Descripció:
_ Aconseguir una xarxa de transport públic única a
nivell de funcionalitat, que integri els diferents
modes de transport públic:
• Transport públic
• Bici sharing
• Moto sharing
• Car sharing
• Aparcament fora de calçada per
vehicles alternatius
_ Possibilitat d’una targeta única (T-Mobilitat) que
permeti accedir a qualsevol mode de transport
públic.
_ Pagament per la utilització de totes les xarxes, o
combinació d’elles.
_ Afavorir la intermodalitat bicicleta privada –
transport públic.
_ Aplicació en àmbit urbà i interurbà.

Coordinar les administracions per fer
efectives les infraestructures del
transport previstes a la ciutat de
Barcelona o que facilitin els
objectius del PMU

• Aconseguir el desenvolupament
de les infraestructures previstes al
PDI.

Descripció:
El Pla Director d’Infraestructures PDI 20112020 inclou 59 actuacions agrupades en 5
grans programes.
Tot i que moltes d’aquestes actuacions tenen
lloc en l’àmbit municipal de Barcelona, no és
l’Ajuntament l’encarregat de fer efectives
aquestes actuacions, sinó administracions
d’àmbit superior (Generalitat, Estat, etc.), a
través d’empreses diverses (ADIF, TramBaix,
TramBesòs, etc.).
Principalment s’instarà a la continuació dels
treballsdelaL9-L10 i la connexió de les dues
xarxes actuals de tramvia, TramBaix i
TramBesòs.

Descripció:

Assignar operatives
pròpies a cada context

• Millorar l’eficàcia de la distribució
urbana de mercaderies a la ciutat.
• Reduir possibles friccions amb la
resta d’usos urbans.

La Distribució Urbana de Mercaderies és una
necessitat que requereix un ventall de
diferents solucions, no hi ha una solució
única.
Cal establir quina operativa és la més adient
per a cada context.

Descripció:

Estudiar la regulació
específica zonificada
de la DUM: Carril C/D i
finestres temporals

Per tal de millorar l’eficàcia i compatibilitzar la
distribució de mercaderies amb la resta
d’usos de la ciutat es planteja:

• Anàlisi i millora de la regulació de
la Distribució Urbana de
Mercaderies.

Carril C/D
Carril de 3m d’amplada que permeti
l’estacionament i el pas d’un carretó amb
mercaderies.
Finestres temporals
Permetre la DUM només en determinades
franges horàries.
Estudiar la possibilitat d’implantar zones de
C/D amb horari partit, lliure al migdia.

Estudiar la implantació
d’Àrees de Proximitat i
Centres de Distribució
• Racionalitzar l’ús de la via pública
i les externalitats de la Distribució
Urbana de Mercaderies.

Descripció:
Segons el cas, dins el marc d’implantació de
les superilles a la ciutat, es poden plantejar
d’altres solucions per a la distribució urbana
de mercaderies, com són:
- les àrees de proximitat
- els centres de distribució urbana (CDU):

Promocionar el
repartiment DUM amb
mitjans de baix impacte
• Reduir els impactes de la DUM
(Distribució Urbana de
Mercaderies): soroll, contaminació,
congestió, etc.

Descripció:
Promoció de la DUM amb mitjans de baix
impacte (furgoneta i bicicleta elèctrica de
càrrega,
carretons
quan
es
pugui),
especialment en espais pacificats com els
interiors de superilla. La bicicleta elèctrica de
càrrega pot tenir un paper fonamental.

Analitzar la gestió de la
DUM en funció de
paràmetres ambientals:
etiquetatge Generalitat.
Coordinació amb l’AMB
• Reduir els impactes de la DUM en el
consum d’energia, l’emissió de
contaminants atmosfèrics i gasos
d’efecte hivernacle (GEH),
contaminació acústica, i consum de
materials i generació de residus.
• Avançar en relació als objectius del
“Pla d’Actuació per a la millora de la
Qualitat de l’Aire 2015” i el “Pla de
l’Energia i el Canvi Climàtic de
Catalunya 2012-2020”, sense afectar
l’activitat econòmica.

Descripció:
La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat
una ecoetiqueta pròpia (per a empreses i
autònoms), el “Distintiu de Garantia de
Qualitat Ambiental”. També és competent de
l’Etiqueta Ecològica de la Unió Europea.
L’etiquetatge ecològic ha de proporcionar
informació als operadors de la DUM en quant
a l’adquisició, ús i manteniment de vehicles
amb criteris ambientals: de baixes emissions i
energèticament eficients (elèctrics, híbrids,
d’hidrogen, tèrmics). A més, també incorpora
consideracions ambientals en l’ús i gestió de
vehicles.

