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II. Resum 

Aquesta tesina neix de l’obligatorietat de redactar Plans de Mobilitat Urbana per els 

municipis que compleixin alguns criteris establerts, com poden ser la capitalitat 

comarcal, o tenir una població major de 50.000 hab. entre d’altres. 

Així doncs, a l’hora de la redacció ens trobem en que hi intervenen diferents entitats 

que hi aporten els seus documents de referència pertinents per a la redacció, creant-

se un cúmul d’indicadors exagerat per la redacció d’un Pla de Mobilitat Urbana. 

En aquesta tesina s’ha procedit a la recerca i classificació de tots els indicadors que 

intervenen en els Plans de Mobilitat Urbana, per tal de poder fer-ne un anàlisi de tots 

ells.  

Durant l’anàlisi s’han classificat segons les diferents categories d’indicadors que hi han 

o també segons la funció d’anàlisi d’aquets indicadors per tal de poder esbrinar el 

conjunt d’indicadors mes adients a l’hora de fer una selecció. 

Un cop finalitzat l’anàlisi, s’han processat les dades per tal de poder extreure’n la 

màxima informació tant a nivell de taules com gràfiques de dades, per poder disposar 

d’ella a l’hora de realitzar l’elecció dels indicadors. 

S’ha elaborat una guía en la que, un cop vistes les diferents guies i documents de 

referència emprats, es posa de manifest com han de ser els indicadors que la 

composin i els criteris que s’han de seguir a la seva elecció, així com també en funció 

de les variables que els composen. 

Finalment, s’ha pogut procedir a la elecció final en la que una cinquantena d’indicadors 

que es consideren representatius del gruix total estudiat, han estat escollit com a 

indicadors de referència a l’hora de la elaboració dels plans de mobilitat urbana, 

considerant que amb l’ús d’aquest conjunt queden cobertes les necessitats 

d’informació necessaries per a la correcta redacció dels plans. 

 

 

 

 

 

 



III. Resumen 

Esta tesina nace de la obligatoriedad de redactar Planes de Movilidad Urbana por los 

municipios que cumplan algunos criterios establecidos, como pueden ser la capitalidad 

comarcal, o tener una población mayor de 50.000 hab. entre otros. 

Así pues, a la hora de la redacción nos encontramos en que intervienen diferentes 

entidades que aportan sus documentos de referencia pertinentes para la redacción, 

creándose un cúmulo de indicadores exagerado para la redacción de un plan de 

movilidad urbana. 

En esta tesina se ha procedido a la investigación y clasificación de todos los 

indicadores que intervienen en los Planes de Movilidad Urbana, para poder hacer un 

análisis de todos ellos. 

Durante el análisis se han clasificado según las diferentes categorías de indicadores 

que hay o también según la función de análisis de estos indicadores para poder 

averiguar el conjunto de indicadores mes adecuados a la hora de hacer una selección. 

Una vez finalizado el análisis, se han procesado los datos para poder extraer la 

máxima información tanto a nivel de tablas como gráficas de datos, para poder 

disponer de ella a la hora de realizar la elección de los indicadores. 

Se ha elaborado una guía en la que, una vez vistas las diferentes guías y documentos 

de referencia empleados, se pone de manifiesto como tienen que ser los indicadores 

que la compongan y los criterios que se tienen que seguir a su elección, así como 

también en función de las variables que los componen. 

Finalmente, se ha podido proceder a la elección final en la que una cincuentena de 

indicadores que se consideran representativos del grueso total estudiado, han sido 

escogidos como indicadores de referencia a la hora de la elaboración de los planes de 

movilidad urbana, considerando que con el uso de este conjunto quedan cubiertas las 

necesidades de información necesarias para la correcta redacción de los planes. 

 

 

 



IV. Abstract. 

This dissertation is born of compulsory draft Urban Mobility Plans by municipalities that 

meet certain criteria, such as the capital district, or having a population over 50,000 

habitants among others. 

Thus, at the time of we are writting in which different entities that provide relevant 

reference documents for editing, creating an exaggerated accumulation of indicators 

for drafting a plan for urban mobility. 

In this thesis we have proceeded to the investigation and classification of all indicators 

involved in the Urban Mobility Plans, in order to analyze them. 

During the analysis were classified according to different categories of indicators that 

there is or also by function analysis of these indicators to determine the most 

appropriate set of indicators making a selection. 

After the analysis, data were processed to extract the maximum information from both 

tables and graphs of data in order to access it at the time of making the final choice of 

indicators. 

It has produced a guide which, once seen the various guides and reference documents 

used, it becomes clear as they should be the indicators it contains and the criteria that 

must be followed at its option, as well as function of the variables that compose them. 

Finally, it was possible to proceed to the final election in which fifty indicators that are 

considered representative of the total thickness studied were chosen as benchmarks 

when developing urban mobility plans, considering the using this set are covered 

information needs required for the proper drafting of plans. 



V. Índex 

!"! #$%&'()*+, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-!

!!"! .),/("""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0!

!!!"!.),/()*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1!

!2"!#3,+%&4+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""5!

2"! 6*7)8 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9!

2!"! 6*7)8:7):+&/;), """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""<!

2!!"!6*7)8:7):$%=>?4, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@!

2!!!"! !*+%A7/44?B """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -C!

!D"!#*+)4)7)*+,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" --!
?"! EFGEHIJ:G)%)K0CCLM":!"#$%#&#'()*+,-'.'(*#*#$(-"/+0$-'(*.0*/$*0$1'%2+#0$-'*.0*

'10"-2*0$*03*&32$02+#0$-'*.0*32*+'4#3#.2.*/"52$26""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""--!
??"! N!.OJ:PA&*Q:EFGEHIJ:G)%)K0CCLM":72*+'5#3#.2.*('(-0$#530*23*2+&2"'*.03*

&32$02+#0$-'*/"52$8(-#%'*0$*92-23/$:2 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-0!
???"! R#SE:K0C--M":;/82*&2"2*03*.#(0<')*%'$(-"/%%#=$*0*#$-0"&"0-2%#=$*.0*#$.#%2.'"(6

: -5!
?T"! N!.OJ:PA&*Q:EFGEHIJ:G)%)"K0CC@M:>".0$2%#=$*.0*32*%2330*0$*3'(*&32$0(*.0*

+'4#3#.2.*/"52$2*2*&2"-#"*.0*%"#-0"#'(*.0*%2&2%#.2.*2+5#0$-236*?&3#%2%#=$*2*/$2*

%#/.2.*+0.#2$2*:*/$2*&0@/0<2*.0*92-23/$:26"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-5!
T"! R6#UJ:NV:#*$);),Q:W#SIE.X!#S!J:W&%A;?*&:WQ:F#H#RYJ:NV:P),Z,Q:.YP#FJ:

W&%A;?*&":X[I!\..EUJ:F":K0CC<M":!"'&/0(-2*.0*/$*(#(-0+2*.0*#$.#%2.'"0(*.0*

('(-0$#5#3#.2.*&2"2*32*+'4#3#.2.*#*03*-"2$(&'"-0*/"52$'6*?&3#%2%#=$*+0.#2$-0*ABC;*2*

32*%#/.2.*.0*?3%23D*.0*E0$2"0(6 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-]!

D"! N)+A7A;A$?&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" -L!

D!"!#*=;?,?"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0C!
?"! E;)44?B:7);,:?*7?4&7A%, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0C!
??"! W%)&4?B:7^/*:?*T)*+&%?:7^?*7?4&7A%, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0-!
???"! .)>A%(/;&*+:);:,?,+)(&:7^?*7?4&7A%,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1C!
?T"! WA(:_&*:7):,)%:);,:?*7?4&7A%,` """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1C!
T"! a/):),:TA;:(),/%&%:&(3:);,:?*7?4&7A%,` """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1-!
T?"! E;)44?B:7):;),:T&%?&3;), """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10!



T??"! W%?+)%?,:b)%:&:;^);)44?B:7);,:?*7?4&7A%, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10!
"#! $"%&"'()*!"+,-"(&,."/)*0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012!
'#! 34%5-()*!5",)56,&7-)*!"8(&+"'()*00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012!
+#! 9%":*8"%;:+&"!"5'!("!8%<+)/;:+&"!/)!()*!/"/)*0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012!
/#! =)8%)*):,",&>&,",!/)(*!%)*-(,",*0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011!
)#! =)*-(,",*!%)?)%):+&",*0 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011!
?#! @:/&+"/<%*!A):)%"(&,.",*0 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011!

T???"! I%&4+&()*+:7):;),:7&7)," """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11!
"#! B:6(&*&!*)A<:*!()*!):,&,",* 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001C!
'#! B:6(&*&!*)A<:*!("!+",)A<%&" 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001D!
+#! B:6(&*&!*)A<:*!)(!5</) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C2!
/#! B:6(&*&!*)A<:*!)(!*-'E)+,) 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000CF!
)#! B:6(&*&!*)A<:*!(G)*+"("000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000CD!
?#! B:6(&*&!*)A<:*!(G":H!/)!+6(+-( 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000CI!
A#! B:6(&*&!*)A<:*!(G">"(-"+&400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000JK!
L#! B:6(&*&!*)A<:*!)(!,&8-*!/)!+<*, 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000J1!
&#! B:6(&*&!*)A<:*!)(!8%<'()5"!8%&:+&8"( 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000JF!

D!!"!.),/;+&+,""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ]-!
?"! I&/;&:7^?*7?4&7A%,:>?*&;, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""]5!

D!!!"WA*4;/,?A*, """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ]9!

D!2"c?3;?A$%&>d&""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ]]!

D2"!#**)8),""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ]<!
?"! I&/;&:$)*)%&;:7^?*7?4&7A%, """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""]@!
??"! X/d),:7):;),:)*+?+&+,:&(3:);,:?*7?4&7A%," """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""]L!

 

 

 

 

 

 

 



VI. Índex de taules 

9BMNB!K0!@OP@QBPR=S!STUROS!TO9@9B9S! 1J!
9BMNB!20!@OP@QBPR=S!STUROS!QB9TUR=@TS!@!TO9@9B9S! 1I!
9BMNB!10!@OP@QBPR=S!STUROS!VRPT! CC!
9BMNB!C0!@OP@QBPR=S!STUROS!SMWXTQ9T! CD!
9BMNB!J0!@OP@QBPR=S!STUROS!NYTSQBNB!PYTS9MP@! CI!
9BMNB!F0!@OP@QBPR=S!STUROS!NYBOZ!PT!Q[NQMN!V\S!=TQTO9! J]!
9BMNB!D0!@OP@QBPR=S!STUROS!B$BNMBQ@^! J2!
9BMNB!_0!@OP@QBPR=S!STUROS!TN!9@`MS!PT!QRS9! JC!
9BMNB!I0!@OP@QBPR=S!STUROS!NB!9@`RNRU@B!PT!`=RWNTVB!`=@OQ@`BN! JD!
 



VII. Índex de gràfics 

U=[3@Q!K0!@OP@QBPR=S!STUROS!TO9@9B9S! 1J!
U=[3@Q!20!@OP@QBPR=S!OR!=T`T9@9S!STUROS!TO9@9B9S! 1F!
U=[3@Q!10!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!STUROS!TO9@9B9S! 1D!
U=[3@Q!C0!QRV`B=B9@$B!PTNS!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!TO$T=S!TNS!@OP@QBPR=S!9R9BNS!

STUROS!TO9@9B9S! 1_!
U=[3@Q!F0!@OP@QBPR=S!PT!NYB9V!!STUROS!QB9TUR=@TS! 1I!
U=[3@Q!J0!@OP@QBPR=S!PT!NYBVW@VRW!STUROS!QB9TUR=@TS! C]!
U=[3@Q!D0!@OP@QBPR=S!PT!NB!P@WB!STUROS!QB9TUR=@B! CK!
U=[3@Q!_0!@OP@QBPR=S!PT!NTS!POVQ!STUROS!QB9TUR=@TS! CK!
U=[3@Q!I0!@OP@QBPR=S!PT!NB!UW`V!STUROS!TO9@9B9S! C2!
U=[3@Q!K]0!@OP@QBPR=S!PTN!`VMV!STUROS!QB9TUR=@TS! C1!
U=[3@Q!KK0!@OP@QBPR=S!STUROS!VRPT!BU=TUB9S! CC!
U=[3@Q!K20!QRV`B=B9@$B!PTNS!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!`T=!VRPT!TO$T=S!TNS!@OP@QBPR=S!

9R9BNS!`T=!VRPT! CJ!
U=[3@Q!K10!@OP@QBPR=S!STUROS!VRPT!PTSBU=TUB9S! CF!
U=[3@Q!KC0!QRV`B=B9@$B!PTNS!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!STUROS!VRPTS!PTSBU=TUB9S!TO$T=S!

TNS!@OP@QBPR=S!9R9BNS!STUROS!VRPTS!PTSBU=TUB9S! CD!
U=[3@Q!KJ0!@OP@QBPR=S!STUROS!SMWXTQ9T! C_!
U=[3@Q!KF0!@OP@QBPR=S!STUROS!NYTSQBNB!PYTS9MP@! CI!
U=[3@Q!KD0!!@OP@QBPR=S!9R9BNS!STUROS!NYBOZ!PT!Q[NQMN!V\S!=TQTO9! J]!
U=[3@Q!K_0!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!STUROS!NYBOZ!PT!Q[NQMN!V\S!=TQTO9! JK!
U=[3@Q!KI0!QRV`B=B9@$B!PTNS!@OP@QBPR=S!9R9BNS!STUROS!NYBOZ!PT!Q[NQMN!V\S!=TQTO9!

TO$T=S!TNS!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!STUROS!NYBOZ!PT!Q[NQMN!V\S!=TQTO9! JK!
U=[3@Q!2]0!@OP@QBPR=S!STUROS!B$BNMBQ@^!BU=TUB9S! J1!
U=[3@Q!2K0!@OP@QBPR=S!STUROS!B$BNMBQ@^!PTSBU=TUB9S! JC!
U=[3@Q!220!@OP@QBPR=S!STUROS!TN!9@`MS!PT!QRS9!BU=TUB9S! JJ!
U=[3@Q!210!@OP@QBPR=S!STUROS!TNS!9@`MS!PT!QRS9!PTSBU=TUB9S! JF!
U=[3@Q!2C0!QRV`B=B9@$B!PTNS!@OP@QBPR=S!9R9BNS!STUROS!TN!9@`MS!PT!QRS9!BU=TUB9S!

TO$T=S!TNS!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!STUROS!TNS!9@`MS!PT!QRS9!PTSBU=TUB9S! JD!
U=[3@Q!2J0!@OP@QBPR=S!9R9BNS!STUROS!NB!9@`RNRU@B!PT!`=RWNTVB!`=@OQ@`BN! JD!
U=[3@Q!2F0!@OP@QBPR=S!OR!=T`T9@9S!STUROS!NB!9@`RNRU@B!PTN!`=RWNTVB!`=@OQ@`BN! J_!
U=[3@Q!2D0!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!STUROS!NB!9@`RNRU@B!PTN!`=RWNTVB!`=@OQ@`BN! J_!
U=[3@Q!2_0!@OP@QBPR=S!STUROS!NB!9@`RNRU@B!PT!`=RWNTVB!`=@OQ@`BN!PTSBU=TUBPB! JI!
U=[3@Q!2I0!QRV`B=B9@$B!PTNS!@OP@QBPR=S!9R9BNS!STUROS!NB!9@`RNU@B!PT!`=RWNTVB!

`=@OQ@`BN!TO$T=S!TNS!@OP@QBPR=S!=T`T9@9S!STUROS!NB!9@`RNU@B!`=@OQ@`BN! F]!
U=[3@Q!1]0!@OP@QBPR=S!3@OBNS!STUROS!QB9TUR=@TS! F2!
 



 



VIII. Introducció 

La llei 9/2003 de Mobilitat de Catalunya, desenvolupada durant l’any 2006 amb 

diversos decrets, especialment el Decret 344/2006 de regulació dels estudis 

d’avaluació de la mobilitat generada –EAMG- i el Decret 362/2006 pel qual s’aproven 

les Directrius Nacionals de Mobilitat –DNM- , estableixen la obligatorietat de redactar 

Plans de Mobilitat Urbana –PMU-, als municipis que compleixin determinats criteris 

com ser la capital de comarca o tenir una població major de 50.000 hab. entre altres 

aspectes. El procés de redacció culmina amb indicadors sobre l’avaluació i seguiment 

dels PMU. Aquests procés d’avaluació recau en la responsabilitat de diversos 

organismes (Ajuntaments, ATM, TES, etc.) i consultors independents. De manera que 

cada ens introdueix en el procés d’avaluació una sèrie d’indicadors de manera 

inconnexa que es tradueix en un intricat conjunt d’indicadors, la bondat dels quals 

individualment i com sistema no està garantida per cap organisme superior. És més, a 

la falta de coherència i redundàncies dels nombrosos indicadors a calcular pel redactor 

del PMU, s’afegeixen notables manques de definició dels indicadors (significat, fonts 

de dades, metodologia, interpretació). 

La  identificació dels principals problemes que ofereixen els indicadors, permetrà un 

doble registre d’aportació d’aquest treball. Per un costat, permetrà reformular els 

indicadors en la dimensió que es posi en qüestió. Per altre costat, permetrà posar en 

evidència les dependències i redundàncies entre indicadors, a fi de proposar un 

sistema únic d’indicadors, de representativitat suficient però esforç eficient. 



IX. Antecedents 

Durant l’elaboració de la present tesina s’ha anat recopilant informació de com es 

troba l’estat actual en referència a la redacció dels plans de mobilitat urbana.  

Durant aquesta recerca es pot posar de manifest la gran quantitat d’entitats que hi 

intervenen durant aquest procés i per tant el gran nombre de documents de referència 

o lleis que s’han de tenir present a l’hora de realitzar-ho. Aquest fet provoca que sovint 

per a la redacció dels plans es produeixi una duplicitat en algunes de les feines que es 

realitzen i per tant ho converteixen en un procés gens àgil. 

Aquest fet provoca el sentit de ser d’aquesta tesina, que intenta trobar una solució a 

aquesta problemàtica creant una línia de treball que contempli tots aquests documents 

i normatives per tal de crear una base senzilla i completa que permeti ser referència a 

l’hora de la redacció dels plans de mobilitat. 

Durant la recerca s’han buscat conceptes referents als plans de mobilitat urbana, però 

també s’ha ampliat la recerca en treballs i articles existents sobre mobilitat sostenible i 

també sobre propostes d’indicadors per alguns casos en concret. 

A continuació es mostren els documents mes interesants per a l’estudi de la present 

tesina i que han ajudat a desenvolupar-la mitjançant les síntesi realitzades dels articles 

estudiats. 

i. ESPELT, Pere(2009). Principios, métodos i instrumentos de un 
enfocamiento de oferta en el planeamiento de la movilidad urbana. 

Es tracta el canvi de la mobilitat anteriorment estudiat i plantejat a partir de la demanda 

que generaven les infraestructures, perquè amb tècniques d'estudi avançades 

plantejar-ho a partir de l'oferta, potenciant d'aquesta manera que la localització de les 

activitats depengui de la forma i l'ordenació de les infraestructures i no d'una forma 

inversa. 

No es tracta que les xarxes cobreixin cada vegada una major porció de territori, sinó 

que a més aquestes permetin la creació de valor. 

Per a això s'ha d'aconseguir una tipificació ambiental de la trama viària segons la seva 

capacitat per admetre el tràfic basada en la noció ambiental. En ella podem diferenciar 

després d'aspectes, funcions de pas, d'accés local i d'estada. Sent l'objecte d'aquesta 

tipificació aconseguir concentrar la majoria del tràfic en uns pocs carrers de 

característiques adequades per a la circulació. 



La xarxa bàsica de circulació ha de concentrar el gruix del flux de tràfic en uns pocs 

carrers, inferior al 25% o 30%, respectant les trames ambientals definides i una 

eventual moderació del tràfic en el centre urbà. 

Implantar xarxes específiques de mobilitat comporta una transformació tipològica del 

carrer per, d'una banda, dissenyar un espai de coexistència per a una combinació 

adequada de maneres on el principi de segregació de l'espai augmenta la seva 

funcionalitat i seguretat i, d'altra banda, restringir les maneres incompatibles amb 

aquests o altres funcions urbanístiques i socials del carrer. 

Recobra una gran importància l'anàlisi morfològica de les trames urbanes i els carrers 

per estimar les pautes previsibles d'aquesta mobilitat i poder actuar sobre ella. 

Per a això es realitzen anàlisis topològiques de la xarxa d'infraestructures que permet 

als enfocaments d'oferta avaluar el potencial d'ordenació de la xarxa sobre la base de 

la seva estructura formal, es tracta de l'aplicació que la geografia ha fet de la teoria de 

grafs i la teoria dels objectes fractals. La primera es centra en les relacions que es 

generen entre dos nodes connectats per la xarxa. La segona es centra en la dimensió 

lineal de la xarxa i en l'eficiència colonitzadora de la superfície en el seu plànol. 

Per realitzar una anàlisi de la utilitat de la xarxa, s'utilitzen indicadors d'accessibilitat, 

que mesuren la interacció potencial entre nodes de la xarxa. L'anàlisi de l'accessibilitat 

és una eina útil per estudiar el procés de creació de plusvàlua al territori i en 

conseqüència com es creen i alteren les expectatives de localització d'activitats. 

Finalment, els instruments que es tracten no permeten per si mateixos, donar resposta 

als problemes que planteja la mobilitat, però si donar la volta al determinisme dels 

enfocaments de demanda. 

Les velocitats i capacitats de les vies no són fixes en l'enfocament d'oferta, són una 

condició a comprovar i un indicatiu d'on es generessin els problemes de les xarxes que 

permetran crear recorreguts alternatius, tancament d'itineraris, nova forma de transport 

col!lectiu, etc. 

ii. MIRÓ, Joan; ESPELT, Pere(2009). La mobilidad sostenible al 
amparo del planeamiento urbanístico en Catalunya 

Partint del principi que les ciutats són els sistemes que major impacte generen al 

planeta i que la mobilitat urbana creix a un ritme molt superior a la mobilitat interurbana 

neix la necessitat de crear legislacions per a la mobilitat que no tant sols contemplin 

l'imperatiu ecològic. Ens trobem també amb solucions molt diverses per a cada país el 

que posa de manifest la necessitat d'un únic model global. 



Amb la llei de mobilitat del 2003 Catalunya està a l'avantguarda de la legislació 

europea referent a aspectes de mobilitat.  

La llei catalana estableix tres nivells de planificació: nacional, regional i local. Imposant 

la creació de directrius nacionals de mobilitat, plans directors a nivell a nivell regional i 

finalment plans de mobilitat urbana. És molt important la inclusió de la participació 

pública mitjançant consells sobre la mobilitat. 

La planificació de mobilitat urbana requereix tant la planificació territorial com la 

urbanística sense deixar de costat la dels serveis i infraestructures del transport. 

La llei d'urbanisme del 2006 recull ja la necessitat d'estudis de mobilitat per a 

l'aprovació de les figures de planejament urbanístic. Aconseguint d'aquesta manera 

una integració de les esferes de l'urbanisme i els transports amb criteris de mobilitat 

sostenible des de les seves fases inicials. 

També, i donada la falta de finançament, la llei catalana exigeix un estudi d'avaluació 

de la mobilitat generada dels nous desenvolupaments urbanístics i contempla la 

possibilitat d'exigir als promotors la participació en el finançament de l'increment dels 

serveis de transport públic que resultin de complir amb els paràmetres de cobertura i 

freqüència mínima del servei. Per a això, aquesta llei, disposa un conjunt de 

mecanismes per a la correcta avaluació de la mobilitat generada per determinar les 

actuacions necessàries. 

Finalment, i amb les diferents lleis implantades pel govern català, s'observa que s'ha 

invertit la tendència de reducció per part de les enginyeries del transport respecte a la 

resta de consultores, la qual cosa apunta a una preponderància de competències 

transversals en urbanisme i transport. 

S'observa també la clara tendència del mercat a l'oligopoli, donat que s'observa com 

augmenta el nombre de plans de mobilitat presentats per un mateix consultor i la 

disminució del nombre de consultores que presenten plans per any. Condicionat per la 

demanda d'un arquitecte en l'adreça de l'estudi abans que precisar un arquitecte tal 

com precisa la diputació provincial. 

Finalment encara que sense dades suficients per considerar-ho representatiu, les 

tendències semblen apuntar cap a una major competència per part d'arquitectes i 

enginyers generalistes en la integració urbana i definició precisa de les actuacions 

físiques a les xarxes de la mobilitat. 



iii. DANE (2011). Guía para el diseño, construcción e interpretación de 
indicadors. 

Aquesta guia ens mostra el camí per a la correcta elecció d'indicadors, aconseguint 

d'aquests la major informació possible d'una manera clara i concisa. Per a això, ens 

guia primer en els usos de la informació i les seves característiques. 

Partint de la informació de la qual disposem s'han de definir els indicadors, tenint clar 

els objectius d'aquests i la informació que volem obtenir. Per a això, és necessari 

conèixer les diferents tipologies d'indicadors que hi ha i l'aplicabilitat de cadascun 

d'ells. Cal conèixer també la interrelació entre indicadors, segons el nivell de resultats i 

jerarquia. 

A l'hora de la construcció dels indicadors hem de definir les variables que intervindran, 

tenint present el que volem mesurar. Per obtenir uns resultats de qualitat, cal triar unes 

dades de qualitat. 

Finalment i una vegada els indicadors ens mostren un conjunt de resultats, cal poder 

interpretar-los correctament, i per això cal conèixer les variables que ho composen tant 

a nivell temporal com a geogràfic atès que un mateix indicador pot utilitzar-se en 

diferents llocs però les seves variables no tenen per que respondre als mateixos 

criteris de cerca. 

En aquesta guia trobem una completa explicació als conceptes que s'han comentat 

anteriorment. 

iv. MIRÓ, Joan; ESPELT, Pere.(2008) Ordenación de la calle en los 
planes de movilidad urbana a partir de criterios de capacidad 
ambiental. Aplicación a una ciudad mediana y una pequeña de 
Catalunya. 

L'article neix de la premissa que la congestió no s’ha de resoldre amb un augment 

continu de la capacitat de les vies, sinó amb la promoció de maneres de transport no 

motoritzats, de transport col!lectiu i maximitzant l'eficàcia de l'ús de les infraestructures 

existents. 

La definició correcta d'aquests estudis requereix una competència en l'organització i el 

disseny d'un cert lloc, el carrer com a espai de la mobilitat, que al nostre país poques 

vegades es troba en el bagatge de l'enginyer. 

Partint de la premissa que l'espai públic és un be finit amb una forta competència en el 

seu aprofitament, per la qual cosa és necessària una assignació adequada d'aquest 



espai entre els mitjans de transport i els altres usos de la via pública, com són les 

funcions de relació social i d'activitat comercial, entre altres. 

Es proposa la formació d'un capital de coneixement que contribueixi com a referent de 

la mobilitat urbana, que es podria resumir: 

• coneixement de les pautes de mobilitat actuals, atenent a les diferents maneres 

de desplaçament en benefici dels no motoritzats i del transport col!lectiu. 

• un coneixement de les formes d'ocupació del sòl i dels models urbanístics 

associats. 

• un coneixement del projecte urbà de solucions tipològiques i constructives per 

adaptar l'espai públic al repartiment proporcionat i compatible del conjunt de 

funcions del carrer. 

L'estudi es realitza sobre dues ciutats catalanes, una de dimensions mitjanes com 

Mataró i una ciutat petita com Figueres. 

Es pretén poder realitzar una assignació de les maneres i fluxos segons la capacitat 

ambiental del carrer. Per a això s'ha de conèixer el volum de mobilitat i els seus 

motius, així com una distribució espacial, però encara és mes important entendre que 

aquesta distribució és funció de les pròpies característiques de l'oferta de les xarxes 

de la mobilitat, la qual ha de ser compatibilitzada amb altres funcions. 

L'objecte d'aquesta tipificació jeràrquica (funcions de pas, accés local i d'estada) del 

viari urbà és concentrar la majoria del tràfic en uns pocs carrers de característiques 

adequades a la circulació rodada, a fi d'alliberar la resta de carrers del tràfic i de 

l'estacionament per a funcions urbanes. 

• Per a això es pretén la tipificació del viari segons criteris ambientals: 

Vies urbanes exclusives per al tràfic automòbil: autopistes i autovies urbanes 

• Xarxa viària bàsica 

• Xarxa viària local 

• Xarxa viària veïnal 

Per a això s'han d'analitzar les diferents xarxes de mobilitat, en el qual es realitzi una 

anàlisi de la xarxa viària per comprendre la distribució diferencial d'aquesta i detectar 

possibles millores, una anàlisi de cobertura de la xarxa de transport col!lectiu i una 

anàlisi topològica de la xarxa per als vianants.  

Tot això ha d'analitzar-se mitjançant l'ús d'indicadors que puguin mostrar-nos 

informació potser massa variada a causa de l'ús d'indicadors simples, i també 



analitzar-se mitjançant la teoria de grafs que permet analitzar l'estructura de la xarxa a 

partir d'una sèrie de paràmetres de la seva morfologia. 

Resumint, s'ha d'estudiar les activitats de la ciutat i els desplaçaments que en ella es 

desenvolupen per poder ordenar la trama urbana segons les capacitats del tràfic ja 

comentades i afavorint als transports no motoritzats i transports col!lectius, tenint 

sempre present els usos del sòl i les activitats que es desenvolupen en cada lloc, 

coneixent els desplaçaments que puguin generar, i sempre mantenint la premissa de 

no buscar únicament solucions que generin resultats a curt termini. 

v. DÍAZ, Mª Angeles; CANTERGIANI, Carolina C; SALADO, Mª Jesús; 

ROJAS, Carolina. GUTIÉRREZ, S. (2007). Propuesta de un sistema 
de indicadores de sostenibilidad para la movilidad i el transporte 
urbano. Aplicación mediante *SIG a la ciudad de Alcalá de Henares. 

Durant els últims anys, l'estudi de les ciutats des d'un punt de vista de la sostenibilitat, 

ocupa als científics tant com els processos de creixement urbà, amb evidents costos 

ambientals, socials i també econòmics. 

S'ha elaborat abundant literatura sobre l'ús d'indicadors per al diagnòstic de la 

sostenibilitat urbana, en general, i de la mobilitat i el transport en particular. No obstant 

això, l'objectiu del mateix, és l'elaboració d'un sistema d'indicadors territorials, enfocats 

a mesurar les diferències espacials en la situació de qualsevol fenomen, i també 

aquells que reconeixen aquestes diferències com a conseqüència de l'estructura 

espacial de l'ocupació del sòl, xarxes de transport, localització de recursos o tipologies 

residencials, dirigits fonamentalment a avaluar la sostenibilitat dels models territorials. 

Es tracta de reconèixer la influència de l'estructura urbana en els patrons de mobilitat 

de la població, obtenint conclusions sobre els condicionants del model territorial sobre 

la sostenibilitat de la mobilitat i el transport. 

Atès que es pretenia relacionar el model urbà amb la mobilitat, s'havia de plantejar 

l'estructura conceptual d'un sistema d'indicadors de mobilitat i dissenyar un conjunt 

d'indicadors aplicable a escala interurbana. Consistia a descompondre el concepte de 

sostenibilitat en atributs que poden ser mesurats territorialment i dissenyar indicadors 

senzills, operatius i realistes. 

Per poder dur a terme la investigació, es dissenya un sistema d'indicadors que havia 

d'estar compost per un conjunt de components derivats directament dels atributs del 

sistema de mobilitat sostenible. Aquests són: 



• Patrons de mobilitat caracteritzats per un nombre poc elevat de 

desplaçaments, especialment de llarg radi, i un ús majoritari de mitjans no 

motoritzats. 

• Un sistema de transport públic eficaç i espacialment equitatiu. 

• Un model urbà caracteritzat per la densitat i barreja d'ús i pel baix impacte 

ambiental i social de les infraestructures urbanes. 

Arran d'aquests atributs es genera el quadre de Presentació general del sistema 

d'indicadors.  

En aquest sistema, els indicadors del component mobilitat tenen com a objectiu 

avaluar el comportament observat de la població en els seus tres vessants mes 

rellevants i també en part permeten definir la demanda de transport. L'avaluació del 

transport públic se centra en la seva adequació a les distribució espacial de població i 

funcions urbanes i, a més, tracta de mesurar dos conceptes que es consideren clau en 

el nou paradigma del transport sostenible: accessibilitat i intermodalitat. 

Les variables de l'urbanisme, pretenen valorar els diferents models urbanístics 

coexistents a la ciutat i reconèixer l'impacte ambiental i social de les infraestructures 

del transport. 

Una anàlisi conjunta dels indicadors ens aproxima a realitzar una valoració general 

dels patrons de mobilitat i transport públic en termes del grau de sostenibilitat, i també 

a reconèixer diferències segons zones de transport.  

L'objectiu ha estat el desenvolupament d'un sistema d'indicadors coherent recolzat 

sobre els quals la literatura científica considera atributs bàsics de la mobilitat urbana 

sostenible: l'ús preferent de mitjans no motoritzats o del transport públic en els 

desplaçaments i el respecte als principis d'equitat espacial, accessibilitat i 

intermodalitat en el disseny de la xarxa de transport públic.  

D'altra banda, s'insisteix sobre la utilitat del disseny de sistemes d'indicadors 

organitzats sobre diversos compostos per abordar fenòmens tan complexos com el de 

la mobilitat i el transport urbans. No cal detenir-se en aproximacions parcials, són 

necessàries eines que ens apropin a la correcta interpretació i valoració dels diferents 

aspectes del problema i la seva interacció. 

El treball, ha volgut incidir en les relacions entre els models urbanístics i els patrons de 

mobilitat i transport. S'ha adoptat una perspectiva interurbana, tractant de reconèixer 

els diferents models de mobilitat en zones tradicionals i nous desenvolupaments dins 

d'una mateixa ciutat i valorant-los en termes de sostenibilitat. 



Finalment, les conseqüències negatives dels actuals patrons que el creixement urbà 

està adoptant en els espais metropolitans, fan veure clarament la necessitat de 

coordinació entre la planificació urbanística i la planificació del transport. 



X. Metodologia 

Per tal de poder procedir amb aquesta tesina, s’ha seguit acuradament una 

metodologia específica.  

Un cop realitzada una bona aculturació al tema mitjançant la lectura i síntesi de 

diferents articles de rellevància que contemplessin els aspectes que aquí s’estudien, 

per tal de poder tenir una visió clara de la situació actual. 

El primer aspecte de tots va ser trobar quins eren els indicadors que intervenien a 

l’hora de la redacció d’un pla de mobilitat urbana i esbrinar la seva procedència per tal 

de poder conèixer quines eren les entitats implicades en la redacció. 

Un cop trobades les entitats i els seus documents de referència respectius, s’ha 

procedit a l’anàlisi d’aquests per detectar tots i cadascún dels indicadors que aportava 

cada ens. 

Un cop es tenia coneixença de tots els indicadors, s’ha procedir a la creació d’una 

base de dades mitjançant excel que ha permès categoritzar-los tots per diferents 

variables, i a l’hora poder extreure’n el màxim d’informació mitjançant taules 

alternatives i gràfics. 

Un cop obtinguts els gràfics necessàris per un correcte anàlisis, s’ha procedit a la 

interpretació dels resultats obtinguts mitjançant els gràfics, i així poder concloure 

quines eren les problemàtiques que presentaven el gruix total dels indicadors. 

Aleshores i mitjançant la eliminació de les problemàtiques que presentaven, finalment, 

i un cop els resultats obtinguts estàven clars, s’ha procedit a la creació d’una guia 

d’indicadors per la mobilitat mitjançant una taula de dades on es reflecteixen quins són 

els indicadors que es consideren necessàris a l’hora de la redacció dels plans de 

mobilitat. 



XI. Anàlisi 

i. Elecció dels indicadors 

Per tal de poder procedir amb l’estudi, s’ha realitzat una classificació amb tot el conjunt 

d’indicadors necessaris per tal de poder desenvolupar un PMU. 

En aquest cas, el conjunt global ve determinat per els diferents agents externs que 

intervenen a l’hora de redactar el pla de mobilitat urbana. Cal observar el gràfic 

elaboració PMU per tal de poder detectar tots els agents implicats i els documents de 

referència necessaris a l’hora de la elaboració, que són els següents: 

Directrius Nacionals de Mobilitat: Decret Llei aprovat per la Generalitat de Catalunya al 

2006. Aquestes directrius han de constituir la base per a transformar el model actual 

de mobilitat a Catalunya i perquè les diverses administracions en defineixin els eixos 

que cal valorar els proper anys en relació a aquesta matèria. Es per tant la base i 

primer document sobre el que s’ha de treballar a l’hora de poder redactar un pla de 

mobilitat. 

Indicadors de l’ Autoritat del Transport Metropolità: Estableixen un conjunt d’indicadors 

mitjançant el Pla Directriu de Mobilitat que són d’obligat compliment i forment part del 

paquet inicial de indicadors necessaris per a la redacció del Pla. 

Guia Bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana: Document redactat per el 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i que pretén 

crear un document de referència a l’hora de la creació dels plans de mobilitat urbana 

establint els continguts i processos bàsics que haurien de donar forma als plans de 

mobilitat urbana.  

Plans de Mobilitat Urbana, Directrius Tècniques per a la seva redacció: Document 

redactat per l’àrea de infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de 

Barcelona. Aquest document pretén ser una eina útil per que els PMU esdevinguin 

realment un instrument de canvi envers un model de mobilitat mes sostenible i que 

contribueixi a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

Document de Referència del Pla de Mobilitat Urbana de Martorell: En dependència de 

la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, es pren el document del 

Pla de Mobilitat Urbana de Martorell amb la finalitat de determinar l’abast de l’informe 

de sostenibilitat ambiental (ISA) i els requeriments d’integració amb els plans de 

mobilitat urbana per tal de crear un document de referència que permeti conèixer els 

indicadors en temes de sostenibilitat i medi ambient. 



Avaluació ambiental en la planificació de la mobilitat: Mitjançant el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge, la Generalitat de Catalunya estableix aquest document amb 

la finalitat de guiar als promotors dels plans la integració dels aspectes ambientals 

durant la redacció d’aquests. 

ii. Creació d’un inventari d’indicadors 

Una vegada identificats el conjunt total de documents i entitats que intervenen en la 

redacció d’un pla de mobilitat urbana cal inventariar tots i cadascun dels indicadors per 

tal de crear un recull amb el qual poder realitzar una classificació per finalment poder 

tractar-los i extreure’n els resultats. 

Així doncs, amb el gruix total de tres-cents dinou indicadors es classifiquen dins una 

taula de dades en la que s’han organitzat en el mateix ordre que apareixen en els 

diferents documents de referència. 

Per tal de poder codificar-los d’una manera concisa, s’ha utilitzat una abreviatura de 

l’entitat que els compren seguida d’una numeració correlativa dels indicadors, de tal 

manera que la codificació dels indicadors queda de la següent manera: 

• DIBA.00.0 – Indicadors establerts per la Diputació de Barcelona mitjançant el 

document Plans de Mobilitat Urbana, Directrius Tècniques per a la seva 

redacció. 

• PMUM.00.0 – Indicadors del Document de Referència del Pla de Mobilitat 

Urbana de Martorell, en dependència de la Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Sostenibilitat. 

• AMBIMOB.00.0 – Indicadors del document de Avaluació ambiental en la 

planificació de la mobilitat establerts pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

• DNMC.00.0 – Indicadors de les Directrius Nacionals de Mobilitat de Catalunya, 

aprovats per la Generalitat de Catalunya. 

• GBPM.00.0 – Indicadors pertanyents a la Guia Bàsica per a la elaboració dels 

plans de mobilitat urbana, redactats pel Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques. 

• ATMM.00.0 – Indicadors de l’Autoritat de Transport Metropolità. 

 

Un cop ja s’han codificat tots els indicadors, s’han començat a classificar afegint 

informació de cadascun d’ells per tal de poder realitzar una anàlisi exhaustiva. Es per 

això que la següent etiqueta en que s’han classificat ha estat Entitat. En aquest cas 



s’han utilitzat abreviatures per tal de fer referencia a les entitats que sol!liciten aquests 

indicadors o també les entitats que han redactat documents necessaris a l’hora de la 

creació d’un pla de mobilitat urbana. En aquest cas la abreviatura segueix el mateix 

patronatge que la codificació emprada anteriorment, sense la necessitat de afegir cap 

numeració. 

La següent columna la composa una descripció de l’indicador. Aquesta té la funció de 

aportar informació sobre l’indicador calculat per tal de poder entendre la fórmula 

matemàtica que el defineix, així com també mostrar la funció i utilitat del indicador en 

concret. 

Seguidament s’han classificat segons la categoria a la que pertanyen. En aquest cas 

s’han escollit catorze categories per a assolir una correcte distribució de tots ells 

segons la funció del indicador. Aquest fet ha permès poder analitzar quina distribució 

hi ha d’indicadors segons les categories, tant a nivell d’entitats o documents de 

referencia, com en el global de la redacció dels plans de mobilitat urbana. Les 

categories emprades son les següents: 

• Vianants: Indicadors destinats a estudiar la amplada de les voreres, els 

desplaçaments realitzats a peu, quantitat de passos de vianants, etc. 

• Bicicletes: Indicadors referents a l’ús de les bicicletes, en referència a la 

quantitat de desplaçaments realitzats, carrils bici segregats, etc. 

• Vianants i Bicicletes: Indicadors emprats per a estudiar els casos en que els 

vianants i les bicicletes utilitzen una mateix zona, o indicadors que en alguns 

casos ho tracten conjuntament com un mode de transport no motoritzat. 

• Transport públic: Són els indicadors destinat a avaluar els serveis del transport 

públic així com en molts casos la infraestructura d’aquests i també les entitats 

encarregades de gestionar aquests serveis. 

• Vehicle privat no motoritzat: Indicadors referents a l’ús del vehicle privat per tal 

d’avaluar els desplaçaments realitzats per aquests, la xarxa destinada als 

vehicles o la saturació d’aquesta, etc. 

• Global: Indicadors en que no es poden categoritzar en un apartat en concret 

donat que intervenen vianants, transport públic, bicicletes, etc o també són 

indicadors referents a temes com la formació dels treballadors. 

• Aparcament: Són els indicadors utilitzats per a comptabilitzar el nombre de 

places d’aparcament, la quantitat de zones d’aparcament i la modalitat 

d’aquestes 



• Mercaderies: Indicadors destinats a estudiar als vehicles destinats al transport 

de mercaderies, tant a nivell de desplaçaments com a zones destinades per al 

seu propi ús. 

• Seguretat viària: Els encarregats d’estudiar i reflectir els temes 

d’accidentabilitat. 

• Econòmics: Indicadors encarregats d’avaluar els costos econòmics d’alguns 

serveis o la l’estudi dels costos per tal d’intentar reduir-los. 

• Consum: Destinats a l’estudi majoritàriament del consum de combustible per 

part dels vehicles. 

• Emissions: Encarregats de controlar les emissions de gasos per part dels 

vehicles així com també les emissions sonores. 

• Territori: Indicadors utilitzats a l’hora de veure afectacions sobre el territori per 

part de les infraestructures del transport. 

• Medi Ambient: Utilitzats en la majoria de casos per tal de comptabilitzar 

vehicles ambientals mes eficients. 

La següent categorització es segons la fórmula matemàtica emprada. En tots els 

casos en els que ha estat possible, s’ha afegit una fórmula de càlcul per poder calcular 

l’indicador en qüestió i així d’aquesta manera poder veure també les diferents 

variables que intervenen a l’hora de realitzar el càlcul. S’ha afegit també per tal de 

completar la casella de fórmula, una casella d’unitats. En aquesta cel!la es mostra la 

unitat final de càlcul, per tal de completar la major informació sobre cada indicador. 

Seguidament, i relacionada amb la casella de fórmula, hi apareix la casella de variable. 

En aquests casos s’han creat fins a quatre caselles de variable per tal de poder 

reflexar totes i cadascuna de les variables necessàries per tal de calcular tots els 

indicadors. 

En la mateixa taula, s’especifica també la font associada a cada variable, es a dir, la 

procedència de la informació necessària per tal de poder calcular els indicadors, i així 

a posterior, poder agrupar per les diferents fonts que hi intervenen i veure si hi ha cap 

amb una important presencia. 

Així doncs, igual que amb la fórmula matemàtica, s’ha afegit una cel!la de unitat per 

cada una de les variables que apareixen en la fórmula de càlcul i així poder tenir un 

control exhaustiu sobre les variables que hi apareixen i també la dimensió en que ho 

fan. 

Una altre de les columnes que hi apareixen per a la categorització dels indicadors, es 

la de Tipus de problemàtica principal, així com també la columna Tipus de 



problemàtica secundària per els casos que s’hi escau. Ens aquest cas s’han 

preestablert una sèrie de problemàtiques per tal que després es pugui realitzar una 

anàlisi complerta i tenir els diferents problemes acotats. Aquest recull de problemes 

són els següents: 

• Àmbit d’estudi diferent al PMU: Per tots aquells indicadors que en que la 

finalitat d’ells no hauria d’estar inclosa dins l’estudi per a la redacció de plans 

de mobilitat urbana, donat que estrictament no hi tenen res a veure. 

• Dades facilitades per agents implicats: En aquest cas, les dades necessàries 

per a l’estudi i la redacció del pla de mobilitat urbana, procedeixen d’un agent 

implicat dins el mateix indicador, fet que pot provocar que les dades estiguin 

alterades o no sigui una font objectiva d’informació. 

• Dades no accessibles: Dades necessàries per al càlcul d’algun indicador les 

quals son de complicat accés o inaccessibles i que són estrictament 

necessàries per al càlcul d’aquests. 

• Indicador repetit: Per a tots aquells indicadors duplicats ens els diversos 

documents de referència que s’utilitzen a l’hora de la redacció dels plans de 

mobilitat urbana. 

• Metodologia de càlcul indeterminada: Correspon als indicadors que no es 

possible calcular-los donat que en la seva descripció o al document de 

referència que el conte no s’explica amb claredat la forma en que s’ha de 

calcular. 

• Necessita d’ús de programari específic: Són tot aquell conjunt d’indicadors que 

per poder calcular-los es necessiten programes específics per tal de poder 

obtenir un resultat. 

• No es un indicador: Categoria per aquells ítems que no poden ser considerats 

indicadors, sinó mes aviat objectius dels plans de mobilitat urbana. 

• Representativitat de les dades: Indicadors en que tant siguin les dades 

necessàries o els resultats obtinguts no aporten una informació concisa a 

l’indicador. 

• Requereix treballs addicionals al PMU: Per tots aquells indicadors els quals per 

poder obtenir les dades necessàries per a calcular-los, són necessàries feines 

alternatives que generalment no estan contemplades dintre de la redacció dels 

plans de mobilitat urbana. 

• No presenta problemes: Per els indicadors que no presenten cap tipus de 

problemàtica i que el seu càlcul es pot desenvolupar correctament. 



Un cop definits els valors que pot adoptar la variable Tipus de problemàtica principal, 

s’han agrupat en cuatre grans valors per tal de poder procedir millor a l’hora del 

corresponent anàlisi. Els cuatre valors que poden adoptar els indicadors són els 

següents: 

• No presenta problemes: Aquest valor és idéntic a l’anterior, donat que 

únciament estan inclosos els indicadors que no presenten cap tipus de 

problemàtica. 

• Dades: Per tots aquells indicadors que presenten problemes amb les dades 

emprades. En aquesta categoria estàn inclosos els valors referents a dades no 

accessibles, dades no accessibles i dades facilitades per agents inplicats. 

• Metodologia: Inclosos tots aquells indicadors que presenten problemes amb la 

metodologia emprada. Estan inclosos els valors de metodologia de càlcul 

indeterminada i els referents a ambit d’estudi diferent al PMU. 

• Recursos: Són els indicadors que demanden recursos extres per al seu càlcul. 

Hi estan inclosos els valors de necessitat d’ús d’un programari específic i 

també els que requereixen treballs adicionals al PMU (Elevat cost). 

Un cop s’han definit les problemàtiques de cada un dels indicadors, s’ha procedit a 

identificar quin era el any de càlcul mes recent que influïa en l’indicador. Es a dir, quin 

era l’any de càlcul de cada una de les variables que influeixen a l’hora de poder 

calcular l’indicador, per tal d’esbrinar quin era el mes desfavorable per tal de que 

quedés reflexat a la taula. Així doncs, bàsicament hi ha tres possibilitats a l’hora de 

l’any de càlcul emprat, que són les següents: 

• Treballs PMU: Indicadors en els quals l’any de càlcul va lligat directament a la 

redacció del pla de mobilitat urbana, i per tant, sempre serà el mateix any que 

l’any de l’estudi. 