Establir mesures
DUM per a la gran
distribució
• Compatibilitzar la superilla amb la
DUM de gran distribució.

Descripció:
La DUM en el sector de la Gran Distribució té
unes particularitats diferents que fan que
s’hagin d’adoptar unes mesures especials per
a ella:
_ Previsió de transport de palets sencers en el
lliurament a grans superfícies, sense haver de
recórrer a carretons o mitjans lleugers de
poca capacitat.
_ Proposta viable i realista per a la descàrrega
nocturna en grans superfícies.
_ Proposta d’establiment de finestres horàries
raonables, adaptades a les necessitats de
cada superilla, per a la lliure circulació de
furgonetes a l’interior d’aquestes.
_ Proposta d’utilització de mitjans versàtils,
com per exemple carrils multiús, per tal que
les mercaderies de DUM Gran Distribució
puguin optar pel lliurament en hores vall.

Descripció:

Millorar la informació
disponible (DUM)

• Disposar de la informació més
fiable i actualitzada possible.

_ Actualització de dades dels estudis
PROINTEC 1997 i URBIS2002.
_ Muntatge de bases de dades a partir de
softwares europeus provinents dels projectes
europeus BESTUFS i SUGAR.
_ Recollir la informació necessària per
desagregar els vehicles de distribució urbana
de mercaderies del vehicle privat en general.
_ Estructuració territorial per districtes i
barris.
_ Identificació i estudi de zones de plataforma
única.

Millorar el seguiment i
control d’indisciplina i
seguretat

• Reduir la indisciplina en la DUM i
l’ocupació il·legal de la DUM.
L’ú s indegut de les places de C/D és
evident a la ciutat de Barcelona
(només un 36% de places estan
ocupades per vehicles operant).

Descripció:
_ Preparar un document informatiu per donar
amb la entrega del disc de cartró actual
millorant la comunicació del funcionament al
transportista
_ Augmentar la vigilància. Aquesta mesura es
mostra com una de les polítiques més
efectives: en una prova pilot ha permès
duplicar el nombre de places disponibles (de
0,6 a 1,2).
_ Estudiar com poden les noves tecnologies
ajudar en aquest aspecte (control automàtic
de places, etc.).
_ Definir el tipus de vehicles que poden
utilitzar les places de C/D.
_ Els elements mencionats en els punts
anteriors (finestres temporals, carrils C/D,
àrees de proximitat, CDUs), ben dimensionats,
haurien de poder reduir la indisciplina i
augmentar la seguretat.

Incorporar noves
tecnologies per millorar
la gestió de la DUM
• Optimitzar la utilitat de les places
de càrrega i descàrrega.

Descripció:
Millorar l’eficiència de les zones de càrrega i
descàrrega, adaptant solucions ad hoc en
funció de les diferents tipologies d’utilització
(diferents sectors o gremis).
Això es pot fer a través d’un sistema SMART,
que permeti gestionar les zones a través
d’una solució (App) per a Smartphones.
L’aplicació ha de reconèixer els usuaris i el
seu sector (registre) i donar-los temps
diferents en funció de les seves necessitats
tipus. Aquest sistema ja està en marxa en el
desenvolupament d’una prova pilot el 2014.
Es crearan grups de treball, a nivell
supramunicipal i dins del PDM, amb
competències en la distribució urbana de
mercaderies.

Definir i estudiar
l’eficiència del sistema
amb canvis de sentits

• Actualitzar Xarxa Bàsica i donar
coherència amb Xarxa Centralitzada.
• Comprovar que, efectivament
,aquesta nova xarxa bàsica és més
eficient que l’anterior.
• Aconseguir una mobilitat del
transport motoritzat en superfície
més eficient.
• Aconseguir una pacificació de
trànsit amb un nivell de servei de
trànsit similar a l’actual.

Descripció:
La modificació dels sentits d’alguns carrers
de la xarxa bàsica de circulació de Barcelona
podria tenir avantatges pel que fa a la
velocitat mitjana de circulació i el nivell de
servei de trànsit.
Uns primers càlculs indiquen que es podria
augmentar la velocitat mitjana de circulació
en un 22% o, de forma equivalent, aconseguir
que la xarxa de circulació absorbeixi un 28%
més de trànsit amb la mateixa velocitat de
circulació (nivell de servei de trànsit).
La definició de la xarxa bàsica i l’estudi de la
seva eficiència amb canvis de sentits haurà
d’anar de la mà de la proposta de superilles,
per tal de minimitzar l’impacte sobre el
vehicle privat fruit de la implantació
d’aquestes.