• Depenent de l’agent extern: En aquests indicadors les dades són facilitades per 

agents externs i aleshores l’any de càlcul està lligat a les bases de dades dels 

agents externs. 

• Anys concrets: Indicadors els quals les seves variables s’han calculat en un 

any en concret o es calculen sistemàticament cada una sèrie definida d’anys i 

per tant, se sap de quin any procedeixen. 

Un cop en aquest punt i amb gairebé tots els indicadors classificats s’ha hagut de 

buscar entre els diferents llistats els indicadors que apareixien repetits i per tant estan 

duplicats. En molts casos, les diferents entitats que sol!liciten els indicadors repeteixen 

indicadors d’altres entitats d’una manera molt clara, i es creen indicadors comuns 



entre les diferents ens de la mobilitat. En aquest apartat el que s’ha tractat ha estat de 

localitzar tot aquest conjunt d’indicadors per tal de poder associar-los a l’indicador 

repetit i d’aquesta manera veure amb quins indicadors existia una semblança clara. 

Un dels aspectes que tambè s’ha classificat es segons l’escala d’estudi de l’indicador 

en qüestió. Aquesta variable permet saber sobre quin ambit s’apliquen els diferents 

indicadors. Per tal de poder acotar la variable escala, s’han escollit cuatre possibles 

valors que a continuació es detallen: 

• Urbà: Per tots aquells indicadors en que l’àmbit d’estudi es urbà, i es 

contemplen únicament els deplaçaments o aspectes de dins del municipi. 

• Metropolità: Són aquells indicadors que ténen en compte les relacions entre 

una ciutat de major tamany i les ciutats satèl!lits que l’envolten. 

• Regional: Per els indicadors encarregats d’estudiar els aspectes 

extramunicipals. 

• Intermunicipal: Inclosos els indicadors que estudien les relacions entre diferents 

municipis o ciutats, així com els desplaçaments entre diferents nuclis. 

Una altre de les variables que s’ha creat per tal de poder agrupar els indicadors 

segons cuatre valors ha estat la variable mode general. Aquesta variable te la finalitat 

d’agrupar-los segons la modalitat de transport a la que es refereixen. El possibles valor 

a adoptar son els següents: 

• Transport particular: On s’han inclós tots aquells indicadors que fan referència 

a l’us del transport d’una manera particular.  

• Transport públic: Per tots aquells indicadors referents a l’ús del transport públic, 

ja sigui per carretera o per modes ferroviaris. 

• Modes no motoritzats: S’inclouen els indicadors que contemplen la mobilitat 

sense fer ús de modes motoritzats, com ara el transport a peu o la bicicleta. 

• Genèric: Es contemplen els indicadors que be apliquen tots els valors o be no 

apliquen cap d’aquests. 

Un cop realitzada la classificació de la variable mode general, s’ha procedit a dividir els 

valors adoptats en sub-valors per tal d’aconseguir una major esclarificació de les 

dades. Per això, s’ha creat la variable mode, en que cada valor anteriorment adoptat 

pot rebre diferents valors que a continuació es comenten. 

• Transport particular 

o Automòbil particular: Per aquells indicadors que fan referència 

únicament a l’ús de automobil. 



o Motocicleta: Són aquells indicadors referents a l’ús de la motocicleta 

com a utiització de transport particular. 

o Vehicles pesants: Indicadors referents a l’ús de vehicles pesants i 

vehicles de mercaderies. 

o Transport particulars: Per tots aquells que estant dins el valor de 

transport particular, són díficilment classificables en un sub-valor dels 

anteriorment esmentats i per tants reben aquesta classificació. 

• Transport públic 

o Transport col!lectiu per carretera: Són aquell conjunt d’indicadors 

referent a l’ús del servei i instal!lacions dels autobusos i demès modes 

de transport col!lectius per carretera. 

o Transport col!lectiu ferroviari: Per tots els indicadors que fan referència 

als modes de transport col!lectiu ferroviari, com poden èsser els trens, 

metro, etc. 

o Taxi: Indicadors referents a l’ús del servei del taxi com a mode de 

transport. 

o Transport públic: Per al conjunt d’indicadors inclosos dins el valor de 

transport públic però donada la dificultat d’incloure’ls en un sub-valor 

dels anteriorment escollits, es classifiquen en transport públic. 

• Modes no motoritzats 

o Peu: Per aquells indicadors referents als desplaçaments realitzats a peu 

i a l’espai del qual fan ús. 

o Bicicleta: Són tots els indicadors referents als desplaçaments realitzats 

en bicileta així com l’infraestructura que l’envolta. 

o Modes no motoritzats: Conjunt d’indicadors inclosos dins el valor de 

modes no motoritzats pero que no es possible classificar-los en cap 

dels sub-valors anteriors. 

• Genèric 

o Intermodal: Per aquells indicadors que involucren varis valors de la 

categoria modes i que per tant, no es possible categoritzar-los 

únicament en un valor. 

o Genèric: Indicadors que o be contemplen varis valors de modes o per el 

contrari no contemplen cap d’ells. 

Una altre de les variables emprades a l’hora de la categorització dels indicadors per al 

seu posterior anàlisi, ha estat la variable Tipus de cost. Aquesta variable permet 

classificar-los segons el cost associat al indicadors. Per tal de la categorització s’han 



utilitzat tres valors per tal de fer una categorització agregada, i en segon pas, fer una 

categorització desagregada utilitzant sub-valors. Els valors utilitzats han estat els 

següents: 

• Costos directes: On s’agrupen tots els indicadors que comporten uns costos 

directes associats a la mobilitat. 

• Costos indirectes: Associats a externalitats negatives o costos socials 

• Factors de cost: Indicadors que no es poden associar directament a una 

tipologia de cost, però són factors favorables o desfavorables de determinats 

costos. 

Seguidament, s’han emprat uns sub-valors per cadascún d’aquests valors, i així a 

posterior poder realitzar un millor tractament de les dades. Els sub-valors emprats per 

a cada valor son els que s’exposen a continuació: 

• Costos directes: 

o Cost d’inversió: Per tots aquells indicadors que suposen costos 

d’inversió tant en infraestructura com en serveis. 

o Cost de mobilitat: Són aquells indicadors que se’n deriven de la 

necessitat de desplaçar diàriament les persones i les mercaderies. 

• Costos indirectes 

o Cost ambiental: Indicadors causants de costos ambientals provocats 

per les emissions de gassos contaminants, per l’impacte acústic causat 

o per la fragmentació d’ecosistemes. 

o Accidentabilitat: Indicadors associats als costos socio-econòmics de les 

víctimes de l’accidentabilitat 

o Accessibilitat PMR: Són els indicadors associats als costos de 

l’adaptabilitat de les infraestructures i els serveis per a les persones de 

mobilitat reduïda. 

o Consum d’espai urbà: Per als indicadors encarregats de contemplar el 

consum d’espai urbà, com ara el destinat a l’estacionament de vehicles 

o l’espai destinat a les parades de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

• Factor de cost 

o Factor de cost incremental: Indicadors que no constitueixen un cost per 

ells mateixos, però comporten un aspecte desfavorable creant un 

increment en els aspectes de la mobilitat urbana, com pot ser la 

mobilitat amb vehicle privat. 



o Factor de cost decrementa: Per tots els indicadors que no generen 

costos directes ni indirectes, pero comporten un aspecte favorable per a 

la mobilitat, com poden ser els desplaçaments a peu. 

El subjecte, ha estat una de les variables emprades a l’hora de la categorització dels 

indicadors. Entenent subjecte com l’objecte sobre qui recau l’acció. Per tal de poder 

classificar els indicadors segons aquesta variable, s’han escollit cinc valors que són els 

següents: 

• Persones: Per als indicadors en que l’acció està feta per les persones, o elles 

són qui ho provoca. 

• Mercaderies: Per als indicadors encarregats de valorar la mobilitat provocada 

per les mercaderies o els espais que aquestes sol!liciten. 

• Vehicles: Són els indicadors en que el subjecte estudiat son els vehicles o els 

efectes causats per ells. 

• Víes: Per tots aquells indicadors en que l’acció recau sobre les víes de 

circulació, tant a nivell de circulació rodada com ferroviària. 

• Estacionaments: Quan l’estudi es centra en l’espai necessàri per els 

estacionaments. 

Finalment, el últim punt a l’hora de classificar els indicadors dins la taula, ha estat 

classificar-los segons l’avaluació que fan, es a dir, segons la funció o informació que 

se n’extreu d’ells un cop calculats. S’han classificat segons les següents categories: 

• Demanda: Per tots aquells indicadors en que la finalitat es conèixer quina 

demanda hi ha per part de la societat o dels usuaris, i conèixer d’aquesta 

manera les necessitats que hi han pal!leses. 

• Oferta: Aquest valor contempla quina és l’oferta que hi ha destinada als 

usuaris, tant a nivell de serveis o infraestructura entre altres. Aquest valor està 

composat de diferents sub-valors que mes endavant es comenten. 

• Diagnosi: Tots aquells indicadors que ens ajuden a conèixer en quina situació 

es troba un apartat en concret, i també aquells que ens indiquen abast, 

quantitat o qualitat del servei. 

• Externalitats: Són tots aquells indicadors que generalment són conseqüències 

del model de mobilitat i que se’n desprenen d’aquest. 

Dins de la variable d’avaluació, hi han dos valors com la demanda i la diagnosi que 

tenen asociats sub-valors per tal de poder realitzar una anàlisi de les dades mes 

acurada. Els valors referents a demanda i externalitats, prenen com a sub-valor el 

mateix valor. 



• Oferta 

o Infraestructura: Per aquells indicadors que fan referència a l’oferta 

d’infraestructura auxiliar i a l’oferta en via pública. 

o Serveis: Conjunt d’indicadors referents a l’oferta de serveis per part dels 

municipis o d’entitats externes. 

o Reconversió: Són el conjunt d’indicadors que evaluen l’oferta que es 

produeix per facilitar el canvi d’un mode a un altre. 

• Demanda 

o Demanda 

• Diagnosi 

o Cobertura: Per tots aquells indicadors en que la seva funció es 

diagnosticar la cobertura que reben els usuaris de l’infraestructura o 

dels serveis ofertats. 

o Rendiment: Inclosos els indicadors que fan una valoració de la 

funcionabilitat del servei estudiat i el rendiment d’aquest. 

o Pautes de mobilitat: Gruix d’indicadors en que la seva funció es evaluar 

el comportament referent a la mobilitat. 

• Externalitats 

o Externalitats 

iii. Reformulant el sistema d’indicadors 

Partint de la base que sabem que un indicador es una mesura que ens permet anar 

observant un paràmetre i el seu compliment dels objectius que proporciona un mitja 

d’informació senzill i fiable per mesurar les fites assolides o els canvis produïts, i que 

finalment també ens ajuda a avaluar els resultats d’un organisme de 

desenvolupament, com en el nostre cas en concret es centra en els municipis. 

A partir d’aquesta petita informació, cal definir la informació que volem que ens aportin 

els indicadors, mitjançant diferents aspectes que cal respondre. 

iv. Com han de ser els indicadors? 

Els indicadors poden ser molt diferents entre ells, i segons això ens aportaran un 

resultat o un altre. Per tal que el resultat obtingut sigui l’esperat hem de definir 

prèviament com han de ser els indicadors donat que comprensiblement el resultat 

d’aquest va lligat a la seva definició. 

Per exemple, podem trobar indicadors d’oferta, els quals ens quantificaran els serveis 

que posa el municipi a disposició dels seus habitants, però no ens aporta informació 



sobre si aquesta dada es suficient en relació a la població del municipi. Per altra 

banda, tenim indicadors de demanda, en que mostraran quines són les necessitats 

dels habitants en matèria de mobilitat, però a diferència de l’anterior, no sabem si 

aquestes estan cobertes amb l’oferta que ofereix el municipi.  

Així doncs, generalment ens interessaran un major nombre d’indicadors d’utilitat. 

Aquests últims creuen dades d’oferta amb la població del municipi entre altres i per 

tant el resultat obtingut fa referència als serveis ofertats en relació a la població 

resident i per tant permet saber si l’oferta es suficient o no. 

Per altra banda, una tipologia d’indicadors que ens aporta també molta informació són 

els de diagnosi. Aquests indicadors ens donen el resultat de l’estat en que es troba un 

indicador en relació a la categoria a la pertanyen. 

Finalment, a l’hora de saber com volem que siguin els indicadors hem de tenir 

presents si únicament volem indicadors que ens aportin informació actual, o 

contràriament, també volem indicadors que ens puguin donar resultats de com serà el 

resultat estudiat al cap d’uns anys. Per tal de poder cobrir aquesta informació, es 

necessiten indicadors de prognosi. 

v. Que es vol mesurar amb els indicadors? 

En el nostre cas i saben que els resultats dels indicadors son utilitzats per a 

l’elaboració de plans de mobilitat, hem de tenir present que volem mesurar i en quines 

àrees volem fer una major incidència. Amb la consciencia actual amb els aspectes de 

sostenibilitat, es lògic que els indicadors de vianants i els de bicicletes tinguin una gran 

importància sobre el conjunt global, així com també els referents al transport públic 

col!lectiu. 

No obstant, i veient la tendència actual amb els aspectes relacionats amb la 

sostenibilitat, una part important dels indicadors ha d’anar dirigida a l’estudi de la 

mobilitat del vehicle privat motoritzat donada la gran quota que representa, i per tant a 

l’hora també informació sobre els aparcaments per a aquests i altres tipologies de 

vehicles, així com un grup d’indicadors especialitzat en mercaderies. 

Finalment, han de ser presents un grup d’indicadors referents a medi ambient, que 

sovint fan referència a les emissions produïdes pels diferents vehicles, tant a nivell de 

gasos com acústiques. 



vi. Elecció de les variables 

Per a la elecció dels indicadors, cal tenir present també les diferents variables que 

influeixen a l’hora de poder realitzar els càlculs. Un conjunt molt ampli de variables pot 

presentar múltiples problemàtiques, i per tant es aconsellable buscar indicadors que 

presentin variables accessibles i algunes d’elles generals, i que per tant ens aportaran 

un resultat final molt mes acurat. 

vii. Criteris per a l’elecció dels indicadors 

a) Variables actualitzades.  

En molts casos els indicadors tenen una evolució en el temps, el que provoca que per 

tenir uns resultats representatius, les variables emprades han de tenir la mateixa 

evolució temporal. Per tant s’han d’escollir variables que ens ofereixin dades actuals, 

en molts casos d’estudis estadístics realitzats el mes propers possibles a l’elaboració 

dels plans de mobilitat. Trobem variables com pot ser la de població, que ens ofereix la 

possibilitat d’obtenir dades actuals i per tant sempre actualitzades. Per contra ens 

trobem variables referents a cens de vehicles que ens ofereix estudis estadístics 

bianuals i per tant una petita desviació de les dades en els anys que no tenim la 

informació mes recent. Aquests fet s’agreuja quan s’utilitza l’ús de variables en que es 

necessiten enquestes de mobilitat quotidiana, donat que aquestes es realitzen cada 

cinc anys i per tant no obtenim una gran exactitud de les dades. 

b) Fórmules matemàtiques aplicables. 

Per la majoria del càlcul de tots els indicadors, es necessari aplicar una fórmula 

matemàtica, que en els casos mes senzill acostuma a ser una suma o un quocient, no 

obstant, en alguns casos el càlcul d’aquests no es tant senzill donat que s’utilitzen 

programes específics amb una formulació força complexa i que per tant ens obliguen a 

la utilització d’aquests programes que necessiten l’ús de manuals específics i que per 

tant, dificulten molt el càlcul d’aquests indicadors, sovint força específics. 

c) Transparència amb la procedència de les dades. 

 La variables emprades per al càlcul dels indicadors fan ús de dades que en molts 

casos procedeixen dels propis estudis realitzats per les empreses consultores 

encarregades de realitzar els plans de mobilitat. En altres casos, les dades provenen 

de les entitats encarregades de gestionar alguns dels serveis calculats i per tant es 

necessita la màxima objectivitat en aquests tipus de dades per tal poder ser molt 

precís amb els càlculs extrets d’aquestes dades. 



Sovint també, e l fet de que moltes dades provinguin de les entitats que gestionen els 

serveis provoca que aquestes sovint no siguin accessibles i per tant dificulten els 

càlculs ja que per poder aconseguir-les es necessiten una sèrie de gestions que 

provoquen un endarreriment en el càlcul dels indicadors. 

d) Representativitat dels resultats. 

Sovint els indicadors fan ús de variables que per elles mateixes no son representatives 

o intenten quantificar valors força complicats. En tots aquests casos, l’ús d’aquestes 

variables arrossega la problemàtica al resultat final, provocant que aquest no sigui 

representatiu i per tant careix d’utilitat. La utilització d’aquests indicadors ens 

proporcionen valors erronis o mal quantificats i per tant estrictament careixen de 

validesa per a l’estudi dels plans de mobilitat urbana. 

e) Resultats referenciats. 

Alguns dels indicadors mes senzills ens expressen únicament la quantitat de la 

variable calculada. Aquest valor per si mateix, careix d’informació útil, donat que es 

necessari que aquest resultat es trobi referenciat amb un altre valor conegut per tal de 

poder relacionar la magnitud del resultat juntament amb la magnitud del municipi. Es 

pot donar el cas en indicadors relacionats amb la xarxa viària. El fet de conèixer la 

longitud de la xarxa ciclista ens aporta molta menys informació, que poder conèixer la 

relació de la xarxa ciclista en funció de la xarxa viària total, donat que ens permet fer-

nos una idea de si aquesta manté una relació lògica en funció del municipi. 

f) Indicadors generalitzats. 

Per a l’elaboració dels plans de mobilitat urbana intervenen diferents documents de 

referència. En alguns casos, els indicadors emprats s’han utilitzat per l’elaboració de 

plans de mobilitat urbans de grans ciutats i per tant l’escala d’aplicació no te 

coincidència amb la d’altres municipis en que s’han d’aplicar aquests indicadors. Per 

altre banda, també apareixen indicadors específics per alguns municipis, com poden 

ser els que fan referència a municipis amb un  aeroports o ports a les seves 

proximitats. Es per tant que aquesta darrera tipologia d’indicadors careixen 

d’importància en municipis que no tinguin aquests serveis. 

viii. Tractament de les dades. 

Per tal de poder realitzar un anàlisi profund dels indicadors, s’han extret taules i gràfics 

per facilitar-ne el tractament. 



a) Anàlisi segons les entitats 

La primera categorització de les dades ha estat mitjançant la variable Entitats, en que 

mostra quina es la procedència dels indicadors. A continuació es mostra una taules 

amb les dades estudiades. 

 

 

 

 

 

 

En aquesta taula podem observar quina es l’aportació d’indicadors segons les 

diferents entitats així com també el gruix d’indicadors repetits. A continuació es 

mostren els gràfics extrets d’aquesta taula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest gràfic s’observa la distribució total d’indicadors entre els ens de la mobilitat. 

S’observa que l’ATM aporta tants indicadors com la suma de la resta d’ens. En segon 

lloc apareix la Diputació de Barcelona, amb el 19% del total, seguit de les DNMC amb 

un 11%.  
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Gràfic 1. Indicadors segons entitats 

Taula 1. Indicadors segons entitats 



Les ens de GPMB, PMUM i l’AMBIMOB fan una aportació mejor al 10% dels 

indicadors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest gràfic es mostra la distribució total dels indicadors no repetits. Aquesta 

gràfica ens dóna una idea de la contribució de cada ens més enllà de l’aportació dels 

indicadors més comuns. Ens mostra quines son les ens amb una aportació mes 

vague. Els ens que hi tenen una baixa proporció d’indicadors, significa que la seva 

aportació neta al ventall d’aspectes que ha de cobrir un sistema d’indicadors, es 

escassa. Destaca l’ens AMBIMOB amb una aportació neta nul!la: tots els seus 

indicadors existeixen en la sèrie d’un altre ens com a mínim. 

A l’altre extrem hi ha la sèrie de l’ens ATM, aporta un 73% dels indicadors no repetits. 

La distribució de valors d’aquesta funció es doncs més polaritzada que la distribució 

total d’indicadors. En efecte, eliminar el conjunt d’indicadors comuns, exacerba les 

diferències quantitatives entre les diferents sèries d’indicadors i per tant, les 

diferències entre les ens de la mobilitat. 
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Gràfic 2. Indicadors no repetits segons entitats 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest gràfic ens mostra la distribució dels indicadors repetits. Podem observar que hi 

ha una distribució força homogènea, donat que la distribució dels indicadors repetits va 

des del 10% fins al 26%. Aquest fet succeix perque les diferents ens de la mobilitat fan 

una aportació homogenia dels indicadors mes comuns. Es per tant, que la 

diferenciació de les ens de la mobilitat radica en l’aportació d’indicadors diferencials i 

més específics que aporten en molts casos valor afegit als plans de mobilitat, i no la 

repetició dels indicadors comuns. 
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Gràfic 3. Indicadors repetits segons entitats 



El gràfic de barres ens permet observar el comentat anteriorment. Posa de manifest la 

homogeneïtat d’un conjunt d’indicadors comuns. S’observa una quota força similar 

dels indicadors repetits en les entitas estudiades. 

Com ja s’ha comentat en anterioritat, s’observa com hi ha entitats com ara l’AMBIMOB 

amb una aportació nul!la o l’ens PMUM amb una aportació molt minsa fora dels 

indicadors mes comuns. Es comprova també com l’ens ATM a part d’èsser qui mes 

indicadors aporta als plans de mobilitat, es també qui aporta una major proporció 

d’indicadors no repetits. 

b) Anàlisi segons la categoria 

En la següent taula es mostren els valors resultants de creuar les dades referents a la 

variable categoria amb les de la variable entitats, de tal manera que ens permetran 

observar si hi ha alguna relació entre les categories i l’entitat que demana els 

indicadors. 
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Gràfic 4. Comparativa dels indicadors repetits envers els indicadors totals segons entitats 



 

 

De la taula de dades s’observa a simple vista que no totes les entitats presenten 

indicadors de les diferents categories, sinó que algunes únicament presenten 

indicadors de categories concretes. Per tal de poder analitzar més a fons aquestes 

dades, a continuació es mostren els diferents gràfics de categories per a cadascuna 

de les entitats estudiades. 
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Taula 2. Indicadors segons categories i entitats 



 

 

 

Podem observar del gràfic de l’AMBIMOB com el 50% dels indicadors estan referits a 

aspectes relacionats com el medi ambient (Consums i emisions). Aquesta dada ens 

aporta informació suficient per concretar que els indicadors estan centrats en la millora 

dels aspectes ambientals dels plans de mobilitat. Tambè observem com els indicadors 

referents a seguretat viària són una cuarta part del total d’indicadors. 

 

Gràfic 6. Indicadors de l'ATM  segons categories 

Aquest gràfic de l’ATM ens mostra una gran varietat de categories dins els seus 

indicadors. Més d’una tercera part formen part del valor referent a transport públic amb 

un 32% de quota. Destaca el 8% percent referent al valor econòmics, donat que 

generalment no ténen una gran presència. Finalment, destacar que un 65% dels 

indicadors estan relacionats amb la mobilitat pròpiament, format pels valors de 

vianants amb un 5%, bicicletes amb un 15%, vianants i bicicletes amb un 2%, vehicle 

privat motoritzat amb un 11% i finalment com ja havíem esmentat transport públic amb 

un 32%. 

Gràfic 5. Indicadors de l'AMBIMOB segons categories 
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Podem observar en el gràfic dels indicadors que aporta la DIBA, com un 64% dels 

indicadors formen part del conjunt de valors corresponents a mobilitat. Veiem com el 

valor de transport públic, tot i ser el predominant, té una menor presència que els 

indicadors aportats per l’ATM, amb una presència del 28%. Reb una gran quota també 

el vehicle privat motoritzat amb un 16% així com vianants amb un 10% i bicicletes amb 

un 8%. La resta de les categories ténen una menor presència, però en molts casos 

són els indicadors necessàris per al valor en qüestió. 
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Gràfic 7. Indicadors de la DIBA segons categoria 
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Gràfic 8. Indicadors de les DNMC segons categories 



Podem observar en els indicadors aportats per les DNMC com el transport públic té 

una forta representació amb un 31% dels indicadors. No obstant, es veu la importancia 

que li dónen al valor emisions, èssent el segon valor amb més preséncia amb un 22% 

de la quota. Aquest fet es deu a la inclusió d’un major nombre d’indicadors sovint més 

específics en els aspectes relacionats amb les emisions. Sorprèn la poca rellevància 

que presenten els valors referents a vehicle privat motoritzat, bicicletes i també 

vianants, amb unes quotes iguals o inferiors al 5%. 

 

 

 

 

 

Podem observar en els indicadors de la GBPM en que es centren en alguns valors, 

prescindint d’altres. Mostren una gran quota d’indicadors els valors de transport públic 

amb un 33% i el valor referent a emisions amb un 19% dels indicadors. El valor 

referent a vehicle privat motoritzat reb el 14% dels indicadors mentre que la categoria 

referent a bicicletes te una mostra del 9%. La resta de valors reben una quota del 5% 

cadascún d’ells. No obstant, sorpren la poca aportació d’indicadors referents als 

modes no motoritzats, composats per els indicadors de vianants i els referents a 

bicicletes, amb una quota conjunta del 14%. 
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Gràfic 9. Indicadors de la GBPM segons entitats 



 

 

 

 

Finalment aquest gràfic ens mostra la distribució dels indicadors del PMUM segons els 

diferents valors de la variable categoria. Observem com el valor emisions reb un 35% 

dels indicadors, èssent el valor amb una major representació. No obstant, els 

indicadors referents a mobilitat, obtenen una quota general del 57%, dividits en vehicle 

privat motoritzat amb un 6%, transport públic amb el 17% dels indicadors, vianants 

amb un 6%, bicicletes un 12% i finalment vianants i bicicletes un 6% de quota 

d’indicadors. Els indicadors restants corresponen un 12% al valor associat a 

l’aparcament  un 6% dels indicadors formen part del valor global. 

c) Anàlisi segons el mode 

S’han classificat els indicadors segons el mode de transport al qual fan referència. 

S’han tractat les dades de manera agregada i de manera segregada per tal de poder 

realitzar un millor anàlisi. 
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Gràfic 10. Indicadors del PMUM segons categories 



 

A continuació es mostra la taula de valors obtinguts del total dels indicadors. 

 

En aquesta taula podem obsevar la classificació dels indicadors en funció de la 

variable modes, on veiem que es classifiquen segons cuatre valors agregats, que es 

subclassifiquen en sub-valors per tal de tenir unes dades mes esclarificades. A 

continuació es mostren els gràfics que s’han extret de la taula mostrada. 
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Gràfic 11. Indicadors segons mode agregats 



En aquest gràfic ens mostra la distribució segons els modes de transport agrupats en 

els cuatre grans categories, genèrics, transport particular, transport públic i modes no 

motoritzats. Podem observar com els indicadors referents a transport públic i transport 

particular tenen una major presència amb una quota del 32% cadascun d’ells. Referent 

al valor de transport particular, el formen indicadors com Cobertura aparcament en vía 

pública, Mobilitat anual de turismes o Motos per habitant entre altres. El valor de 

transport públic el conformen indicadors com Cobertura del transport públic, Integració 

tarifaria o Repartiment modal intern en transport públic. 

El valor de modes no motoritzats reb una quota d’un 20% dels indicadors, format per 

indicadors com Dèficit per a vianants, Repartiment modal de connexió en bicicleta o 

Espai públic dedicat a bicicletes. 

Finalment el valor genèric té una presència del 16%, en que contempla indicadors com 

ara Accidents amb víctimes o Nombre de zones del tipus P&R per a estacions 

ferroviàries. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En el gràfic de barres es mostren els indicadors classificats segons els cuatre grans 

valors adoptats per a la variable mode. 

Podem observar una major quota del transport particular i transport públic, mentre que 

els indicadors destinats als modes no motoritzats com poden ser per als 

desplaçaments a peu o en bicicleta tenen una menor presència. 

Es pot observar com per cada un dels valors escollits hi ha un conjunt d’indicadors que 

es repeteixen sistemàticament en les diferents entiats. 

A continuació es mostren els gràfics de la variable modes per als valors desagregats. 
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En aquest gràfic podem observar quines es la distribució que reben els diferents valors 

desagregats per a la variable modes. 

En aquest anàlisi ens trobem que hi han indicadors que assenyalen un mode en detall 

com pot èsser Adaptació PMR autobusos, en que observem que fan referència a un 

mode molt específic. No obstant ens trobem amb indicadors de caire mes global, com 

pot ser Velocitat del transport públic urbà. Aquest fet provoca que es generin 

dependències entre sí, que no és possible desacoblar. 

No obstant veiem la gran aportació de valors com transport particular o transport 

col!lectiu per carretera. 
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Gràfic 13. Indicadors segons mode desagregats 



En aquest gràfic de barres igual que en el gràfic anterior, podem observar com hi han 

unes dependències entre sí que generen grans aportacions per alguns valors en 

concret. Apareixen indicadors com Repartiment modal intern en vehicle privat que al 

tractar-se d’una tipologia de transport global s’ha classificat en transport particular, 

èssent conscients que aquests desplaçaments s’han pogut realitzar en automòbil 

particular, motocicleta o bicicleta, però la globalitat de l’indicador no permet realitzar 

una classificació més específica. 

Podem observar també en que hi han alguns valors com ara modes no motoritzats, en 

que els indicadors que la formen són comuns a les diferents entitas i per tant s’observa 

la gran proporció d’indicadors repetits envers els indicadors totals. 

d) Anàlisi segons el subjecte 

A continuació es preten analitzar la mobilitat segons els subjectes que la generen. 

 

 

 

 

 

 

S’observa una major presència del valor persones, no obstant, a continuació es mostra 

un gràfic per tal de poder analitzar les dades d’una forma mes visual. 
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Gràfic 14. Comparativa dels indicadors repetits segons modes desagregats envers els indicadors 
totals segons modes desagregats 

Taula 4. Indicadors segons subjecte 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest gràfic mostra la distribució dels indicadors segons el subjecte. S'observa que 

les persones com a subjecte, tenen tanta presència com la resta de valors emprats 

com a subjectes, aquest valor està format per indicadors com ara Repartiment modal 

intern a peu o l’Autocontenció. Això es degut a que són les persones les que generen 

una major mobilitat i per tant sobre elles recau un major àmbit d'estudi. S'observa 

també que hi ha una distribució lleugerament homogènea entre els valors referents a 

estacionaments amb indicadors com Adaptació PMR estacions interurbanes, vies 

formada per indicadors com per exemple Zones 30 o Xarxa per a bicicletes i vehicles 

que l’integren indicadors com Consum energètic total o Ocupació de la xarxa viària, 

amb percentatges entre el 12% i el 15%. Finalment, únicament un 5% dels indicadors 

recau sobre el valor referent a mercaderies, amb indicadors que poden ser Nombre de 

places per a camions o Espai viàri dedicat a mercaderies. 

e) Anàlisi segons l’escala 

Un altre dels aspectes importants per a la categorització dels indicadors ha estat la 

variable escala, donat que permet veure quina és l’escala d’estudi dels indicadors i 

sobre quin àmbit treballen. A continuació es mostra una reduïda taula on es poden 

observar les dades extretes d’aquesta variable. 
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Gràfic 15. Indicadors segons subjecte 



 

 

 

 

 

 

Podem observar que la majoria dels indicadors tenen una escala d’estudi d’àmbit urbà. 

No obstant es mostra un gràfic per tal de poder concloure l’anàlisi d’una forma més 

visual. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aquest gràfic mostra la distribució dels indicadors segons l'escla d'estudi. Així doncs 

podem observar que la majoria dels indicadors formen part del valor urbà. Es llògic 

pensar que es un resultat coherent donat que aquesta escala estudia els 

desplaçaments i aspectes que succeeixen dins el municipi, que al cap i a la fi, es on 

estan destinats a aplicar-se els plans de mobilitat urbana. No obstant, s'observa que la 

resta de valors obtenen una quota conjunta del 20%, que estudia en general las 

relacions i desplaçents externs al municipi. Com a exemple, el valor urbà està format 

per indicadors com ara Repartiment modal intern a peu, Xarxa per a bicicletes o Zones 

de càrrega i descàrrega entre altres. Referent al valor metropolità hi estan inclosos els 

indicadors del tipus Repartiment modal intern-extern en transport públic, en canvi 

indicadors com ara Cobertura territorial del transport públic llunyà estan inclosos dins 

el valor d’escala regional. Finalment, els indicadors com ara Vols intercontinentals 

directes formen el valor interurbà. 
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Gràfic 16. Indicadors segons l'escala d'estudi 



f) Anàlisi segons l’any de càlcul 

Aquesta variable ens permet categoritzar els indicadors segons l’any de calcul més 

recent que ens permeten les seves dades. Per tal de poder analitzar-ho s’ha creat una 

taula de que reflexa els resultats numèrics obtinguts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, per tal de poder observar millor les dades que ens aporta la taula, a 

continuació es mostren diversos gràfics que ens ajudaran a analitzar-ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aquest gràfic mostra la distribució dels indicadors segons la variable relacionada amb 

l'any de càlcul. Podem observar com més d'un 80% dels indicadors (Treballs PMU, 

2006, 2010 i 2011) provenen de dades les quals o bé són accessibles o van lligades a 

la redacció dels plans de mobilitat. No obstant, hi ha un 14% dels indicadors els quals 
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Taula 6. Indicadors segons l'any de càlcul més recent 

Gràfic 17.  Indicadors totals segons l'any de càlcul més recent 



per poder calcular-los necessitem dades que provenen de les pròpies entites que les 

gestionen, amb la conseqüent problemàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest segon gràfic ens mostra quina és la distribució dels indicadors no repetits 

categortizats segons la variable any de calcul més recent. Podem observar com més 

d'un 60% dels indicadors, concretament el 66%, correspont al valor Treballs PMU. 

Podem observar que al no contemplar els indicadors repetits la quota d'indicadors que 

es poden calcular sense problemes amb les dades es mantè a voltant dels 80% 

igualment (Treballs PMU, 2006, 2010 i 2011). Això ens indica que els indicadors 

repetits estan repetits força homogenis entre els diferents valors. Es cert no obstant, 

que si no es tenen present els indicadors repetits, disminueixen lleugeurament els 

indicadors amb dades mes recents (Treballs PMU, 2010 i 2011). 
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Gràfic 18. Indicadors repetits segons l'any de càlcul més recent 

Gràfic 19. Comparativa dels indicadors totals segons l'any de càlcul més recent 
envers els indicadors repetits segons l'any de càlcul més recent 



S'observa en aquest gràfic de barres la comparativa segons la variable de l'any de 

càlcul més recent, entre els indicadors totals i els indicadors repetits. Es pot extreure 

que les dades amb un tractament de les dades més recent presenten una major 

repetició. Aquest fet indica doncs que els indicadors amb les dades mes actualitzades 

presenten una major repetició. 

g) Anàlisi segons l’avaluació 

En aquesta apartat s’han classificat els indicadors segons la variable evaluació, en que 

ens mostra en quina part d’estudi es centren. A continuació es mostra la taula amb els 

valors obtinguts. 

Directament de les dades que ens mostra la taula de dades podem observar una gran 

quantitat d’indicadors que fan referència al valor de diagnosi. Aquest fet va lligat a que 

els indicadors de diagnosi contemplen el compliment o no de la demanda mitjançant 

l’oferta. Aquest fet provoca tenir una major idea de si els resultats obtinguts son 

adients. No obstant a continuació es mostren els gràfics extrets per tal de poder 

observar quins son els resultats extrets. 

Taula 7. Indicadors segons avaluació 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest gràfic podem veure quina es la distribució total dels indicadors segons els 

valors agregats. La finalitat es identificar quin aspecte del sistema de mobilitat avalua 

l’indicador. A grans trets s’ha discernit entre l’oposició convencional entre oferta i 

demanda. Però també s’ha considerat els indicadors que quantifiquen el consum 

d’oferta per part de la demanda, o mirat des d’un punt de vista oposat, el grau 

d’adequació de l’oferta fornida a la demanda mitjançant els indicadors de diagnosi. 

Finalment alguns indicadors avaluen les conseqüències indirectes del sistema de la 

mobilitat sobre la societat o el medi ambient, mitjançant els indicadors d’externalitats. 

Observem que els gruos difereixen força en quantitat per bé que mantenen unes 

proporcions no molt diferents. Preponderen els grups de l’oferta i la diagnosi. En canvi, 

no es evident percebre que el menor grup es la demanda. 
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Gràfic 20. Indicadors segons avaluació agregats 



Aquesta figura realitzada mitjançant la desagregació dels valors de l’evaluació en sub-

valors. D’aquesta manera es detallen les categories següents. En primer lloc, es 

distingeix l’oferta segons tracti de la infraestructura disponible, els serveis en funció o 

la reconversió d’infraestructura existen per a complir les noves funcions o altres 

modes. En segon lloc, cal distingir tres dominis de diagnosi, com són les pautes pre-

existents de la mobilitat, l’índex de cobertura d’un servei respecte de la població o el 

rendiment obtingut segons les diferents variables. Els sub-valors referents a demanda i 

externalitats, prenen nom dels valors agregats anteriorment comentats. 

h) Anàlisi segons el tipus de cost 

Seguidament es mostren els resultats obtinguts segons la variable de tipus de cost.  
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Gràfic 21. Indicadors segons avaluació desagregats 

Taula 8. Indicadors segons el tipus de cost 



Podem observar com curiosament hi ha una proporció força equitativa en els tres 

valors agregats referents a costos. No obstant a continuació es mostren les gràfiques 

obtingudes d’aquests resultats per tal de poder realitzar un anàlisi mes exhaustiu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aquest gràfic ens mostra la distribució dels indicadors segons el tipus de cost que 

porten associats. Aquest enfocament economètric proporciona una lectura sobre el 

tipus d’agent sobre el qual recau la responsabilitat de l’indicador i sobre el tipus d’acció 

que cal i el seu cost. En conseqüència, s’ha adoptat una agrupació convencional 

segons costos econòmics directes de la mobilitat, costos indirectes associats a 

externalitats negatives o costos socials i, finalment, un conjunt d’indicadors que no es 

poden associar directament a cap cost, però són factors favorables o desfavorables de 

determinats costos. 
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Gràfic 22. Indicadors segons el tipus de cost agregats 



La gràfica permet una lectura detallada dels diferents grups de costos de la mobilitat. 

Els costos directes comprenen els costos d’inversió (tant en infraestructura com en 

material rodant o vehicles) i els costos de la mobilitat (costos necessàris per a 

desplaçar cada dia persones i mercaderies). Els costos indirectes comprenen els 

costos ambientals de la mobilitat (per emissió de contaminants a l’atmòsfera, per a 

l’impacte acústic causat o per la fragmentació d’hàbitats que es produeix, per 

exemple), els costos socio-econòmics de les víctimes de l’accidentabilitat, els costos 

necessàris per a donar accés universal als sistemes de transport i suprimir barreres 

arquitectòniques de l’espai públic, i els costos d’oportunitat del consum d’espai urbà 

per diferents modes (estacionament de vehicles i zones de càrrega i descàrrega de 

mercaderies). Finalment, els indicadors que no constitueixen un cost, s’han classificat 

segons evaluïn un aspecte que influeixi favorable o desfavorablement els costos de la 

mobilitat. 
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Gràfic 23. Indicadors segons els tipus de cost desagregats 



 

Finalment podem observar el gràfic de barres associats als costos generats pels 

indicadors. S’observa una gran quota dels indicadors referents al valor factor de cost 

decremental i incremental, cal recordar que aquests indicadors no generen un cost per 

ells mateixos, però si que influeixen favorable o desfavorablement en la mobilitat. 

S’observa com hi ha una gran aportació de indicadors amb factor de cost decremental, 

el que mostra l’interès per els indicadors que presenten aspectes favorables per a la 

mobilitat. 

S’observa tambè una certa homogeneïtat en els indicadors comuns (o repetits) en els 

diferents tipus de cost. 

i) Anàlisi segons el problema principal 

A continuació es mostren els resultats obtinguts de la classificació dels indicadors 

segons la variable problema principal. 

En la taula podem observar la distribució total dels indicadors segons la variable 

tipologia problema principals. S’observa la classificació en cuatre grans grups agregats 

i també en sub-valors desagregats. A continuació es mostren uns gràfics per tal de 

poder realitzar un millor anàlisi. 

Gràfic 24. Comparativa dels indicadors totals segons el tipus de cost 
agregats envers els indicadors repetits segons els tipus de cost 
desagregats 

Taula 9. Indicadors segons la tipologia de problema principal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure en aquesta imatge, que més de la meitat dels indicadors no presenta 

cap tipus de problemes (56%) com ara el Repartiment modal intern a peu, la xarxa 

cicable o les Parades amb marquesina. La resta, presenta sobretot problemes en 

relació a les dades (23%) com poden ser els indicadors Adaptació PMR Autobusos, 

Cobertura aparcament fora de la vía pública o la Distribució dels desplaçaments atrets, 

a la necessitat de dedicar recursos específics (14%) com els indicadors de Consum 

energètic total o L’ocupació mitjana dels automovils, finalment trobem els indicadors 

amb la necessitat de solucionar dificultats metodológiques (7%) com poden ser 

Indicadors de qualitat de l’aire XUVPCA o Vols intercontinentals directes. 
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Gràfic 25. Indicadors totals segons la tipologia de problema principal 

 

Gràfic 26. Indicadors no repetits segons la tipologia del problema 
principal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquests dos gràfics es mostra la distribució total dels indicadors classificats segons 

la variable tipus de problema principal. 

El primer dels dos gràfics, correspont al conjunt dels indicadors repetits, mentre que el 

segon ens ofereix els indicadors no repetits segons les tipologies dels problemes. 

És curiós que el conjunt d’indicadors més comuns (o repetits), no es caracteritza per 

ser el que no presenta problema. Presenta una mica menys de problemes que el total 

d’indicadors. Se’n diferencia perquè les dificultats emanen menys de les dades i mes 

dels recursos a consacrar-hi. En canvi, el conjunt d’indicadors no repetits, es 

caracteritza per presentar un perfil menys problemàtic però centrat en dificultats amb 

les dades, cosa més difícil de solucionar. 

Aquest gràfic mostra la classificació dels indicadors segons els sub-valors de les 

tipologies de problemes principals. 
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Gràfic 27. Indicadors repetits segons la tipologia del problema principal 



 

Ens detalla la distribució dels problemes identificats en l’apartat anterior. Com 

problemes relacionats amb les dades, apareixen tres tipus de dificultats: les dades no 

accessibles, les dades no representatives i les dades facilitades per agents externs 

que poden haver-les alterat. Quan a dificultats associades a recursos suplementaris, 

apareix la necessitat d’ús de programari específic i treballs addicionals al PMU de cost 

relativament elevat. Finalment, quan a dificultats metodològiques, resulten 

formulacions no prou definides i àmbits de càlcul diferents al PMU. Entre tots aquests 

problemes, els mes comuns són les dades no representatives o potencialment 

alterades, seguit de l’ús de programari específic. Per contra, els menys freqüents, 

emanen de dades no accessibles o formulacions poc definides. 

A continuació es mostra un gràfic de barres en que es mostren els indicadors segons 

les diferents problemàtiques que comporten. 
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Gràfic 28. Indicadors segons la tipologia de problema principal desagregada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest gràfic ens permet comprobar l’esmentat anteriorment, en que desprès de la 

gran majoria d’indicadors que no presenten cap tipus de problemàtica, hi ha una gran 

quota d’indicadors que presenten problemes amb les dades utilitzades. Cal destacar 

també el alt número d’indicadors repetits dins  els valors de dades facilitades per 

agents externs i el valor necessitat d’ús de programari especific. Finalment s’observa 

que els indicadors dins el valor requereix treballs addicionals al PMU són comuns a 

més d’una ens, així com també els inclosos dins el valor dades no accessibles. 
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Gràfic 29. Comparativa dels indicadors totals segons la tipolgia de problema 
principal envers els indicadors repetits segons la tipolgia principal 



XII. Resultats 

Un cop finalitzat l’anàlisi de la taula d’indicadors mitjançant el tractament de les 

diferents variables que es mostra a l’apartat d’anàlisi, es pot procedir a la elecció final 

dels indicadors. 

Per tal de la creació final d’un document que serveixi com una guía indicadors per la 

mobilitat, el primer que ha calgut fer es la eliminació de tota duplicitat que poguès 

trobar-s’hi a la taula general d’indicadors, mitjançant la problemàtica d’indicador 

repetit. 

Un cop realitzat, i emprant la variable categoria s’ha procedit a la elecció mitjançant el 

creuament de les dades amb la variable evaluació. Aquesta operació ha permès 

escollir els indicadors més representatius dels diferents valors de l’evaluació per 

cadascun dels valors de categoria.  

No obstant i tot i la creació de diferents valors per a la variable tipus de problema 

principal, no sería correcte la eliminació d’aquests indicadors pel fet de comportar un 

problema, sinò que des d’aquesta tesina, es pretenen aportar recomanacions per tal 

de disminuir les diferents problemàtiques. 

La majoria dels indicadors que s’utilitzen en aquesta guia, no presenten cap 

problemàtica, però en cas que la problemàtica provingui de l’obtenció de les dades, es 

recomana a les administracions o entitats encarregades de gestionar els serveis i que 

alhora ens reporten les dades, ho facin de la manera més objectiva possible i d’una 

manera molt acurada. El els casos en que la problemàtica procedeix d’una 

problemàtica amb els recursos, s’aconsella en els casos que comporti la necessitat 

d’ús d’algun programa específic, que aquest es posi en coneixement amb les 

consultores encarregades de realitzar els plans de mobilitat urbana per tal que 

aquestes els puguin incorporar a les seves eines de treball i per tant facilitar la tasca 

dels càlculs d’alguns indicadors. Els que presenten problemes de recursos relacionats 

amb treballs addicionals a la redacció dels plans de mobilitat, s’han escollit els que es 

consideren imprescindibles. Aquests formen aproximadament el 5% del total dels 

indicadors que apareixen a la guia, però es consideren necessaris per a la correcta 

redacció dels plans de mobilitat urbana. Finalment, els indicadors amb problemàtiques 

relacionades amb la metodologia, concretament en que presenten una metodologia de 

càlcul indeterminada, es demana a les entitats que els sol!liciten que presentin una 

metodologia de càlcul clara per tal de poder procedir correctament amb el calcul dels 

indicadors. 



L’elecció final dels indicadors consta d’una cinquantena d’indicadors amb els cuals es 

garanteixen les necessitats de dades que requereixen els plans de mobilitat urbana. 

Tot i que les variables emprades per a l’anàlisi no es consideren l’únic mecanisme per 

a la elecció dels indicadors, sinò que es consideren una eina d’ajuda per al correcte 

tractament de les dades i poder observar les diferents distribucions que presenten, a 

continuació es mostra el gràfic dels indicadors finals categoritzats segons les diferents 

categories per tal de poder veure quina es la distribució que s’ha adoptat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

aquest gràfic podem observar quina es la distribució dels indicadors escollits segons la 

variable categoria. 

Veiem una preponderància del transport públic amb una representativitat del 29%, 

donat que es considera un punt imprescindible a l’hora de la redacció dels plans de 

mobilitat, donat que es un valor a tenir molt present a l’hora d’intentar buscar millores a 

la mobilitat, donat que una bona planificació i gestió comporta bons resultats a llarg 

plaç. 

S’observa també que els valors que conformen els aspectes relacionats amb les 

xarxes, com ara vehicle privat motortizat, transport públic, bicicletes i vianants, tènen 

una quota del 62% del total d’indicadors, ja que es considera que són els que tènen 

una major incidència en la mobilitat. 
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Gràfic 30. Indicadors finals segons categories 



Finalment, s’observa una distribució força homogènea de la resta de valors, formats 

per els indicadors necessaris per poder fer un bon tractament de la categoria 

estudiada. 

A continuació es presenten els indicadors que conformen la guia d’indicadors per a la 

mobilitat. 