Millorar la
senyalització
informativa
• Augmentar la seguretat viària (en
quant els conductors poden llegir la
informació de forma ràpida i eficaç).
• Garantir un ús eficient de la xarxa
bàsica de circulació.

Descripció:
La senyalització informativa ha de possibilitar
l’explotació del sistema viari de forma òptima,
eficaç i eficient, incentivant l’ús dels itineraris
més adequats al trànsit.
Cal revisar que la senyalització per a
conductors sigui sempre ben visible i estigui
instal·lada en el lloc adient, eliminant tots els
elements que dificultin la visualització dels
senyals. Controlar que la vegetació no tapi la
visibilitat dels senyals.
Alhora cal augmentar el nombre de panells
informatius d’estat del trànsit. Revisar la
ubicació i continguts de la senyalització
informativa.
Cal adoptar, també, les mesures protectores
adients en entorns escolars.

Gestionar el trànsit
amb criteris
ambientals
• Estudiar i adaptar la gestió del
trànsit en funció de les emissions.

Descripció:
Analitzar diferents Plans de gestió del trànsit
en funció d’objectius ambientals, per tal de
reduir les emissions globals associades a la
mobilitat.
Caldrà estudiar diferents modes per veure les
diferències entre aquests Plans de gestió de
trànsit, aplicant els indicadors més adients
(emissions/vehicles;
emissions/persona
transportada, etc.). Aquest estudi permetrà
decidir les mesures més eficaces des del punt
de vista ambiental (i el Pla més adient).
A fi de disposar d’informació real actualitzada,
s’ha de disposar de dades reals de
caracterització del parc de vehicles circulant a
Barcelona.

Actuar intensivament
sobre els punts de risc
d’accidents de trànsit a
la ciutat
• Disminuir l’accidentalitat i millorar
la seguretat viària. Reduir el temps
d’execució de les millores
proposades.
• Donar a conèixer el funcionament
i utilitats del programa informàtic
incorporant-lo a les dinàmiques
internes de l’Ajuntament.

Descripció:
Una de les clares apostes de la ciutat en el
present PMU és la millora de la seguretat
viària. En aquest sentit es planteja, entre
d’altres:
_ Intensificar les actuacions amb les eines
disponibles sobre les zones de concentració
d’accidents i punts de risc d’accidents.
_ Desenvolupar i millorar les eines de
localització de punts i trams de concentració
d’accidents.
_ Estudiar la implementació d’un sistema de
Detecció Automàtica d’Incidents (DAI) a les
Rondes.
_ Auditoria de seguretat vial.
_ Auditoria dels passos de vianants.
_ Referenciar dades d’accidents a IMDs.

Adaptar el disseny
urbà per millorar la
seguretat
• Reduir les víctimes de trànsit.
• Millorar la visibilitat.
• Reduir les situacions de risc.

Descripció:
_ Estudiar el disseny més adient dels
elements urbans (semàfors, panells
d’informació, etc.) que permeten disminuir les
situacions de risc.
_ Ubicar aparcaments de motos en calçada
en punts on calgui millorar la visibilitat dels
conductors (xamfrans, passos de vianants,
etc.).
_ Redactar un Manual de criteris de disseny
per a la seguretat viària (definir amples de
carrils, tipologia de mobiliari, configuració,
etc.).

Fomentar el canvi
modal vehicle privat
a transport públic o
vehicle compartit
• Aconseguir un traspàs del vehicle
privat cap al transport públic, la
bicicleta i el vehicle compartit.

Descripció:
Estudiar l’aparcament com a element
regulador de la mobilitat en vehicle privat i la
seva interacció amb els diferents modes de
mobilitat:
_ L’aparcament com a element regulador del
trànsit en el procés d’implantació de
superilles.
_ Gestió de l’aparcament com a element
dissuasiu en la utilització del vehicle privat.
_ Integració aparcament - transport públic.

Fomentar sistemes de
sharing / pooling de
vehicles
• Promoure l’ús del vehicles compartits.
• Racionalitzar la tinença de vehicle
propi (demanda d’aparcament).
• Reduir les emissions a la ciutat
(contaminació i soroll).