 



Id Codi Descripició Categoria Mode Subjecte Escala Tpus de cost Fórmula Unitats Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Font v1 Unitats v1 Font v2 Unitats V2 Unitats v3 Unitats v4
Tipus de 
problema 
principal

Tipus de 
problemàtica 
secundària

Any de càlcul 
més recent

Tipus 
indicador Com avalua ?

GIM-01 DIBA.01.1
Repartiment 

modal intern a 
peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rip=(Dip*100)
/Dt %

Dip=desplaça
ments interns 

a peu

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

GIM-02 DIBA.07
Passos 
vianants 

senyalitzats
Vianants peu Vies Urbà Cost inversió Pv=(Pvs*100)/

Pvn %
Pvs=Passos 

per a vianants 
senyalitzats

Pvn=Passos 
de vianants 
necessaris

- -

Inventari dels 
passos de 
vianants 

senyalitzats

Número 
(Passos 
vianants)

Criteris DIBA 
implantació 
dels passos 
de vianants

Número 
(Passos 
vianants)

- - No presenta 
problemes - Treballs PMU Reconversió Reconversió

GIM-03 DIBA.08
Passos 
vianants 
adaptats

Vianants peu Vies Urbà Accessibilitat 
PMR

PvA=(Pva*10
0)/Pvs %

Pva=Passos 
de vianants 

adaptats

Pvs=Passos 
per a vianants 
senyalitzats

- -

Inventari dels 
passos de 
vianants 
adaptats

Número 
(Passos 
vianants)

Inventari dels 
passos de 
vianants 

senyalitzats

Número 
(Passos 
vianants)

- - No presenta 
problemes - Treballs PMU Reconversió Reconversió

GIM-04 DIBA.06 Dèficit per a 
vianants Vianants peu Vies Urbà Cost inversió Sd=(Xd*100)/

Lvt %

Xd=Xarxa 
amb dèficit 
(vorera < 

1,5m)

Lvt= Xarxa  de 
voreres totals - -

Inventari de la 
amplada total 

i útil de les 
voreres

Longitud (m)

Inventari de la 
amplada total 

i útil de les 
voreres

Longitud (m) - - No presenta 
problemes - Treballs PMU Reconversió Reconversió

GIM-05 DIBA.01.2
Repartiment 
modal intern 
en bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rib=(Dib*100)
/Dt %

Dib=desplaça
ments interns 
en bicicleta

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

GIM-06 DIBA.09 Xarxa per a 
bicicletes Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xb=(Xvc*1000

)/P Km/Hab

Xvc=Xarxa 
vies ciclistes 
(carril vici, 
vorera bici, 
carril 30)

P=Població - -
Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - No presenta 

problemes - 2011 Cobertura Cobertura

GIM-07 PMUM.10
Infraestructura 
específica de 

bicicletes
Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Ieb=Xcv Km

Xvc=Xarxa 
vies ciclistes 
(carril vici, 
vorera bici, 
carril 30)

- - -
Inventari de la 

xarxa viària 
total

Longitud (m) - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-08 ATMM.44.1

Nombre de 
places als 

aparcaments 
segurs per a 

bicicletes 
totals

Bicicletes bicicleta Estacionaments Urbà Cost inversió Nsbt=Npasti+
Npasa Places

Npasti= 
Nombre de 

places 
d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 
estacions de 

transport 
públic 

interurbanes

Npasa= 
Nombre 

d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 

altres 
ubicacions

- -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-09 ATMM.45.1

Nombre de 
punts 

d'aparcament
s del sistema 
de bicicletes 

públiques 
totals

Bicicletes bicicleta Estacionaments Urbà Cost inversió Nbpt= 
Npbpi+Npbpa Punts

Npbpi= 
Nombre de 

punts 
d'aparcament 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport 
interurbà

Npbpa= 
Nombre de 

punts 
d'aparcament 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport urbà

- -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-10 DIBA.01.3

Repartiment 
modal intern 
en transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Ritp=(Ditp*10

0)/Dt %

Ditp=desplaça
ments interns 
en transport 

públic

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

GIM-11 ATMM.10.3

Repartiment 
modal de 

conexió en 
autobus

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Metropolità Factor de cost 

decremental
Rca=(Dca*10

0)/Dt %

Dca=desplaça
ments de 

conexió en 
autobus

Dtc=desplaça
ments totals 
de connexió

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

GIM-12 ATMM.10.4

Repartiment 
modal de 

conexió en 
modes 

ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rcmf=(Dcmf*
100)/Dt %

Dcmf=desplaç
aments de 
conexió en 

mode 
ferroviari

Dtc=desplaça
ments totals 
de connexió

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

GIM-13 ATMM.20.1

Nombre 
d'estacions 
ferroviàries 

totals

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionaments Urbà Cost inversió Nef=nefr+neff
+nefm+meft Estacions

nefr= Nombre 
d'estacions 

ferroviàres de 
Renfe

neff= Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
FGC

nefm= 
Nombre 

d'estacions 
ferroviàries de 

metro

neft= Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
tramvia

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions)

No presenta 
problemes - Treballs PMU

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-14 ATMM.21.1

Nombre de 
parades 

d'autobús 
totals

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Estacionaments Interurbà Cost inversió Npat=Npau+N

pai Parades

Npau= 
Nombre de 

parades 
d'autobús 

urbà

Npai= Nombre 
de parades 
d'autobús 
interurbà

- -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions)

No presenta 
problemes - Treballs PMU

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-15 ATMM.37 Nombre de 
taxis

Transport 
públic taxi Vehicles Urbà Cost inversió Nta=nllt Taxis

nllt= Nombre 
de llicències 

de taxi
- - -

Consultar el 
nombre de 

llicències de 
taxis al 

municipi

Número 
(Llicències) - - - - No presenta 

problemes - Depenent de 
l'agent extern

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

 i.      Taula d'indicadors finals



GIM-16 DIBA.18
Freqüència 
mitjana de 

pas

Transport 
públic

transport 
públic Vehicles Urbà Cost inversió f=1/E 1/expedicions E=número 

d'expedicions - - -

Contabilitzar 
el número 

d'expedicions 
de cada línia 
de les bases 
de les entitats 
del transport: 
DGPT, ATM, 

AMTU

Número 
(Expedicions) - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

GIM-17 GBPM.01

Nombre de 
clients del 
transport 

públic urbà

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Nc=(Ctp*100)/

P %

Ctp= Nombre 
de clients que 

utilitzen el 
transport 

públic urbà

P=Població - -

Consultar les 
dades 

referents a 
viatgers a les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Número 
(Persones)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

GIM-18 DIBA.16.2

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Ct2=(Pp2*100

)/P %

Pp2=Població 
amb parada 
autobús a 
menys de 

450m

P=Població - -
Treballs 

associats al 
PMU

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - No presenta 
problemes - 2011 Cobertura Cobertura

GIM-19 PMUM.13

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic 

interurbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Interurbà Cost inversió Ct1=(Pp1*100

)/P %

Pp1=Població 
amb parada 
autobús urba 
a menys de 

1000m

P=Població - -

Consultar al 
PMU, els 
radis de 

cobertura de 
les estacions 
del transport 

public

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - No presenta 
problemes - 2011 Cobertura Cobertura

GIM-20 DIBA.11
Adaptació 

PMR 
Autobusos

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Accessibilitat 

PMR
VA=(Va*100)/

Vt %

Va=Vehicles 
adaptats per 
persones de 

mobilitat 
reduïda

Vt=Vehícles 
totals - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Autobusos)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Vehicles) - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern Reconversió Reconversió

GIM-21 DIBA.12
Adaptació 

PMR 
Estacions

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionaments Urbà Accessibilitat 
PMR

EA=(Ea*100)/
Et %

Ea=Estacions 
adaptades per 
persones de 

mobilitat 
reduïda

Et=Estacions 
totals - -

Inventari de 
les estacions 
de transport 

públic

Número 
(Estacions)

Inventari de 
les estacions 
de transport 

públic

Número 
(Estacions) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU Reconversió Reconversió

GIM-22 ATMM.38
Proporció de 
taxis adaptats 

a PMR

Transport 
públic taxi Vehicles Urbà Accessibilitat 

PMR
NtPMR=(TPM

R*100)/nllt %

TPMR= 
Nombre de 

taxis adaptats 
a persones de 

mobilitat 
reduida

nllt= Nombre 
de llicències 

de taxi
- -

Realitzar un 
inventari del 
nombre de 

taxis adaptats

Número 
(Taxis)

Consultar el 
nombre de 

llicències de 
taxis al 

municipi

Número 
(Llicències) - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern Reconversió Reconversió

GIM-23 DIBA.13

Velocitat 
comercial 
transport 

públic urbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Factor de cost 

decremental Vc=Du/Hu Km/h Du=Distancia 
útil

Hu=Hores 
útils - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Longitud (m)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Temps 
(Hores) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU Rendiment Rendiment

GIM-24 DIBA.17
Productivitat 

transport 
públic urbà

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Pt=Va/Dua P/Km Va=Viatgers 

anuals
Dua=Distanci

a útil anual - -

Consultar les 
dades 

referents a 
viatgers a les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Número 
(Persones)

Contabilitzar 
els 

recorreguts 
anuals 

mitjançant les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Longitud (m) - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern Rendiment Rendiment

GIM-25 ATMM.02.1
Índex de 

motorització 
total

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental

Imt=(Th+Mh+
vmll+vmp+Na)

*1000/P
Vehicles/Hab Nombre total 

de vehicles P=Població - -

Consultar el 
nombre de 
vehicles a 
l'Idescat 
(2010)

Número  
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - No presenta 

problemes - 2010 Cobertura Cobertura

GIM-26 ATMM.07.6

Nombre de 
desplaçament
s interns diaris 

en vehicle 
privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental Nivpd=Divp/d Desplaçament
s/dia

Divp=desplaç
aments 

interns en 
vehicle privat

d=dies de 
l'any - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

GIM-27 ATMM.09.6

Nombre de 
desplaçament

s diaris de 
conexió 

realitzats en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Ndvpd=Ddvp/

d
Desplaçament

s/dia

Dcvp=desplaç
aments de 
conexió en 

vehicle privat

d=dies de 
l'any - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

GIM-28 DIBA.25
Xarxa 

primaria o 
bàsica

Vehicle privat 
motoritzat genèric Vies Urbà Cost inversió Xp=(Xvb*100)

/Xvt % Xvb=Xarxa 
viària bàsica

Xvt=Xarxa 
viària total - - Inventari de la 

xarxa viària Longitud (m) Inventari de la 
xarxa viària Longitud (m) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-29 DIBA.26 Zones 30 Vehicle privat 
motoritzat genèric Vies Urbà Factor de cost 

decremental
Z30=(Xv30*10

0)/Xvt %
Xv30=Xarxa 

viària de zona 
30 Km/h

Xvt=Xarxa 
viària total - - Inventari de la 

xarxa viària Longitud (m) Inventari de la 
xarxa viària Longitud (m) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-30 AMBIMOB.07
Espai públic 
destinat a 
l'automòbil

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vies Urbà Consum 

d'espai urbà
Epa=(Xp+Xv3

0)+Cvp %
Xp=Xarxa 
primària o  

bàsica;   

Cvp=Cobertur
a 

d'aparcament 
en vía pública

Xv30=Xarxa 
viària de zona 

30 Km/h
-

Inventari de la 
xarxa viària 

jerarquitzada
Percentatge

Inventari de la 
xarxa viària 

jerarquitzada

Número 
(Places 

d'aparcament)
Percentatge - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)



GIM-31 PMUM.14
Ocupació 

mitjana dels 
automòvils

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Oma=Mitjana(

Pc/T)
Persones/Turi

smes

Pc=Persones 
que ocupen 
cada cotxe

T=Nombre de 
turismes totals - - Enquestes de 

mobilitat Pc=Número
Cens de 
turismes 

(Idescat 2010)

Número 
(Vehicles) - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- 2010 Rendiment Rendiment

GIM-32 DNMC.18 Ocupació de 
la xarxa viària

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Oxv=(Nvt*Dm

d)/Xt
Vehicles*Km*
dia/km carril

Nvt= Nombre 
de vehicles 

totals

Dmd= 
Distància 

mitjana dels 
desplaçament

s

Xt=Xarxa 
viària total -

Consultar a 
l'Idescat el 

nombre total 
de vehicles

Número 
(Vehicles)

Consultar les 
dades al 

ministeri de 
foment i 

departament 
de política 
territorial i 

obres 
públiques

Enquesta 
demobilitat 

urbana
Longitud (m) - No presenta 

problemes - Treballs PMU Diagnosi Rendiment

GIM-33 DIBA.34 Accidents 
amb víctimes

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Av=(Avau*100

0)/P Accidents/hab

Avau= 
Accidents 

amb víctimes 
dins de l'àmbit 

urbà

P=Població - -

Consultar el 
servei català 
de trànsit o la 
policia local

Número 
(Persones)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 Externalitats Externalitats

GIM-34 AMBIMOB.12

Accidents 
amb víctimes 
per vehícle i 
quilómetres

Seguretat 
viària

automòbil 
particular Persones Urbà Accidentalitat Avvq=Avau/(T

c*Xt)
Accidents/veh

*Km

Avau= 
Accidents 

amb víctimes 
dins de l'àmbit 

urbà

Xt=Xarxa 
viària total

Tc=Turismes 
censats -

Consultar el 
servei català 
de trànsit o la 
policia local

Número 
(Accidents)

Inventari de la 
xarxa viària Longitud (m) Número 

(Vehicles) -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2010 Externalitats Externalitats

GIM-35 ATMM.57.2

Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 

trànsit en 
zona urbana

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Vmau=Nvmu/

a Morts/any

Nvmu= 
Nombre de 

víctimes 
mortals que 

es produeixen 
en l'àmbit 

urbà

a = Anys - -

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes) - Temps (Anys) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU Externalitats Externalitats

GIM-36 ATMM.57.1

Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 
trànsit totals

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Vmat=Vmau+

Vmai Morts/any

Vmau= 
Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 

trànsit en 
zona urbana

Vmai= 
Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 

trànsit en 
zona 

interurbana

- -

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes)/ 

Temps(anys)

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes)/ 

Temps(anys)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Externalitats Externalitats

GIM-37 DIBA.27
Aparcament 
regulat a la 
vía pública

Aparcament automòbil 
particular Estacionaments Urbà Consum 

d'espai urbà
Ar=(Par*100)/

Pa %
Par=Places 

d'aparcament 
regulades

Pa=Places 
d'aparcament - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

GIM-38 DIBA.28
Cobertura 

aparcament 
en vía pública

Aparcament automòbil 
particular Estacionaments Urbà Consum 

d'espai urbà
Cvp=(Pavp*10

0)/Tc %

Pavp= 
Nombre de 

places 
d'aparcament 

a la vía 
pública

Tc=Turismes 
censats - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Cens de 
turismes 

(Idescat 2010)

Número 
(Vehicles) - - No presenta 

problemes - 2010 Cobertura Cobertura

GIM-39 ATMM.03.1

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
turismes

Aparcament automòbil 
particular Estacionaments Urbà Consum 

d'espai urbà
Dpvh=(Npt*10

0)/Pa %
Npt=Nombre 
de places per 

a turismes

Pa=Places 
d'aparcament - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - No presenta 

problemes - 2010 Cobertura Cobertura

GIM-40 ATMM.03.2

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
motocicletes

Aparcament motocicleta Estacionaments Urbà Consum 
d'espai urbà

Dpm=(Npm*1
00)/Pa %

Npm=Nombre 
de places 

destinades a 
motocicletes

Pa=Places 
d'aparcament - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Cobertura Cobertura

GIM-41 ATMM.03.4

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
vehicles de 
mercaderies 

pesants

Aparcament vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà

Dpmp=(Npmp
*100)/Pa %

Npmp=Nombr
e de places 
destinades a 
vehicles de 
mercaderies 

pesants

Pa=Places 
d'aparcament - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU Cobertura Cobertura

GIM-42 DIBA.32
Zones de 
càrrega i 

descàrrega
Mercaderies vehicle pesat Estacionaments Urbà Consum 

d'espai urbà
Zcd=(Pcd*100

)/Pa %

Pcd= Parades 
per a càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

Pa=Places 
d'aparcament - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU Cobertura Cobertura

GIM-43 ATMM.02.4

Vehicles de 
mercaderies 
lleguers per 

habitant

Mercaderies automòbil 
particular Mercaderies Urbà Factor de cost 

incremental
Vmll=(vmll*10

00)/P

Vehicles 
lleuger de 

mercaderies/
Hab

vmll=Nombre 
de vehicles 
lleugers de 

mercaderies

P=Població - -

Consultar el 
nombre de 
vehicles a 
l'Idescat 
(2010)

Número 
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - No presenta 

problemes - 2010 Cobertura Cobertura

GIM-44 ATMM.02.5

Vehicles de 
mercaderies 
pesants per 

habitant

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Factor de cost 
incremental

Vmp=(vmp*10
00)/P

Vehicles 
pesants de 

mercaderies/
Hab

vmp=Nombre 
de vehicles 
pesants de 

mercaderies

P=Població - -

Consultar el 
nombre de 
vehicles a 
l'Idescat 
(2010)

Número 
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - No presenta 

problemes - 2010 Cobertura Cobertura

GIM-45 ATMM.53

Espai viari 
distribució de 
mercaderies 

segons sostre 
comercial

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà

Evmc=(Pcd*1
0000)/Sc Pcd/m2

Pcd= Parades 
per a càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

Sc= Sostre 
comercial - -

Inventari del 
nombre de 

places 
destinades a 

càrrega i 
descàrrega

Número 
(Zones 

aparcament)

Comptabilitaz
ar els úsos del 
sòl destinats a 

locals 
comercials

Superfície 
(m2) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU Cobertura Cobertura



GIM-46 DIBA.41

Emissions 
anuals de 

gasos d'efecte 
hivernacle en 

CO2 
equivalent

Emisions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eeh=Qgef/a Tm/any

Qgeh= 
Quantitat 

d'emissions 
de gasos 
hivernacle

a = Anys - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 Externalitats Externalitats

GIM-47 DIBA.42.1

Emissions 
anuals de 

PM10, 
partícules 

solides 
inferiors a 10 

micres

Emisions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eps=Qps/a Tm/any

Qps= 
Quantitat 

d'emissions 
de particules 

sólides 
inferiors a 10 

micres

a = Anys - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 Externalitats Externalitats

GIM-48 DIBA.42.2

Emissions 
anuals de 

Nox, òxids de 
nitrogen

Emisions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eon=Qon/a Tm/any

Qon= 
Quantitat 

d'emissions 
d'òxid de 
nitrògen

a = Anys - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 Externalitats Externalitats

GIM-49 DIBA.43.1

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells diurns 
de soroll > 65 

dbA

Emisions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesd*10

0)/P %

Pesd= 
Proporció de 
la població 
exposada a 
nivells de 

soroll diurn 
elevats

P=Població      - -

Consultar els 
mapes de 
soroll del 
municipi

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut Externalitats Externalitats

GIM-50 DIBA.43.2

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells 
nocturns de 
soroll > 65 

dbA

Emisions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesn*10

0)/P %

Pesn= 
Proporció de 
la població 
exposada a 
nivells de 

soroll 
nocturns 
elevats

P=Població      - -

Consultar els 
mapes de 
soroll del 
municipi

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut Externalitats Externalitats

GIM-51 DIBA.40.1 Consum 
energètic total Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Cet=Qep/a Tep/any

Qep= 
Quantitat total 
de tonelades 

equivalents de 
petroli 

consumides

a = Anys - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 Externalitats Externalitats



XIII. Conclusions 

Un cop finalitzada aquesta tesina es poden concloure que els resultats obtinguts es 

corresponen generalment a les espectatives que s’havíen formulat al inici de la 

mateixa. 

S’han detectat un gran número de duplicitats, així com problemes de diverses 

tipologies, que corroboren el fet de que els indicadors necessàris a l’hora de la 

redacció dels plans de mobilitat es trova sobredimensionats i en alguns casos amb 

indicadors que careixen de rellevància. 

S’ha pogut comprovar també mitjançant la variable categoria, com moltes de les 

entitats que aporten indicadors a la redacció dels plans de mobilitat urbana, ho fan 

d’una manera força subjetiva, amb una aportació d’indicadors específics que 

comporten un elevat cost d’indicadors per algunes categories concretes. 

S’ha posat de manifest l’ús de dades poc actualitzades en molts casos, per la 

utilització de fonts que no presenten dades actualitzades. 

Finalment, queda pal!lesa la dificultat existent a l’hora del càlcul d’alguns indicadors, 

en que la necessitat d’utilització de programes específics o metodologies no massa 

específicades, converteixen el càlcul dels indicadors per a la redacció dels plans de 

mobilitat en una feina densa i sovint ferragosa. 

Mitjançant la realització de la present tesina, s’han detectat diverses víes d’estudi que 

permetrien donar continuitat a aquesta investigació. La primera, seria la comparació de 

la guia indicadors per la mobilitat que s’ha creat, amb un grup representatius de plans 

de mobilitat ja realitzats a Catalunya, per tal de poder observar quina dispersió existeix 

entre els indicadors que finalment s’han escollit en aquesta tesina i els utilitzats en els 

plans de mobilitat urbana de diferents municipis de Catalunya. En segon lloc, una altre 

vía d’investigació, sería la realització de diversos plans de mobilitat urbana ja 

existents, emprant únicament els indicadors  que conformen la guia d’indicadors de 

mobilitat, per un cop realitzats, poder comprovar si els resultats obtinguts mitjançant 

les dues opcions ens aporten la suficient informació per a la realització dels plans de 

mobilitat, i per tant, posar de manifest d’una manera encara més representativa la 

feina realitzada en aquesta tesina. 
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XV. Annexes 



i.       Taula general d'indicadors

Id Codi Entitat Descripició Categoria Mode Subjecte Escala 
d'estudi Tipus de cost Fórmula Unitats Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 Font v1 Unitats v1 Font v2 Unitats V2 Unitats v3 Unitats v4 Unitats v5

Tipus de 
problema 
principal

Tipus de 
problemàtica 
secundària

Any de càlcul 
més recent

semblança 
altres 

indicadors

Tipus 
indicador Avaluació

1 DIBA.01.1 DIBA
Repartiment 

modal intern a 
peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rip=(Dip*100)
/Dt %

Dip=desplaça
ments interns 

a peu

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

2 DIBA.01.2 DIBA
Repartiment 
modal intern 
en bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rib=(Dib*100)
/Dt %

Dib=desplaça
ments interns 
en bicicleta

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

3 DIBA.01.3 DIBA

Repartiment 
modal intern 
en transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Ritp=(Ditp*10

0)/Dt %

Ditp=desplaça
ments interns 
en transport 

públic

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

4 DIBA.01.4 DIBA

Repartiment 
modal intern 
en vehicle 

privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental
Rivp=(Divp*10

0)/Dt %

Divp=desplaç
aments 

interns en 
vehicle privat

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

5 DIBA.02.1 DIBA
Repartiment 
modal intern-
extern a peu

Vianants peu Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Riep=(Diep*1
00)/Dtie %

Diep=desplaç
aments 
interns-

externs a peu

Dtie=desplaça
ments totals 

interns-
externs

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

6 DIBA.02.2 DIBA

Repartiment 
modal intern-

extern en 
bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rieb=(Dieb*1
00)/Dtie %

Dieb=desplaç
aments 
interns-

externs en 
bicicleta

Dtie=desplaça
ments totals 

interns-
externs

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

7 DIBA.02.3 DIBA

Repartiment 
modal intern-

extern en 
transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Metropolità Factor de cost 

decremental
Rietp=(Dietp*

100)/Dtie %

Dietp=desplaç
aments 
interns-

externs en 
transport 

públic

Dtie=desplaça
ments totals 

interns-
externs

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

8 DIBA.02.4 DIBA

Repartiment 
modal intern-

extern en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Rievp=(Dievp*

100)/Dtie %

Dievp=despla
çaments 
interns-

externs en 
vehicle privat

Dtie=desplaça
ments totals 

interns-
externs

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

9 DIBA.03.1 DIBA
Repartiment 

modal extern-
intern a peu

Vianants peu Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Reip=(Deip*1
00)/Dtei %

Deip=desplaç
aments 
externs-

interns a peu

Dtei=desplaça
ments totals 

externs-
interns

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s
- 2006 - Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

10 DIBA.03.2 DIBA

Repartiment 
modal extern-

intern en 
bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Reib=(Deib*1
00)/Dtei %

Deib=desplaç
aments 
externs-

interns en 
bicicleta

Dtei=desplaça
ments totals 

externs-
interns

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s
- 2006 - Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

11 DIBA.03.3 DIBA

Repartiment 
modal extern-

intern en 
transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Metropolità Factor de cost 

decremental
Reitp=(Deitp*

100)/Dtei %

Deitp=desplaç
aments 
externs-

interns en 
transport 

públic

Dtei=desplaça
ments totals 

externs-
interns

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s
- 2006 - Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

12 DIBA.03.4 DIBA

Repartiment 
modal extern-

intern en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Reivp=(Deivp*

100)/Dtei %

Deivp=despla
çaments 
externs-

interns en 
vehicle privat

Dtei=desplaça
ments totals 

externs-
interns

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s
- 2006 - Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

13 DIBA.04 DIBA Autocontenció Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

A=(Dti*100)/Dt
g %

Dti=desplaça
ments totals 

interns

Dtg=desplaça
ments totals 

generats
- - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

14 DIBA.06 DIBA Dèficit per a 
vianants Vianants peu Vies Urbà Cost inversió Sd=(Xd*100)/

Lvt %

Xd=Xarxa 
amb dèficit 
(vorera < 

1,5m)

Lvt= Xarxa  de 
voreres totals - - -

Inventari de la 
amplada total 

i útil de les 
voreres

Longitud (m)

Inventari de la 
amplada total 

i útil de les 
voreres

Longitud (m) - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

15 DIBA.07 DIBA
Passos 
vianants 

senyalitzats
Vianants peu Vies Urbà Cost inversió Pv=(Pvs*100)/

Pvn %
Pvs=Passos 

per a vianants 
senyalitzats

Pvn=Passos 
de vianants 
necessaris

- - -

Inventari dels 
passos de 
vianants 

senyalitzats

Número 
(Passos 
vianants)

Criteris DIBA 
implantació 
dels passos 
de vianants

Número 
(Passos 
vianants)

- - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

16 DIBA.08 DIBA
Passos 
vianants 
adaptats

Vianants peu Vies Urbà Accessibilitat 
PMR

PvA=(Pva*10
0)/Pvs %

Pva=Passos 
de vianants 

adaptats

Pvs=Passos 
per a vianants 
senyalitzats

- - -

Inventari dels 
passos de 
vianants 
adaptats

Número 
(Passos 
vianants)

Inventari dels 
passos de 
vianants 

senyalitzats

Número 
(Passos 
vianants)

- - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

17 DIBA.09 DIBA Xarxa per a 
bicicletes Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xb=(Xvc*1000

)/P Km/Hab

Xvc=Xarxa 
vies ciclistes 
(carril vici, 
vorera bici, 
carril 30)

P=Població - - -
Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2011 - Cobertura Cobertura

18 DIBA.10 DIBA Xarxa ciclable Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xc=(Xvc*100)/
Xt %

Xvc=Xarxa 
vies ciclistes 
(carril vici, 
vorera bici, 
carril 30)

Xt=Xarxa 
viària total - - -

Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m) Inventari de la 

xarxa viària Longitud (m) - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

19 DIBA.11 DIBA
Adaptació 

PMR 
Autobusos

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Accessibilitat 

PMR
VA=(Va*100)/

Vt %

Va=Vehicles 
adaptats per 
persones de 

mobilitat 
reduïda

Vt=Vehícles 
totals - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Autobusos)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Vehicles) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Reconversió Reconversió

20 DIBA.12 DIBA
Adaptació 

PMR 
Estacions

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Accessibilitat 

PMR
EA=(Ea*100)/

Et %

Ea=Estacions 
adaptades per 
persones de 

mobilitat 
reduïda

Et=Estacions 
totals - - -

Inventari de 
les estacions 
de transport 

públic

Número 
(Estacions)

Inventari de 
les estacions 
de transport 

públic

Número 
(Estacions) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

21 DIBA.13 DIBA

Velocitat 
comercial 
transport 

públic urbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Factor de cost 

decremental Vc=Du/Hu Km/h Du=Distancia 
útil

Hu=Hores 
útils - - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Longitud (m)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Temps 
(Hores) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Rendiment Rendiment



22 DIBA.14 DIBA Integració 
tarifaria

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat It=(Pit*100)/P %

Pit=Població 
resident a 
zones amb 
integració 
tarifaria

P=Població - - -

Consulta de 
l'Idescat(2012
) i la direcció 
general de 

Ports i 
Transports

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - -
Àmbit d'estudi 

diferent al 
PMU

- Depenent de 
l'agent extern - Cobertura Cobertura

23 DIBA.15 DIBA
Cobertura del 

transport 
públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Regional Cost inversió Ctp=(Psc*100

)/P %

Psc=Població 
sense 

connexió amb 
la capital de 

comarca

P=Població - - -
Treballs 

associats al 
PMU

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - -
Metodologia 

de càlcul 
indeterminada

- 2011 - Cobertura Cobertura

24 DIBA.16.1 DIBA

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic de 
proximitat

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Ct1=(Pp1*100

)/P %

Pp1=Població 
amb parada 
autobús urba 
a menys de 

300m

P=Població - - -
Treballs 

associats al 
PMU

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - - No presenta 
problemes - 2011 - Cobertura Cobertura

25 DIBA.16.2 DIBA

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic llunya

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Regional Cost inversió Ct2=(Pp2*100

)/P %

Pp2=Població 
amb parada 
autobús a 
menys de 

450m

P=Població - - -
Treballs 

associats al 
PMU

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - - No presenta 
problemes - 2011 - Cobertura Cobertura

26 DIBA.17 DIBA
Productivitat 

transport 
públic urbà

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Pt=Va/Dua P/Km Va=Viatgers 

anuals
Dua=Distanci

a útil anual - - -

Consultar les 
dades 

referents a 
viatgers a les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Número 
(Persones)

Contabilitzar 
els 

recorreguts 
anuals 

mitjançant les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Longitud (m) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

27 DIBA.18 DIBA
Freqüència 
mitjana de 

pas

Transport 
públic

transport 
públic Vehicles Urbà Cost inversió f=1/E 1/expedicions E=número 

d'expedicions - - - -

Contabilitzar 
el número 

d'expedicions 
de cada línia 
de les bases 
de les entitats 
del transport: 
DGPT, ATM, 

AMTU

Número 
(Expedicions) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

28 DIBA.19 DIBA Parades amb 
marquesina

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera

Estacionamen
ts Urbà Cost inversió PM=(Pm*100)

/Pt %

Pm=Parades 
del servei bus 

que tenen 
marquesina

Pt=Parades 
totals del 

servei bus
- - -

Realitzar un 
inventari de 
les parades 
del transport 

públic

Número 
(Estacions)

Realitzar un 
inventari de 
les parades 
del transport 

públic

Número 
(Parades) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

29 DIBA.20 DIBA
Parades amb 

plataforma 
d'accès

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera

Estacionamen
ts Urbà Accessibilitat 

PMR
PP=(Ppa*100)

/Pt %

Ppa=Parades 
del servei bus 

amb 
plataforma 

d'accès

Pt=Parades 
totals del 

servei bus
- - -

Realitzar un 
inventari de 
les parades 
del transport 

públic

Número 
(Estacions)

Realitzar un 
inventari de 
les parades 
del transport 

públic

Número 
(Parades) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

30 DIBA.21 DIBA Dèficit servei 
bus urbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost mobilitat Ds=(Ce-

I)*100/Ce %
Ce=Costos 
d'explotació 
del servei

I=ingressos - - -

Consultar les 
dades 

econòmiques 
del servei

Euros

Consultar les 
dades 

econòmiques 
del servei

Euros - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

31 DIBA.22 DIBA Turismes per 
habitant

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Th=(T*1000)/

P Turismes/Hab T=Nombre de 
turismes totals P=Població - - -

Consultar el 
nombre de 
turismes a 
l'Idescat 
(2010)

Número 
(Turismes)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2010 - Cobertura Cobertura

32 DIBA.23 DIBA Motos per 
habitants

Vehicle privat 
motoritzat motocicleta Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Mh=(M*1000)/

P Motos/Hab

M=Nombre de 
motos i 

ciclomotors 
totals

P=Població - - -

Consultar el 
nombre de 

motos i 
ciclomotors a 

l'Idescat 
(2010)

Número 
(motocicletes)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2010 - Cobertura Cobertura

33 DIBA.24 DIBA Saturació de 
la xarxa viària

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vies Urbà Cost mobilitat Sxv=(Xps(E,F

)*100)/Xpt %

Xps=Xarxa 
viària primaria 
en servei E o 

F en hora 
punta

Xpt=Xarxa 
primaria total - - - Model de la 

xarxa viària Longitud (m) Model de la 
xarxa viària Longitud (m) - - -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU - Diagnosi Rendiment

34 DIBA.25 DIBA
Xarxa 

primaria o 
bàsica

Vehicle privat 
motoritzat genèric Vies Urbà Cost inversió Xp=(Xvb*100)

/Xvt % Xvb=Xarxa 
viària bàsica

Xvt=Xarxa 
viària total - - - Inventari de la 

xarxa viària Longitud (m) Inventari de la 
xarxa viària Longitud (m) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

35 DIBA.26 DIBA Zones 30 Vehicle privat 
motoritzat genèric Vies Urbà Factor de cost 

decremental
Z30=(Xv30*10

0)/Xvt %
Xv30=Xarxa 

viària de zona 
30 Km/h

Xvt=Xarxa 
viària total - - - Inventari de la 

xarxa viària Longitud (m) Inventari de la 
xarxa viària Longitud (m) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

36 DIBA.27 DIBA
Aparcament 
regulat a la 
vía pública

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Ar=(Par*100)/

Pa %
Par=Places 

d'aparcament 
regulades

Pa=Places 
d'aparcament - - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

37 DIBA.28 DIBA
Cobertura 

aparcament 
en vía pública

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Cvp=(Pavp*10

0)/Tc %

Pavp= 
Nombre de 

places 
d'aparcament 

a la vía 
pública

Tc=Turismes 
censats - - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Cens de 
turismes 

(Idescat 2010)

Número 
(Vehicles) - - - No presenta 

problemes - 2010 - Cobertura Cobertura

38 DIBA.29 DIBA

Cobertura 
aparcament 
fora de la vía 

pública

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Cfvp=(Pfvp*10

0)/Tc %

Pfvp= Nombre 
de places 

d'aparcament 
fora de la vía 

pública

Tc=Turismes 
censats - - - Consultar el 

cadastre

Número 
(places 

d'aparcament)

Cens de 
turismes 

(Idescat 2010)

Número 
(Vehicles) - - - Dades no 

accessibles - 2010 - Cobertura Cobertura

39 DIBA.30 DIBA
Intensitat de 

vehicles 
pesants

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Factor de cost 
incremental

Ivp=((IMDp*D)
*100)/(IMD*Dt

)
%

IMDp=Intensit
at mitja diària 
de vehicles 

pesants dins 
el tram 

estudiat;

IMD=Intensitat 
mitja diària de 
vehicles totals 

del tram;

D=Distancia Dt=Distancia 
total -

Consulta les 
IMD i 

contabilitzar la 
distancia dels 

trams

IMD

Consultar les 
IMD i 

contabilitzar la 
distancia dels 

trams

IMD Longitud (m) Longitud (m) -
Dades no 

representative
s

- Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat



40 DIBA.31 DIBA
Espai viari 

distribució de 
mercaderies

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà

Evm=(Pcd*10
00)/P Pcd/Hab

Pcd= Parades 
per a càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

P=Població - - -
Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2011 - Cobertura Cobertura

41 DIBA.32 DIBA
Zones de 
càrrega i 

descàrrega
Mercaderies vehicle pesat Estacionamen

ts Urbà Consum 
d'espai urbà

Zcd=(Pcd*100
)/Pa %

Pcd= Parades 
per a càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

Pa=Places 
d'aparcament - - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Cobertura Cobertura

42 DIBA.33 DIBA

Víctimes 
mortals en 

accidents de 
trànsit

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Vm=(Vmau*1

000)/P %
Vmau=Víctim
es mortals en 
l'àmbit urbà

P=Població - - -

Consultar el 
servei català 
de trànsit o la 
policia local

Número 
(Persones)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 - Externalitats Externalitats

43 DIBA.34 DIBA Accidents 
amb víctimes

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Av=(Avau*100

0)/P Accidents/hab

Avau= 
Accidents 

amb víctimes 
dins de l'àmbit 

urbà

P=Població - - -

Consultar el 
servei català 
de trànsit o la 
policia local

Número 
(Persones)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 - Externalitats Externalitats

44 DIBA.35 DIBA Víctimes 
vianants

Seguretat 
viària peu Persones Urbà Accidentalitat Vv=(Vvau*100

)/Vit %

Vvau= 
Víctimes 

vianats en 
l'àmbit urbà

Vit=Víctimes 
totals - - -

Consultar el 
servei català 
de trànsit o la 
policia local

Número 
(Víctimes)

Consultar el 
servei català 
de trànsit o la 
policia local

Número 
(Víctimes) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 - Externalitats Externalitats

45 DIBA.36.1 DIBA

Reduir costos 
unitaris 
interns i 

externs del 
viatge del 
transport 

públic

Econòmics transport 
públic Persones Metropolità Cost mobilitat Full de càlcul 

de l'ATM "/viatger-Km - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

No és un 
indicador 
(sinó un 

objectiu del 
PMU)

No disponible - Rendiment Rendiment

46 DIBA.36.2 DIBA

Reduir costos 
unitaris 
interns i 

externs del 
viatge en 
transport 

privat

Econòmics transport 
particular Persones Metropolità Cost mobilitat Full de càlcul 

de l'ATM "/viatger-Km - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

No és un 
indicador 
(sinó un 

objectiu del 
PMU)

No disponible - Rendiment Rendiment

47 DIBA.36.3 DIBA

Reduir costos 
unitaris 
interns i 

externs del 
viatge del 
transport 

públic

Econòmics transport 
públic Persones Metropolità Cost mobilitat Full de càlcul 

de l'ATM "/viatger-Km - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

No és un 
indicador 
(sinó un 

objectiu del 
PMU)

No disponible - Rendiment Rendiment

48 DIBA.37 DIBA

Minimitzar 
distància 

mitjana dels 
desplaçament

s

Transport 
públic

transport 
públic Vehicles Urbà Cost mobilitat Md=Dmo Km

Dmo=Distanci
a mitjana del 

primer 
desplaçament 
per mobilitat 

obligada

- - - -

Consultar les 
enquestes de 
mobilitat i el 

model de 
trànsit

Longitud (m) - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Objectiu Pautes 

mobilitat

49 DIBA.38.1 DIBA

Potenciar 
canvi modal 

mobilitat 
metropolitana 

a peu i 
bicicleta

Vianants i 
Bicicletes

modes no 
motoritzats Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Pcpb=%Dintra
pb+%Dinterpb %

%Dintrapb=Pe
rcentatge de 

desplaçament
s 

intramunicipal
s realitzats a 

peu i en 
bicicleta

%Dinterpb=Pe
rcentatge de 

desplaçament
s 

intermunicipal
s realitzats a 

peu i en 
bicicleta

- - - Enquestes de 
mobilitat Percentatge Enquestes de 

mobilitat Percentatge % - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Objectiu Pautes 

mobilitat

50 DIBA.38.2 DIBA

Potenciar 
canvi modal 

mobilitat 
metropolitana 
amb transport 

public

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Pctp=%Dintrat
p+%Dintertp %

%Dintratp=Pe
rcentatge de 

desplaçament
s 

intramunicipal
s realitzats en 

transport 
públic

%Dintertp=Pe
rcentatge de 

desplaçament
s 

intermunicipal
s realitzats en 

transport 
públic

- - - Enquestes de 
mobilitat Percentatge Enquestes de 

mobilitat Percentatge - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Objectiu Pautes 

mobilitat

51 DIBA.38.3 DIBA

Potenciar 
canvi modal 

mobilitat 
metropolitana 

en vehicle 
privat 

motoritzat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental
Pcvp=%Dintra
vp+%Dintervp %

%Dintravp=Pe
rcentatge de 

desplaçament
s 

intramunicipal
s realitzats en 
vehicle privat

%Dintervp=Pe
rcentatge de 

desplaçament
s 

intermunicipal
s realitzats en 
vehicle privat

- - - Enquestes de 
mobilitat Percentatge Enquestes de 

mobilitat Percentatge - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Objectiu Pautes 

mobilitat

52 DIBA.39 DIBA

Reduir 
externalitats 

sistema 
metropolità 
transports

Econòmics genèric Persones Urbà Cost mobilitat Cett=cett millions "
cett= Costos 
externs totals 
del transport

- - - - Full de càlcul 
de l'ATM Euros - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

No és un 
indicador 
(sinó un 

objectiu del 
PMU)

No disponible - Objectiu Pautes 
mobilitat

53 DIBA.40.1 DIBA Consum 
energètic total Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Cet=Qep/a Tep/any

Qep= 
Quantitat total 
de tonelades 

equivalents de 
petroli 

consumides

a = Anys - - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 - Externalitats Externalitats

54 DIBA.40.2 DIBA

Proporció de 
combustibles 
derivats del 
petroli en el 

consum 
energètic

Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Pdp=Dp/a Tep/any

Dp= Quantitat 
de 

combustible 
derivat del 

petroli

a = Anys - - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 - Externalitats Externalitats

55 DIBA.41 DIBA

Emissions 
anuals de 

gasos d'efecte 
hivernacle en 

CO2 
equivalent

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eeh=Qgef/a Tm/any

Qgeh= 
Quantitat 

d'emissions 
de gasos 
hivernacle

a = Anys - - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 - Externalitats Externalitats



56 DIBA.42.1 DIBA

Emissions 
anuals de 

PM10, 
partícules 

solides 
inferiors a 10 

micres

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eps=Qps/a Tm/any

Qps= 
Quantitat 

d'emissions 
de particules 

sólides 
inferiors a 10 

micres

a = Anys - - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 - Externalitats Externalitats

57 DIBA.42.2 DIBA

Emissions 
anuals de 

Nox, òxids de 
nitrogen

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eon=Qon/a Tm/any

Qon= 
Quantitat 

d'emissions 
d'òxid de 
nitrògen

a = Anys - - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 - Externalitats Externalitats

58 DIBA.43.1 DIBA

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells diurns 
de soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesd*10

0)/P %

Pesd= 
Proporció de 
la població 
exposada a 
nivells de 

soroll diurn 
elevats

P=Població      - - -

Consultar els 
mapes de 
soroll del 
municipi

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut - Externalitats Externalitats

59 DIBA.43.2 DIBA

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells 
nocturns de 
soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesn*10

0)/P %

Pesn= 
Proporció de 
la població 
exposada a 
nivells de 

soroll 
nocturns 
elevats

P=Població      - - -

Consultar els 
mapes de 
soroll del 
municipi

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut - Externalitats Externalitats

60 DIBA.44 DIBA

Reduir 
ocupació de 
l'espai públic 
pels vehicles

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vies Urbà Consum 

d'espai urbà
Roep= (Svp-
Scs)*100/Svp %

Svp= 
Superfície de 
vía pública

Scs= 
Superfície de 

calçada 
segregada

- - -

Consultar la 
cartografia, 
realitzar un 
inventari de 

l'amplada total 
i útil de 

voreres, la 
xarxa 

jerarquitzada

Superfície 
(m2)

Consultar la 
cartografia, 
realitzar un 
inventari de 

l'amplada total 
i útil de 

voreres, la 
xarxa 

jerarquitzada

Superfície 
(m2) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

61 DIBA.45 DIBA

Accidents 
anuals amb 

morts o ferits 
greus per 

vehicle-km 
amb 

ciclomotors o 
motocicletes 
implicades

Seguretat 
viària motocicleta Persones Urbà Accidentalitat

Aam=(Avm*10
00000)/Nvt*Xt

*a

Accidents/veh
*Km*any

Avm= Nombre 
d'accidents 

mortals o amb 
ferits greus 

amb 
ciclomotors o 
motocicletes 
implicades

Xvt=Xarxa 
viària total a = Anys

Nvt= Nombre 
de vehicles 

totals
-

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Accidents)

Cens de 
turismes 

(Idescat 2010)
Longitud (m) Temps (Anys) Número 

(Vehicles) -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

62 PMUM.01 PMUM Autocontenció Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

A=(Di*100)/Dt
g % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.04 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

63 PMUM.02 PMUM Emissió de 
CO2 Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eeh=Qgef/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 DIBA.41 Externalitats Externalitats

64 PMUM.03 PMUM Emissió de 
NOx Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eon=Qon/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 DIBA.42.2 Externalitats Externalitats

65 PMUM.04 PMUM Emissió de 
PM10 Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eps=Qps/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
2011 DIBA.42.1 Externalitats Externalitats

66 PMUM.05 PMUM
Indicadors de 

qualitat de 
l'aire XUVPCA

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental - - - - - - - - - - - -
Metodologia 

de càlcul 
indeterminada

- No disponible - Externalitats Externalitats

67 PMUM.06 PMUM

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells diurns 
de soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesd*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.1 Externalitats Externalitats

68 PMUM.07 PMUM

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells 
nocturns de 
soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesn*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.2 Externalitats Externalitats

69 PMUM.08 PMUM

Espai públic 
dedicat a 
vianants i 
bicicletes

Vianants i 
Bicicletes

modes no 
motoritzats Vies Urbà Cost inversió

Xnmt=(Lnmv+
Lnmp+Lnm30)

*100/Xvt
%

Lnmv = 
Longitud de 

vies amb 
preferencia 
per vianants

Xvt=Xarxa 
viària total

Lnmp = 
Longitud de 

vies amb 
prioritat 
invertida    

Lnm30 = 
Longitud de 
vies de zona 

30

-
Inventari de la 

xarxa viària 
total

Longitud (m)
Inventari de la 

xarxa viària 
total

Longitud (m) Longitud (m) Longitud (m) - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

70 PMUM.09 PMUM Xarxa ciclable Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xc=(Xvc*100)/
Xvt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.10 Reconversió Reconversió

71 PMUM.10 PMUM
Infraestructura 
específica de 

bicicletes
Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Ieb=Xcv Km

Xvc=Xarxa 
vies ciclistes 
(carril vici, 
vorera bici, 
carril 30)

- - - -
Inventari de la 

xarxa viària 
total

Longitud (m) - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

72 PMUM.11 PMUM

Accessibilitat 
peatonal a 

zones verdes, 
zones 

d'activitat 
económica i 

escoles.

Vianants peu Vies Urbà Cost inversió Ap=(Apz*100)
/Xvt %

Apz= 
accessibilitat 
peatonal a 

zones verdes, 
zones 

d'activitat 
económica i 

escoles.