Descripció:
L’Ajuntament de Barcelona, juntament amb un
consorci privat, està definint la introducció d’un
sistema de vehicles compartits (Sharing) amb
motos elèctriques (MOTIT) basat en el concepte
de “Mobility on Demand”, en el qual l’usuari
podrà realitzar els seus recorreguts urbans amb
llibertat i flexibilitat a l’hora d’agafar i deixar el
vehicle.
Aquest sistema funciona en paral·lel als
convencionals, com és el cas del Carsharing
AVANCAR.
S’està impulsant, juntament amb la Generalitat
de Catalunya (ICAEN), la creació de nous models
de negoci com ara el Mobec-Hotels i el MobecCampus. És necessari continuar impulsant
aquestes i d’altres mesures que fomentin l’ús
compartit de vehicles.

Estudiar la possibilitat de fer
servir alguns carrils
específics per vehicles
sostenibles i d’alta ocupació

• Augmentar el factor d’ocupació
del vehicle privat.
• Augmentar l’eficiència del
sistema.
• Potenciar la mobilitat en moto.

Descripció:
Actualment el factor d’ocupació del vehicle
privat és baix (1,25). Per tal d’incrementar
aquest valor, es proposa la implantació de
carrils VAO dins la ciutat, que per la limitació
d’espai haurien de ser compartits amb el
carril bus. La moto, en aquest cas, es
considera un vehicle d’alta ocupació atenent
a la relació espai ocupat/persones
transportades.
Alhora, i per promoure els vehicles
sostenibles (elèctrics, híbrids, etc.), es podria
permetre la utilització d’aquests carrils per
part d’aquests vehicles, sempre i quan no
repercuteixi en la seguretat viària i/o el
funcionament del transport públic.

Millorar informació en temps
real i potenciar els modes de
transport alternatius
aplicant noves tecnologies

• Oferir informació en temps real
per una mobilitat més sostenible.

Descripció:
La ciutat de Barcelona impulsa el Pla Smart
Mobility (PSM), el qual incorpora solucions
intel·ligents de mobilitat que permetin
optimitzar els serveis per a la mobilitat de la
ciutat, maximitzant la seva eficiència i
sostenibilitat, i ajudant a complir els objectius
estratègics del PMU.
Un dels projectes del PSM que ha de millorar
la informació en temps real és el Superhub.

Promoure vehicles més
eficients, més segurs i més
nets. Fomentar el vehicle
elèctric i l’ús d’altres
combustibles com GLP, GNC,
biogàs, H .
2

• Facilitar l’increment de
desplaçaments en vehicle elèctric i
l’ús d’altres combustibles com GLP,
GNC, biogàs o H , per la ciutat.
2

• Promoure l’ús del vehicle elèctric i
de combustibles alternatius entre
els ciutadans.
• Reduir les emissions a la ciutat
(contaminació i soroll).

Descripció:
L’ús de combustibles alternatius (mobilitat
elèctrica, GLP, GNC, biogàs, hidrògen...) pot
contribuir a la reducció d’emissions de C0 ,
2
reduir la dependència energètica i millorar-ne
l’eficiència.
La participació de la ciutat en projectes de
promoció del vehicle elèctric, com ara el LIVE
Barcelona Project – Logistics for the
Implementation of the Electric Vehicle
converteixen a la ciutat en un banc de proves
estratègic per a la promoció d’aquest salt en la
mobilitat urbana que suposarà l’ús del vehicle
elèctric.

Estudiar incentius per
afavorir els vehicles
sostenibles dintre de
l’àmbit municipal
• Promoure l’ús del vehicle
sostenible a la ciutat.
• Reduir les emissions a la ciutat
(contaminació i soroll).

Descripció:
La transformació de la flota pública municipal,
a través de les licitacions, ha aconseguit que
la ciutat de Barcelona tingui gran part de la
flota amb vehicles nets. Per exemple a finals
de l’any 2011 comptava amb més de 280
vehicles elèctrics i híbrids endollables.
La transformació de la flota de vehicles de
serveis municipals cap a modes més
sostenibles és un pas més en la promoció
d’aquest nou model de mobilitat.

Augmentar el control del
soroll i emissions
contaminants dels
vehicles
• Tenir el cotxe en bon estat
repercuteix en una major seguretat
(mobilitat segura). Una part del
control de la ITV es refereix a
mesures de seguretat activa i
passiva de vehicles (frens, llums,
etc).
• D’igual manera, a la ITV hi ha una
part de qualitat ambiental amb la
comprovació de les emissions
(mobilitat sostenible).

Descripció:
_ Realitzar campanyes de revisió de
compliment de la revisió ITV per part de la
Guàrdia Urbana, d’igual forma com es fan
campanyes d’alcoholèmia.
_ Creuament de les matrícules dels vehicles
censats en el municipi amb les matrícules
dels vehicles que són al corrent de la ITV
periòdica, per localitzar els incomplidors de la
normativa de control de ITV.

Revisar i millorar
la gestió de
l’estacionament
en superfície
• Eliminar els efectes negatius de
l’estacionament gratuït.
• Fomentar l’aparcament en subsòl
i eliminar els efectes negatius de
l’aparcament en superfície. Criteri
de seguretat: les maniobres
d’aparcament generen situacions
de risc i, a més, es perd eficiència i
fluïdesa a la via.

Descripció:
Adaptar les eines de gestió i regulació de
l’estacionament als nous requeriments
ciutadans.
Es crearan grups de treball, a nivell
supramunicipal i dins del PDM, per a la gestió
de l’aparcament a escala metropolitana.

Revisar el Pla
d’aparcaments
municipals en subsòl
• Reduir dèficits i la seva afectació
a l’espai públic.

Descripció:
Estudiar
la
necessitat
de
construir
aparcaments basant-se en els dèficits
d’aparcament infraestructural de les seccions
censals i les superilles.

Estudiar la possible revisió
de les normes urbanístiques
i adaptar el rati
d’estacionament d’edificis a
la realitat del territori

• Potenciar més el canvi modal cap
al transport públic.
• Limitar la congestió.
• Abaratir costos de construcció.
• Reduir l’índex de motorització
(turismes/1000 habitants).

Descripció:
Estudiar l’eliminació o reducció dels mínims
de places a construir per a noves edificacions
(residencials, oficines). D’aquesta forma es
tendeix a reduir la presència de turismes a la
ciutat i s’afavoreix (s’abarateix) el cost dels
edificis, molt convenient en l’actual marc
econòmic.
Repensar també els mínims i màxims per a
altres usos, per exemple els centres
comercials.

Fer divulgació de la
mobilitat sostenible i
segura
• Augmentar el grau de
sensibilització i coneixement de la
ciutadania vers la millora de la
seguretat viària i la reducció de
l’accidentalitat.

Descripció:
Realitzar campanyes de comunicació i
sensibilització continuades, així com rodes de
premsa, sobre informació i prevenció de
conductes de risc en matèria de seguretat
viària.
Aquestes actuacions inclouran, entre altres:
_ Campanyes de premsa, ràdio, TV i internet.
_ Promoure jornades pels fabricants
d’equipament de seguretat.
_ Programes de reeducació i recuperació de
punts per a conductors infractors.
_ Cursos de conducció sense riscos a la
Prevenció de Riscos Laborals en empreses
amb treballadors motoritzats. També a les
escoles.

Estudiar la regulació de
l’estacionament en
superfície de les motos

• Pal·liar el problema de
l’estacionament de les motos,
especialment a les zones més
demandades.

Descripció:
Caldria introduir la regulació de
l’estacionament de motos gradualment,
començant per determinades àrees (les més
congestionades) on els mateixos motoristes
perceben l’existència d’un problema i els
vianants també.
Cal fer-ho de forma ordenada i amb accions
graduals:
_ Pintar i marcar les places legals existents al
carrer.
_ Fer complir la norma (GUB, vigilància B:SM).
Fer aflorar el dèficit.
_ Analitzats els punts anteriors, on es detecti
dèficit, dotar d’oferta regulada als
aparcaments situats a l’entorn de les zones
amb més demanda.

Revisar i redissenyar
les zones ZAM

Descripció:
Estudiar l’efectivitat de les Zones Avançades
per a Motos.

• Reduir l’accidentalitat de motos i
vianants.
• Millorar la capacitat de la via, doncs
els vehicles amb més acceleració
surten primer.
• Incentivar el traspàs modal del cotxe
cap a la moto, amb els beneficis que
això comporta (menor contaminació,
menor consum energètic, menor
congestió de trànsit, menor ocupació
d’espai en aparcament, menor cost per
a l’usuari, etc.).

En cas que es demostri que són efectives,
continuar amb la seva implantació.