Xvt=Xarxa 
viària total - - -

Consultar la 
cartografia, 
realitzar un 
inventari de 

l'amplada total 
i útil de 

voreres, la 
xarxa 

jerarquitzada

Longitud (m)
Inventari de la 

xarxa viària 
total

Longitud (m) - - -
Metodologia 

de càlcul 
indeterminada

- Treballs PMU - Cobertura Cobertura

73 PMUM.12 PMUM

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic de 
proximitat

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Ct1=(Pp1*100

)/P %

Pp1=Població 
amb parada 
autobús urba 
a menys de 

250m

P=Població - - -
Treballs 

associats al 
PMU

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - - No presenta 
problemes - 2011 DIBA.16.1 Cobertura Cobertura



74 PMUM.13 PMUM

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic 

interurbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Ct1=(Pp1*100

)/P %

Pp1=Població 
amb parada 
autobús urba 
a menys de 

1000m

P=Població - - -

Consultar al 
PMU, els 
radis de 

cobertura de 
les estacions 
del transport 

public

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - - No presenta 
problemes - 2011 DIBA.16.2 Cobertura Cobertura

75 PMUM.14 PMUM
Ocupació 

mitjana dels 
automòvils

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Oma=Mitjana(

Pc/T)
Persones/Turi

smes

Pc=Persones 
que ocupen 
cada cotxe

T=Nombre de 
turismes totals - - - Enquestes de 

mobilitat Pc=Número
Cens de 
turismes 

(Idescat 2010)

Número 
(Vehicles) - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- 2010 ATMM Rendiment Rendiment

76 PMUM.15 PMUM
Modernització 
dels vehicles 
municipals

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Cost inversió Mvm=(Vm*10

0)/Vmt %

Vm=Nombre 
de vehicles 
moderns 
(Electrics, 

gas, híbrids)

Vmt=Nombre 
total de 
vehicles 

municipals

- - -

Consultar la 
flota de 
vehicles 

municipals

Número  
(Vehicles)

Consultar la 
flota de 
vehicles 

municipals

Número 
(Vehicles) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Reconversió Reconversió

77 PMUM.16.1 PMUM
Cobertura 

aparcament 
en vía pública

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Cvp=(Pavp*10

0)/Tc % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2010 DIBA.28 Cobertura Cobertura

78 PMUM.16.2 PMUM

Cobertura 
aparcament 
fora de la vía 

pública

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Cfvp=(Pfvp*10

0)/Tc % - - - - - - - - - - - - Dades no 
accessibles - 2010 DIBA.29 Cobertura Cobertura

79 AMBIMOB.01 AMBIMOB Consum 
energètic total Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Cet=Qep/a Tep/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.40.1 Externalitats Externalitats

80 AMBIMOB.02 AMBIMOB Emissió de 
CO2 Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eeh=Qgef/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.41 Externalitats Externalitats

81 AMBIMOB.03 AMBIMOB Emissió de 
PM10 Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eps=Qps/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.42.1 Externalitats Externalitats

82 AMBIMOB.04 AMBIMOB Emissió de 
NOx Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eon=Qon/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.42.2 Externalitats Externalitats

83 AMBIMOB.05 AMBIMOB

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells diurns 
de soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesd*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.1 Externalitats Externalitats

84 AMBIMOB.06 AMBIMOB

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells 
nocturns de 
soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesn*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.2 Externalitats Externalitats

85 AMBIMOB.07 AMBIMOB
Espai públic 
destinat a 
l'automòbil

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vies Urbà Consum 

d'espai urbà
Epa=(Xp+Xv3

0)+Cvp %
Xp=Xarxa 
primària o  

bàsica;   

Cvp=Cobertur
a 

d'aparcament 
en vía pública

Xv30=Xarxa 
viària de zona 

30 Km/h
- -

Inventari de la 
xarxa viària 

jerarquitzada
Percentatge

Inventari de la 
xarxa viària 

jerarquitzada

Número 
(Places 

d'aparcament)
Percentatge - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

86 AMBIMOB.08 AMBIMOB

Longitud de 
vies amb 

prioritat per 
modes no 
motoritzats 

totals

Vianants i 
Bicicletes

modes no 
motoritzats Vies Urbà Cost inversió Xnmt=Lnmv+

Lnmp+Lnm30 Km - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU PMUM.08 Reconversió Reconversió

87 AMBIMOB.09 AMBIMOB

Cobertura 
aparcament 
fora de la vía 

pública

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Cfvp=(Pfvp*10

0)/Tc % - - - - - - - - - - - - Dades no 
accessibles - 2010 DIBA.29 Cobertura Cobertura

88 AMBIMOB.10 AMBIMOB Accidents 
amb víctimes

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Av=(Avau*100

0)/P Accidents/hab - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 DIBA.34 Externalitats Externalitats

89 AMBIMOB.11 AMBIMOB

Accidents 
amb vianants 

o ciclistes 
implicats

Seguretat 
viària peu Persones Urbà Accidentalitat Avc=(Avi+Aci)

*100/Avau % - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 DIBA.35 Externalitats Externalitats

90 AMBIMOB.12 AMBIMOB

Accidents 
amb víctimes 
per vehícle i 
quilómetres

Seguretat 
viària

automòbil 
particular Persones Urbà Accidentalitat Avvq=Avau/(T

c*Xt)
Accidents/veh

*Km

Avau= 
Accidents 

amb víctimes 
dins de l'àmbit 

urbà

Xt=Xarxa 
viària total

Tc=Turismes 
censats - -

Consultar el 
servei català 
de trànsit o la 
policia local

Número 
(Accidents)

Inventari de la 
xarxa viària Longitud (m) Número 

(Vehicles) - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2010 - Externalitats Externalitats

91 DNMC.01 DNMC Turismes per 
habitant

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Th=(T*1000)/

P Turismes/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2010 DIBA.22 Cobertura Cobertura

92 DNMC.02 DNMC
Adaptació 

PMR 
Autobusos

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Accessibilitat 

PMR
VA=(Va*100)/

Vt % - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern DIBA.11 Reconversió Reconversió

93 DNMC.03 DNMC
Adaptació 

PMR 
Estacions

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Accessibilitat 

PMR
EA=(Ea*100)/

Et % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.12 Reconversió Reconversió

94 DNMC.04 DNMC

Velocitat 
comercial 
transport 

públic urbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Factor de cost 

decremental Vc=Du/Hu Km/h - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.13 Oferta 

(serveis)
Oferta 

(serveis)

95 DNMC.05 DNMC

Velocitat 
comercial 
transport 

públic 
interurbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Interurbà Factor de cost 

decremental Vci=Dui/Hui Km/h
Dui=Distancia 

útil 
interurbana

Hui=Hores 
útils 

interurbanes
- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Longitud (m)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Temps (H) - - -
Àmbit d'estudi 

diferent al 
PMU

- Depenent de 
l'agent extern - Oferta 

(serveis)
Oferta 

(serveis)



96 DNMC.06 DNMC Integració 
tarifaria

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat It=(Pit*100)/P % - - - - - - - - - - - -

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
- Depenent de 

l'agent extern DIBA.14 Cobertura Cobertura

97 DNMC.07 DNMC

Consum 
energètic del 
transport per 

carretera

Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Ce=Qc/P kg/hab

Qc=Quantitat 
de 

combustible 
(benzina i 

gasoil) utilitzat 
en el transport 

terrestre

P=Població - - -
Consulta a 

l'institut català 
de l'energia

Massa (kg)
Padro 

(Idescat, 
2011)

Habitants - - -
Àmbit d'estudi 

diferent al 
PMU

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

2011 - Externalitats Rendiment

98 DNMC.08 DNMC

Quota de 
transport de 
mercaderies 
per carretera

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Factor de cost 
incremental

Qtm=(Mc*100
)/Mt %

Mc=Transport 
de 

mercaderies 
efectuat per 

carretera

Mt=Transport 
de 

mercaderies 
total

- - -

Consultar 
l'observatori 

de la mobilitat 
(PTOP)

Número 
(Vehicles)

Consultar 
l'observatori 

de la mobilitat 
(PTOP)

Número 
(Transport) - - -

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU

Representativi
tat de les 

dades

Depenent de 
l'agent extern - Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

99 DNMC.09 DNMC

Víctimes 
mortals en 

accidents de 
trànsit

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Vm=(Vmau*1

000)/P % - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 DIBA.33 Externalitats Externalitats

100 DNMC.10 DNMC

Accidents 
amb víctimes 
per vehícle i 
quilómetres

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Avvq=Avau/(T

c*Xt)
Accidents/veh

*Km - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2010 AMBIMOB.12 Externalitats Externalitats

101 DNMC.11 DNMC Emissió de 
CO2 Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eeh=Qgef/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.41 Externalitats Externalitats

102 DNMC.12.1 DNMC

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells diurns 
de soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesd*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.1 Externalitats Externalitats

103 DNMC.12:2 DNMC

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells 
nocturns de 
soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesn*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.2 Externalitats Externalitats

104 DNMC.13.1 DNMC Emissió de 
NOx Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eon=Qon/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.42.2 Externalitats Externalitats

105 DNMC.13.2 DNMC Emissió de 
SO2 Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eds=Qds/a Tm/any

Qds= 
Quantitat 

d'emissions 
de dioxid de 

sofre

a = Anys - - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 - Externalitats Externalitats

106 DNMC.13.3 DNMC Emissió de 
COV Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Ecov=Qcov/a Tm/any

Qcov= 
Quantitat 

d'emissions 
de compostos 

volàtils 
orgànics

a = Anys - - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn) - Temps (Anys) - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 - Externalitats Externalitats

107 DNMC.14 DNMC

Superació 
dels nivells de 

qualitat de 
l'aire causat 
pel trànsit

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental - - - - - - - - - - - -
Metodologia 

de càlcul 
indeterminada

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
No disponible - Externalitats Externalitats

108 DNMC.15 DNMC

Fragmentació 
d'ecosistemes 
i hàbitats per 

infraestructure
s de transport

Territori genèric Vies Regional Cost 
ambiental Ssen=ssenc ha

ssenc= 
Superfície del 

sistema 
d'espais 

naturals a 
Catalunya

- - - -

Consultar les 
dades al 

departament 
de Medi 

Ambient i 
Habitatge

Superfície 
(m2) - - - - -

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
Treballs PMU - Externalitats Externalitats

109 DNMC.16 DNMC

Ocupació del 
territori per a 

infraestructure
s del transport

Territori genèric Vies Urbà Cost 
ambiental Sd=Sda/a ha/any

Sda= 
Superficie de 
desenvolupa
ment anual 

per a 
infraestructure

s

a = Anys - - -

Consultar el 
mapa d'úsos 

del sòl de 
l'institut 

cartogràfic

Superfície 
(m2) - Temps (Anys) - - -

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
Treballs PMU - Externalitats Externalitats

110 DNMC.17 DNMC

Generació de 
residus 

associats al 
transport

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Grv=Rav/a Kg o 
unitats/any

Rav= Residus 
associats als 

vehicles
a = Anys - - -

Consultar el 
departament 

de medi 
ambient

Número - Temps (Anys) - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU - Externalitats Externalitats

111 DNMC.18 DNMC Ocupació de 
la xarxa viària

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Oxv=(Nvt*Dm

d)/Xt
Vehicles*Km*
dia/km carril

Nvt= Nombre 
de vehicles 

totals

Dmd= 
Distància 

mitjana dels 
desplaçament

s

Xt=Xarxa 
viària total - -

Consultar a 
l'Idescat el 

nombre total 
de vehicles

Número 
(Vehicles)

Consultar les 
dades al 

ministeri de 
foment i 

departament 
de política 
territorial i 

obres 
públiques

Enquesta 
demobilitat 

urbana
Longitud (m) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Diagnosi Rendiment

112 DNMC.19 DNMC
Intensitat de 

vehicles 
pesants

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Factor de cost 
incremental

Ivp=((IMDp*D)
*100)/(IMD*Dt

)
% - - - - - - - - - - - -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU DIBA.30 Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

113 DNMC.20 DNMC

Quilòmetres 
de xarxa 

ferroviària per 
cada mil 
habitants

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Vies Urbà Cost inversió Kmf=(Xf*1000
)/P Km/Hab

Xf=Longitud 
de xarxa 

ferroviària
P=Població - - -

Consultar la 
cartografia del 

ICC
Longitud (m)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2011 - Cobertura Cobertura

114 DNMC.21 DNMC

Oferta de 
transport 
públic per 
carretera

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Otp=(Nv*Dui)/

P (Veh*Km)/Hab

Nv=Nombre 
de vehicles 

del transport 
públic

P=Població
Dui=Distancia 

útil 
interurbana

- -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants Longitud (m) - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
2011 - Cobertura Cobertura



115 DNMC.22 DNMC Xarxa per a 
bicicletes Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xb=(Xvc*1000

)/P Km/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2011 DIBA.09 Cobertura Cobertura

116 DNMC.23 DNMC
Cobertura del 

transport 
públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Regional Cost inversió Ctp=(Psc*100

)/P % - - - - - - - - - - - -
Metodologia 

de càlcul 
indeterminada

- 2011 DIBA.15 Cobertura Cobertura

117 DNMC.24 DNMC
Espai viari 

distribució de 
mercaderies

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà

Evm=(Pcd*10
00)/P Pcd/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - 2011 DIBA.31 Cobertura Cobertura

118 DNMC.25 DNMC
Serveis de 
short-sea-
shipping

Mercaderies genèric Mercaderies Interurbà Factor de cost 
decremental - - - - - - - - - - - -

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

Treballs PMU - Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

119 DNMC.26 DNMC
Vols 

interncontinen
tals directes

Global transport 
públic Persones Interurbà Factor de cost 

decremental Vid=Nvi/A Nombre 
vols/anys

Nvi=Nombre 
de vols 

intercontinent
als directes

A=Nombre 
d'anys - - -

Consultar les 
dades a 

l'aeroport de 
Barcelona

Número (Vols)

Consultar les 
dades a 

l'aeroport de 
Barcelona

Temps (Anys) - - -
Àmbit d'estudi 

diferent al 
PMU

- Treballs PMU - Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

120 DNMC.27 DNMC

Distància de 
recorregut en 

els 
desplaçament
s quotidians 

intermunicipal
s

Global genèric Persones Interurbà Factor de cost 
incremental

Drq=#i(drdqi*
Ndqi)/Ndq Km

drdq= 
Distancia de 
recorregut en 

els 
desplaçament
s quotidians 

intermunicipal
s

Ndq= Nombre 
de 

desplaçament
s quotidians 

intermunicipal
s

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Longitud (m)
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU

Representativi
tat de les 

dades
2006 -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

121 DNMC.28 DNMC

Nivell 
d'autocontenci

ó en els 
desplaçament
s quotidians

Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
decremental A=(Di*100)/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.04 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

122 DNMC.29.1 DNMC
Repartiment 

modal intern a 
peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rip=(Dip*100)
/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.01.1 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

123 DNMC.29.2 DNMC
Repartiment 
modal intern 
en bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rib=(Dib*100)
/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.01.2 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

124 DNMC.30 DNMC

Repartiment 
modal intern 
en transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Ritp=(Ditp*10

0)/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.01.3 Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

125 DNMC.3.1 DNMC

Repartiment 
modal intern-

extern en 
transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Metropolità Factor de cost 

decremental
Rietp=(Dietp*

100)/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.02.3 Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

126 DNMC.31.2 DNMC

Repartiment 
modal extern-

intern en 
transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Metropolità Factor de cost 

decremental
Reitp=(Deitp*

100)/Dt % - - - - - - - - - - - -
Dades no 

representative
s

- 2006 DIBA.03.3 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

127 GBPM.01 GBPM

Nombre de 
clients del 
transport 

públic urbà

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Nc=(Ctp*100)/

P %

Ctp= Nombre 
de clients que 

utilitzen el 
transport 

públic urbà

P=Població - - -

Consultar les 
dades 

referents a 
viatgers a les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Número 
(Persones)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

128 GBPM.02 GBPM

Velocitat 
comercial 
transport 

públic urbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Factor de cost 

decremental Vc=Du/Hu Km/h - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.13 Oferta 

(serveis)
Oferta 

(serveis)

129 GBPM.03 GBPM

Índex de 
qualitat dels 
serveis de 
transport 

públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental - - - - - - - - - - - -
Metodologia 

de càlcul 
indeterminada

- Depenent de 
l'agent extern - Diagnosi Rendiment

130 GBPM.04 GBPM Turismes per 
habitant

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Th=(T*1000)/

P Turismes/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2010 DIBA.22 Cobertura Cobertura

131 GBPM.05 GBPM
Ocupació 

mitjana dels 
automòvils

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Oma=Mitjana(

Pc/T)
Persones/Turi

smes - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- 2010 PMUM.14 Rendiment Rendiment

132 GBPM.06 GBPM

Víctimes 
mortals en 

accidents de 
trànsit

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Vm=(Vmau*1

000)/P % - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2011 DIBA.33 Externalitats Externalitats

133 GBPM.07 GBPM

Emissions de 
contaminants 
atmosfèrics 

locals

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Nd=Ndsl Díes

Ndsl=Nombre 
de díes en 

que es supera 
el llindar del 
qualitat de 
l'aire (NOx, 

SOx, O3 i CO)

- - - -

Consultar la 
xarxa de 

vigilància i 
protecció 

atmosfèrica.

Temps (díes) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

134 GBPM.08 GBPM
Quota d'ús del 

transport a 
peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental Qp=Npp*Dpp Persones*Km

Npp=Nombre 
de persones 
que realitzen 
desplaçament

s a peu

Dpp=Distanci
a que es 

realitza en el 
total de 

desplaçament
s a peu

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Persones)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Longitud (m) - - -
Dades no 

representative
s

- Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

135 GBPM.09.1 GBPM
Quota d'ús del 
transport en 

bicicleta
Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 

decremental Qb=Npb*Dpb Persones*Km

Npb=Nombre 
de persones 
que realitzen 
desplaçament
s en bicicleta

Dpb=Distanci
a que es 

realitza en el 
total de 

desplaçament
s en bicicleta

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Persones)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Longitud (m) - - -
Dades no 

representative
s

- Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda



136 GBPM.09.2 GBPM
Quota d'ús del 
transport en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental
Qvp=Npvp*Dp

vp Persones*Km

Npvp=Nombre 
de persones 
que realitzen 
desplaçament
s en vehicle 

privat

Dpvp=Distanci
a que es 

realitza en el 
total de 

desplaçament
s en vehicle 

privat

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Persones)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Longitud (m) - - -
Dades no 

representative
s

- Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

137 GBPM.09.3 GBPM

Quota d'ús del 
transport en 

transport 
públic

Transport 
públic

transport 
públic Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Qtp=Nptp*Dpt

p Persones*Km

Nptp=Nombre 
de persones 
que realitzen 
desplaçament
s en transport 

públic

Dptp=Distanci
a que es 

realitza en el 
total de 

desplaçament
s en transport 

públic

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Persones)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Longitud (m) - - -
Dades no 

representative
s

- Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

138 GBPM.09.4 GBPM

Nivell 
d'autocontenci

ó en els 
desplaçament
s quotidians

Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
decremental A=(Di*100)/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.04 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

139 GBPM.10 GBPM

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic de 
proximitat

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Ct1=(Pp1*100

)/P % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2011 DIBA.16.1 Cobertura Cobertura

140 GBPM.11.1 GBPM
Adaptació 

PMR 
Autobusos

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Accessibilitat 

PMR
VA=(Va*100)/

Vt % - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern DIBA.11 Reconversió Reconversió

141 GBPM.11.2 GBPM
Adaptació 

PMR 
Estacions

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Accessibilitat 

PMR
EA=(Ea*100)/

Et % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.12 Reconversió Reconversió

142 GBPM.12 GBPM Xarxa per a 
bicicletes Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xb=(Xvc*1000

)/P Km/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2011 DIBA.09 Cobertura Cobertura

143 GBPM.13 GBPM
Zones de 
càrrega i 

descàrrega
Mercaderies vehicle pesat Estacionamen

ts Urbà Consum 
d'espai urbà Zcd=Pcd % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.32
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

144 GBPM.14 GBPM

Consum 
energètic del 
transport per 

carretera

Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Ce=Qc/P kg/hab - - - - - - - - - - - -
Àmbit d'estudi 

diferent al 
PMU

- 2006 DNMC.27 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

145 GBPM.15 GBPM Emissió de 
CO2 Emissions transport 

particular Vehicles Urbà Cost 
ambiental Eeh=Qgef/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.41 Externalitats Externalitats

146 GBPM.16.1 GBPM

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells diurns 
de soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesd*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.1 Externalitats Externalitats

147 GBPM.16.2 GBPM

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells 
nocturns de 
soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesn*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.2 Externalitats Externalitats

148 ATMM.01 ATMM
Població 

resident al 
municipi

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
incremental Pr=P Habitants P=Població - - - -

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - - - No presenta 

problemes - 2011 -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

149 ATMM.02.1 ATMM
Índex de 

motorització 
total

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental

Imt=(Th+Mh+
vmll+vmp+Na)

*1000/P
Vehicles/Hab Nombre total 

de vehicles P=Població - - -

Consultar el 
nombre de 
vehicles a 
l'Idescat 
(2010)

Número  
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2010 - Cobertura Cobertura

150 ATMM.02.2 ATMM Turismes per 
habitant

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Th=(T*1000)/

P Turismes/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2010 DIBA.22 Cobertura Cobertura

151 ATMM.02.3 ATMM Motos per 
habitants

Vehicle privat 
motoritzat motocicleta Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Mh=(M*1000)/

P Motos/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2010 DIBA.23 Cobertura Cobertura

152 ATMM.02.4 ATMM

Vehicles de 
mercaderies 
lleguers per 

habitant

Mercaderies automòbil 
particular Mercaderies Urbà Factor de cost 

incremental
Vmll=(vmll*10

00)/P

Vehicles 
lleuger de 

mercaderies/
Hab

vmll=Nombre 
de vehicles 
lleugers de 

mercaderies

P=Població - - -

Consultar el 
nombre de 
vehicles a 
l'Idescat 
(2010)

Número 
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2010 - Cobertura Cobertura

153 ATMM.02.5 ATMM

Vehicles de 
mercaderies 
pesants per 

habitant

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Factor de cost 
incremental

Vmp=(vmp*10
00)/P

Vehicles 
pesants de 

mercaderies/
Hab

vmp=Nombre 
de vehicles 
pesants de 

mercaderies

P=Població - - -

Consultar el 
nombre de 
vehicles a 
l'Idescat 
(2010)

Número 
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - - No presenta 

problemes - 2010 - Cobertura Cobertura

154 ATMM.02.6 ATMM
Índex de 

motorització 
d'autobusos

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Factor de cost 

decremental
Ima=(Na*1000

)/P

Nombre 
d'autobusos/H

ab

Na=Nombre 
total 

d'autobusos
P=Població - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Vehicles)

Padro 
(Idescat, 

2011)
Habitants - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Cobertura Cobertura

155 ATMM.03.1 ATMM

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
turismes

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Dpvh=(Npt*10

0)/Pa % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2010 DIBA.28 Cobertura Cobertura

156 ATMM.03.2 ATMM

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
motocicletes

Aparcament motocicleta Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Dpm=(Npm*1

00)/Pa %

Npm=Nombre 
de places 

destinades a 
motocicletes

Pa=Places 
d'aparcament - - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Cobertura Cobertura

157 ATMM.03.3 ATMM

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
vehicles de 
mercaderies 

lleugers

Aparcament automòbil 
particular Mercaderies Urbà Consum 

d'espai urbà
Dpmll=(Npmll*

100)/Pa %

Npmll=Nombr
e de places 

destinades a 
vehicles de 
mercaderies 

lleugers

Pa=Places 
d'aparcament - - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament
- - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Cobertura Cobertura



158 ATMM.03.4 ATMM

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
vehicles de 
mercaderies 

pesants

Aparcament vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà

Dpmp=(Npmp
*100)/Pa %

Npmp=Nombr
e de places 
destinades a 
vehicles de 
mercaderies 

pesants

Pa=Places 
d'aparcament - - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament
- - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Cobertura Cobertura

159 ATMM.03.5 ATMM

Distribució del 
parc de 

vehicles per 
autobusos

Aparcament
transport 

col!lectiu per 
carretera

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà
Dpa=(Npa*10

0)/Pa %

Npa=Nombre 
de places 

destinades a 
autobusos

Pa=Places 
d'aparcament - - -

Inventari de 
les places 

d'aparcament

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari de 
les places 

d'aparcament
- - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Cobertura Cobertura

160 ATMM.04.1 ATMM

Nombre de 
vehicles 

ambientals 
mes eficients 
en els serveis 

urbans 
referents a 
autobusos

Medi Ambient
transport 

col!lectiu per 
carretera

Vehicles Urbà Cost 
ambiental Vea=vea Nombre

vea=Nombre 
de vehicles 

eficients 
referent a 
autobusos

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número  
(Vehicles) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

161 ATMM.04.2 ATMM

Nombre de 
vehicles 

ambientals 
mes eficients 
en els serveis 

urbans 
referents a 
recollida de 

residus

Medi Ambient vehicle pesat Vehicles Urbà Cost 
ambiental Verr=verr Nombre

verr=Nombre 
de vehicles 

eficients 
referent a 

recollida de 
residus

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número  
(Vehicles) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

162 ATMM.04.3 ATMM

Nombre de 
vehicles 

ambientals 
mes eficients 
en els serveis 

urbans 
referents a 

flota municipal

Medi Ambient
transport 

col!lectiu per 
carretera

Vehicles Urbà Cost 
ambiental Vefm=vefm Nombre

vefm=Nombre 
de vehicles 

eficients 
referent a la 

flota municipal

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número  
(Vehicles) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Reconversió Reconversió

163 ATMM.04.4 ATMM

Nombre de 
vehicles 

ambientals 
mes eficients 
en els serveis 

urbans 
referents a 

taxis

Medi Ambient taxi Vehicles Urbà Cost 
ambiental Vet=vet Nombre

vet=Nombre 
de vehicles 

eficients 
referent a 

taxis

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número  
(Vehicles) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Reconversió Reconversió

164 ATMM.05.1 ATMM

Distribució 
dels 

desplaçament
s interns

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Ddi=(Di*100)/
Dt %

Di=Nombre de 
viatges interns 

dins el 
municipi

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

165 ATMM.05.2 ATMM

Distribució 
dels 

desplaçament
s generats

Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
incremental

Ddg=(Dg*100)
/Dt %

Dg=Nombre 
de viatges 
generats

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

166 ATMM.05.3 ATMM

Distribució 
dels 

desplaçament
s atrets

Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
incremental

Dda=(Da*100)
/Dt %

Da= Nombre 
de viatges 

atrets

Dti=desplaça
ments totals 

interns
- - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU - Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

167 ATMM.06 ATMM Autocontenció Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
decremental A=(Di*100)/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.04 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

168 ATMM.07.1 ATMM

Nombre de 
desplaçament
s interns diaris 

totals

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
incremental

Ritd=Nipd+Ni
bd+Niad+Nimf

d+Nivpd

Desplaçament
s/dia

Nipd= 
desplaçament

s interns a 
peu

Nibd=desplaç
aments 

interns en 
bicicleta

Niad=desplaç
aments 

interns en 
autobus

Nimfd=despla
çaments 

interns en 
mode 

ferroviari

Nivpd=despla
çaments 

interns en 
vehicle privat

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número(Despl
açaments) / 

Temps (Díes)

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número(Despl
açaments) / 

Temps (Díes)

Número(Despl
açaments) / 

Temps (Díes)

Número(Despl
açaments) / 

Temps (Díes)

Número(Despl
açaments) / 

Temps (Díes)

No presenta 
problemes - Treballs PMU -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

169 ATMM.07.2 ATMM

Nombre de 
desplaçament
s interns diaris 

a peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental Nipd=Dip/d Desplaçament

s/dia

Dip=desplaça
ments interns 

a peu

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

170 ATMM.07.3 ATMM

Nombre de 
desplaçament
s interns diaris 

en bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 
decremental Nibd=Dib/d Desplaçament

s/dia

Dib=desplaça
ments interns 
en bicicleta

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

171 ATMM.07.4 ATMM

Nombre de 
desplaçament
s interns diaris 

en autobús

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Factor de cost 

decremental Niad=Dia/d Desplaçament
s/dia

Dia=desplaça
ments interns 
en autobus

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

172 ATMM.07.5 ATMM

Nombre de 
desplaçament
s interns diaris 

en modes 
ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Urbà Factor de cost 
decremental Nimfd=Dimf/d Desplaçament

s/dia

Dimf=desplaç
aments 

interns en 
mode 

ferroviari

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

173 ATMM.07.6 ATMM

Nombre de 
desplaçament
s interns diaris 

en vehicle 
privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental Nivpd=Divp/d Desplaçament
s/dia

Divp=desplaç
aments 

interns en 
vehicle privat

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

174 ATMM.08.1 ATMM
Repartiment 

modal intern a 
peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rip=(Dip*100)
/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.01.1 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

175 ATMM.08.2 ATMM
Repartiment 
modal intern 
en bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rib=(Dib*100)
/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.01.2 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

176 ATMM.08.3 ATMM
Repartiment 
modal intern 
en autobus

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Ria=(Dia*100)

/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.01.3 Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat

177 ATMM.08.4 ATMM

Repartiment 
modal intern 

en modes 
ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rimf=(Dimf*1
00)/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.01.3 Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

178 ATMM.08.5 ATMM

Repartiment 
modal intern 
en vehicle 

privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental
Rivp=(Divp*10

0)/Dt % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.01.4 Demanda 

(quotes)
Pautes 

mobilitat



179 ATMM.09.1 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s diaris de 
conexió totals

Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
incremental

Ndct=Ndpd+N
dbd+Ndad+N
dmfd+Ndvpd

Desplaçament
s/dia

Ndpd= 
Nombre de 

desplaçament
s diaris de 

conexió 
realitzats a 

peu

Ndbd= 
Nombre de 

desplaçament
s diaris de 

conexió 
realitzats en 

bicicleta

Ndad= 
Nombre de 

desplaçament
s diaris de 

conexió 
realitzats  en 

autobús

Ndmfd= 
Nombre de 

desplaçament
s diaris de 

conexió 
realitzats en 

modes 
ferroviaris

Ndvpd= 
Nombre de 

desplaçament
s diaris de 

conexió 
realitzats en 
vehicle privat

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

180 ATMM.09.2 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s diaris de 
conexió 

realitzats a 
peu

Vianants peu Persones Metropolità Factor de cost 
decremental Ndpd=Ddp/d Desplaçament

s/dia

Dcp=desplaça
ments de 

conexió a peu

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

181 ATMM.09.3 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s diaris de 
conexió 

realitzats en 
bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Metropolità Factor de cost 
decremental Ndbd=Ddb/d Desplaçament

s/dia

Dcb=desplaça
ments de 

conexió en 
bicicleta

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

182 ATMM.09.4 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s diaris de 
conexió 

realitzats  en 
autobús

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Metropolità Factor de cost 

decremental Ndad=Dda/d Desplaçament
s/dia

Dca=desplaça
ments de 

conexió en 
autobus

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

183 ATMM.09.5 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s diaris de 
conexió 

realitzats en 
modes 

ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Ndmfd=Ddmf/
d

Desplaçament
s/dia

Dcmf=desplaç
aments de 
conexió en 

mode 
ferroviari

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

184 ATMM.09.6 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s diaris de 
conexió 

realitzats en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Ndvpd=Ddvp/

d
Desplaçament

s/dia

Dcvp=desplaç
aments de 
conexió en 

vehicle privat

d=dies de 
l'any - - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

185 ATMM.10.1 ATMM
Repartiment 

modal de 
conexió a peu

Vianants peu Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rcp=(Dcp*10
0)/Dt %

Dcp=desplaça
ments de 

conexió a peu

Dtc=desplaça
ments totals 
de connexió

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

186 ATMM.10.2 ATMM

Repartiment 
modal de 

conexió en 
bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rcb=(Dcb*10
0)/Dt %

Dcb=desplaça
ments de 

conexió en 
bicicleta

Dtc=desplaça
ments totals 
de connexió

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

187 ATMM.10.3 ATMM

Repartiment 
modal de 

conexió en 
autobus

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Metropolità Factor de cost 

decremental
Rca=(Dca*10

0)/Dt %

Dca=desplaça
ments de 

conexió en 
autobus

Dtc=desplaça
ments totals 
de connexió

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

188 ATMM.10.4 ATMM

Repartiment 
modal de 

conexió en 
modes 

ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rcmf=(Dcmf*
100)/Dt %

Dcmf=desplaç
aments de 
conexió en 

mode 
ferroviari

Dtc=desplaça
ments totals 
de connexió

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

189 ATMM.10.5 ATMM

Repartiment 
modal de 

conexió en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Rcvp=(Dcvp*1

00)/Dt %

Dcvp=desplaç
aments de 
conexió en 

vehicle privat

Dtc=desplaça
ments totals 
de connexió

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

190 ATMM.11.1 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s urbans 
totals diaris 

totals

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
incremental

Ndut=Ndup+N
dub+Ndua+N
dumf+Nduvp

Desplaçament
s/dia

Ndup= 
Nombre de 

desplaçament
s urbans 

totals diaris a 
peu

Ndub= 
Nombre de 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
bicicleta

Ndua= 
Nombre de 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
autobús

Ndumf= 
Nombre de 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
modes 

ferroviaris

Nduvp= 
Nombre de 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
vehicle privat

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

191 ATMM.11.2 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s urbans 
totals diaris a 

peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Ndup=(Dip+D
dp)/d

Desplaçament
s/dia

Dip=desplaça
ments interns 

a peu

d=dies de 
l'any

Dcp=desplaça
ments de 

conexió a peu
- -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

192 ATMM.11.3 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s urbans 
totals diaris en 

bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Ndub=(Dib+D
db)/d

Desplaçament
s/dia

Dib=desplaça
ments interns 
en bicicleta

d=dies de 
l'any

Dcb=desplaça
ments de 

conexió en 
bicicleta

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

193 ATMM.11.4 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s urbans 
totals diaris en 

autobús

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Ndua=(Dia+D

da)/d
Desplaçament

s/dia

Dia=desplaça
ments interns 
en autobus

d=dies de 
l'any

Dca=desplaça
ments de 

conexió en 
autobus

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

194 ATMM.11.5 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s urbans 
totals diaris en 

modes 
ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Ndumf=(Dimf
+Ddmf)/d

Desplaçament
s/dia

Dimf=desplaç
aments 

interns en 
mode 

ferroviari 

d=dies de 
l'any

Dcmf=desplaç
aments de 
conexió en 

mode 
ferroviari

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

195 ATMM.11.6 ATMM

Nombre de 
desplaçament

s urbans 
totals diaris en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental
Nduvp=(Divp+

Ddvp)/d
Desplaçament

s/dia

Divp=desplaç
aments 

interns en 
vehicle privat 

d=dies de 
l'any

Dcvp=desplaç
aments de 
conexió en 

vehicle privat

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Temps (Díes)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- -

Dades no 
representative

s
- Treballs PMU -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

196 ATMM.12.1 ATMM

Repartiment 
modal dels 

desplaçament
s urbans 

totals diaris a 
peu

Vianants peu Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rdup=(Dip+D
dp)*100/Dt

Desplaçament
s/dia

Dip=desplaça
ments interns 

a peu

Dt=desplaçam
ents totals

Dcp=desplaça
ments de 

conexió a peu
- -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

197 ATMM.12.2 ATMM

Repartiment 
modal dels 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rdub=(Dib+D
db)*100/Dt

Desplaçament
s/dia

Dib=desplaça
ments interns 
en bicicleta

Dt=desplaçam
ents totals

Dcb=desplaça
ments de 

conexió en 
bicicleta

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat



198 ATMM.12.3 ATMM

Repartiment 
modal dels 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
autobús

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Rdua=(Dia+D

da)*100/Dt
Desplaçament

s/dia

Dia=desplaça
ments interns 
en autobus

Dt=desplaçam
ents totals

Dca=desplaça
ments de 

conexió en 
autobus

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

199 ATMM.12.4 ATMM

Repartiment 
modal dels 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
modes 

ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Rdumf=(Dimf
+Ddmf)*100/D

t

Desplaçament
s/dia

Dimf=desplaç
aments 

interns en 
mode 

ferroviari 

Dt=desplaçam
ents totals

Dcmf=desplaç
aments de 
conexió en 

mode 
ferroviari

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

200 ATMM.12.5 ATMM

Repartiment 
modal dels 

desplaçament
s urbans 

totals diaris en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental
Rduvp=(Divp+
Ddvp)*100/Dt

Desplaçament
s/dia

Divp=desplaç
aments 

interns en 
vehicle privat 

Dt=desplaçam
ents totals

Dcvp=desplaç
aments de 
conexió en 

vehicle privat

- -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

201 ATMM.13 ATMM

Mobilitat de 
persones dels 

polígons 
industrials del 

municipi

Global genèric Persones Metropolità Factor de cost 
incremental Mpp=Nppi Persones

Nppi= Nombre 
de 

treballadors/e
s que 

treballen al 
polígon 

industrial

- - - -

Consultar les 
dades del 

municipi i les 
empreses 

amb oficina al 
polígon

Número 
(Persones) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

202 ATMM.14.1 ATMM

Repartiment 
modal d'accès 

al polígon a 
peu

Vianants peu Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rapp=(Dapp*
100)/Dt %

Dapp=desplaç
aments 

d'accès al 
polígon a peu

Dt=desplaçam
ents totals - - -

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

203 ATMM.14.2 ATMM

Repartiment 
modal d'accès 
al polígon en 

bicicleta

Bicicletes bicicleta Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rapb=(Dapb*
100)/Dt %

Dapb=desplaç
aments 

d'accès al 
polígon en 
bicicleta

Dt=desplaçam
ents totals - - -

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Rendiment Rendiment

204 ATMM.14.3 ATMM

Repartiment 
modal d'accès 
al polígon en 

autobús

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Metropolità Factor de cost 

decremental
Rapa=(Dapa*

100)/Dt %

Dapa=desplaç
aments 

d'accès al 
polígon en 

autobús

Dt=desplaçam
ents totals - - -

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Rendiment Rendiment

205 ATMM.14.4 ATMM

Repartiment 
modal d'accès 
al polígon en 

modes 
ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Metropolità Factor de cost 
decremental

Rapmf=(Dap
mf*100)/Dt %

Dapmf=despla
çaments 

d'accès al 
polígon en 

modes 
ferroviaris

Dt=desplaçam
ents totals - - -

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Rendiment Rendiment

206 ATMM.14.5 ATMM

Repartiment 
modal d'accès 
al polígon en 
vehicle privat

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Rapvp=(Dapv

p*100)/Dt %

Dapvp=despla
çaments 

d'accès al 
polígon en 

vehicle privat

Dt=desplaçam
ents totals - - -

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat als 
treballadors

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Rendiment Rendiment

207 ATMM.15 ATMM
Longitud de la 

xarxa viària 
urbana

Vehicle privat 
motoritzat genèric Vies Urbà Cost inversió Lxv=lxv Km

lxv= Longitud 
de la xarxa 

viària urbana
- - - -

Calcular sobre 
el plànol del 
municipi els 
quilòmetres 

de xarxa 
viaria

Longitud (m) - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU AMBIMOB.07 Externalitats Externalitats

208 ATMM.16.1 ATMM
Mobilitat anual 

de vehicles 
totals

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
incremental

Mavt=Mat+Ma
m+Mamll+Ma

mp+Maa
vehicles*km

Mat= Mobilitat 
anual de 
turismes

Mam= 
Mobilitat anual 

de 
motocicletes i 
ciclomotors

Mamll= 
Mobilitat anual 
de vehicles de 
mercaderies 

lleugeres

Mamp= 
Mobilitat anual 
de vehicles de 
mercaderies 

pesants

Maa= 
Mobilitat anual 
d'autobusos

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Vehicles) * 

Longitud (Km)

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Vehicles) * 

Longitud (Km)

Número 
(Vehicles) * 

Longitud (Km)

Número 
(Vehicles) * 

Longitud (Km)

Número 
(Vehicles) * 

Longitud (Km)

No presenta 
problemes - 2006 -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

209 ATMM.16.2 ATMM Mobilitat anual 
de turismes

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Persones Urbà Cost mobilitat Mat=Ndt*Lmd vehicles*km

Ndt= Nombre 
de 

desplaçament
s realitzats 

per els 
turismes

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Longitud (m) - - - No presenta 

problemes - 2006 -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

210 ATMM.16.3 ATMM

Mobilitat anual 
de 

motocicletes i 
ciclomotors

Vehicle privat 
motoritzat motocicleta Persones Urbà Cost mobilitat Mam=Ndm*L

md vehicles*km

Ndm= 
Nombre de 

desplaçament
s realitzats 

per les 
motocicletes

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Longitud (m) - - - No presenta 

problemes - 2006 -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

211 ATMM.16.4 ATMM

Mobilitat anual 
de vehicles de 
mercaderies 

lleugeres

Mercaderies automòbil 
particular Mercaderies Urbà Factor de cost 

incremental
Mamll=Ndmll*

Lmd vehicles*km

Ndmll= 
Nombre de 

desplaçament
s realitzats 

per els 
vehicles de 
mercaderies 

lleugeres

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Longitud (m) - - - No presenta 

problemes - 2006 -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

212 ATMM.16.5 ATMM

Mobilitat anual 
de vehicles de 
mercaderies 

pesants

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Factor de cost 
incremental

Mamp=Ndmp*
Lmd vehicles*km

Ndmp= 
Nombre de 

desplaçament
s realitzats 

per els 
vehicles de 
mercaderies 

pesants

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
quotidiana

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Longitud (m) - - - No presenta 

problemes - 2006 -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

213 ATMM.16.6 ATMM Mobilitat anual 
d'autobusos

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Cost mobilitat Maa=Nda*Lm

d vehicles*km

Nda= Nombre 
de 

desplaçament
s realitzats 

per els 
autobusos

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Desplaçamen

ts)
- Longitud (m) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Oferta 

(serveis)
Oferta 

(serveis)

214 ATMM.17.1 ATMM

Distribució de 
la mobilitat 

amb vehicle 
privat 

motoritzat 
interna

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Urbà Factor de cost 

incremental
Dvmi=(Dvpi*1

00)/Dvpt %

Dvpi= 
Desplaçament
s en vehicle 
privat interns

Dvpt= Nombre 
de 

desplaçament
s en vehicle 
privat total

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat



215 ATMM.17.2 ATMM

Distribució de 
la mobilitat 

amb vehicle 
privat 

motoritzat 
generada

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Dvmg=(Dvpg*

100)/Dvpt %

Dvpg= 
Desplaçament
s en vehicle 

privat 
generats

Dvpt= Nombre 
de 

desplaçament
s en vehicle 
privat total

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

216 ATMM.17.3 ATMM

Distribució de 
la mobilitat 

amb vehicle 
privat 

motoritzat 
atreta

Vehicle privat 
motoritzat

transport 
particular Persones Metropolità Factor de cost 

incremental
Dvma=(Dvpa*

100)/Dvpt %

Dvpa= 
Desplaçament
s en vehicle 
privat atrets

Dvpt= Nombre 
de 

desplaçament
s en vehicle 
privat total

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Demanda 
(quotes)

Pautes 
mobilitat

217 ATMM.18 ATMM

Distància 
mitjana dels 

desplaçament
s urbans

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
incremental

Dmdu=(Sum 
Ddu)/Ndu Km

Ddu=Distanci
a de cada un 

dels 
desplaçament

s urbans

Ndu=Nombre 
total de 

desplaçament
s urbans

- - -
Enquestes de 

mobilitat 
urbana

Número 
(Desplaçamen

ts)

Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Demanda 

(valors 
absoluts)

Demanda

218 ATMM.19 ATMM

Ocupació 
mitjana del 

vehicle privat 
motoritzat

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Persones Urbà Factor de cost 

decremental
Ocvp=(Sum 

Npc)/T
Ocupants/turis

mes

Npc= Nombre 
d'ocupants 
per vehicle

Vt= Vehicles 
totals - - -

Enquestes de 
mobilitat 

quotidiana

Número 
(Persones) Idescat (2011) Número 

(Vehicles) - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- 2010 PMUM.14 Diagnosi Rendiment

219 ATMM.20.1 ATMM

Nombre 
d'estacions 
ferroviàries 

totals

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Nef=nefr+neff

+nefm+meft Estacions

nefr= Nombre 
d'estacions 

ferroviàres de 
Renfe

neff= Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
FGC

nefm= 
Nombre 

d'estacions 
ferroviàries de 

metro

neft= Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
tramvia

-

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions) - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

220 ATMM.20.2 ATMM

Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
Renfe

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Nefr=nefr Estacions

nefr= Nombre 
d'estacions 

ferroviàres de 
Renfe

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

221 ATMM.20.3 ATMM

Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
FGC

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Neff=neff Estacions

neff= Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
FGC

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

222 ATMM.20.4 ATMM

Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
Metro

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Nefm=nefm Estacions

nefm= 
Nombre 

d'estacions 
ferroviàries de 

metro

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

223 ATMM.20.5 ATMM

Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
Tramvia

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Neft=neft Estacions

neft= Nombre 
d'estacions 

ferroviàries de 
tramvia

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

224 ATMM.21.1 ATMM

Nombre de 
parades 

d'autobús 
totals

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera

Estacionamen
ts Interurbà Cost inversió Npat=Npau+N

pai Parades

Npau= 
Nombre de 

parades 
d'autobús 

urbà

Npai= Nombre 
de parades 
d'autobús 
interurbà

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions)

Número 
(Estacions) - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

225 ATMM.21.2 ATMM

Nombre de 
parades 

d'autobús 
urbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera

Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Npau=npau Parades

npau= 
Nombre de 

parades 
d'autobús 

urbà

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

226 ATMM.21.3 ATMM

Nombre de 
parades 

d'autobús 
interurbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera

Estacionamen
ts Interurbà Cost inversió Npai=npai Parades

npai= Nombre 
de parades 
d'autobús 
interurbà

- - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

227 ATMM.22.1 ATMM

Oferta 
d'autobús 

urbà en dia 
feiner

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Oau=(Npaf*D

au)/d Places*Km/d

Npaf=Nombre 
de places 
ofertades 

d'autobús en 
el conjunt de 

totes les 
expedicions

d=dies de 
l'any

Dau= 
Distancia total 
del recorregut 
de l'autobús 
en l'ambit 

urbà

- -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - Temps (Díes) Longitud (m) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

228 ATMM.22.2 ATMM

Oferta en 
modes 

ferroviaris 
urbans en dia 

feiner

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Urbà Cost inversió Omfu=(Npmff*
Dmfu)/d Places*Km/d

Npmff=Nombr
e de places 
ofertades en 

modes 
ferroviaris en 
el conjunt de 

totes les 
expedicions   

d=dies de 
l'any

Dmfu= 
Distancia total 
del recorregut 
dels modes 

ferroviaris en 
l'ambit urbà

- -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - Temps (Díes) Longitud (m) - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

229 ATMM.23.1 ATMM

Nombre de 
trams viaris 

amb carril bus 
total

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Urbà Factor de cost 

decremental
Ntvt=Ntva+Nt

vu Nombre trams

Ntva= Nombre 
de trams que 
disposen de 
carril bus en 
els accessos 

a la zona 
urbana

Ntvu= Nombre 
de trams que 
disposen de 
carril bus en 

la zona 
urbana

- - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Número 
(Trams)

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Número 
(Trams) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

230 ATMM.23.2 ATMM

Nombre de 
trams viaris 

amb carril bus 
dels accessos 

a la zona 
urbana

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Metropolità Factor de cost 

decremental Ntva=ntva Nombre trams

ntva= Nombre 
de trams que 
disposen de 
carril bus en 
els accessos 

a la zona 
urbana

- - - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Número 
(Trams) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

231 ATMM.23.3 ATMM

Nombre de 
trams viaris 

amb carril bus 
dins de la 

zona urbana

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Urbà Factor de cost 

decremental Ntvu=ntvu Nombre trams

ntvu= Nombre 
de trams que 
disposen de 
carril bus en 

la zona 
urbana

- - - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Número 
(Trams) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

232 ATMM.24.1 ATMM Longitud del 
carril bus total

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Urbà Factor de cost 

decremental
Lcbt=Lcba+Lc

bu Km

Lcba= 
Longitud del 
carril bus en 
els accessos 

a la zona 
urbana

Lcbu= 
Longitud del 
carril bus en 

la zona 
urbana

- - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Longitud (m)

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Longitud (m) - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)



233 ATMM.24.2 ATMM

Longitud del 
carril bus en 

accessos a la 
zona urbana

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Urbà Factor de cost 

decremental Lcba=lcba Km

lcba= 
Longitud del 
carril bus en 
els accessos 

a la zona 
urbana

- - - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Longitud (m) - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

234 ATMM.24.3 ATMM

Longitud del 
carril bus dins 

de la zona 
urbana

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Urbà Factor de cost 

decremental Lcbu=lcbu km

lcbu= 
Longitud del 
carril bus en 

la zona 
urbana

- - - -

Inventari de la 
xarxa de 
transport 

públic

Longitud (m) - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

235 ATMM.25.1 ATMM

Nombre de 
semàfors amb 

prioritat per 
als autobusos  

totals

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Interurbà Factor de cost 

decremental
Nspt=Nspi+ns

pu Semàfors

nspu= 
Nombre de 

semàfors amb 
prioritat per a 

autobusos 
urbans

nspi= Nombre 
de semàfors 
amb prioritat 

per a 
autobusos 
interurbans

- - -

Consultar a 
les empreses 
operadores 

dels semàfors

Número 
(Semàfors)

Consultar a 
les empreses 
operadores 

dels semàfors

Número 
(Semàfors) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

236 ATMM.25.2 ATMM

Nombre de 
semàfors amb 

prioritat per 
als autobusos  

interurbans

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vies Interurbà Factor de cost 

decremental Nspi=nspi Semàfors

nspi= Nombre 
de semàfors 
amb prioritat 

per a 
autobusos 
interurbans

- - - -

Consultar a 
les empreses 
operadores 

dels semàfors

Número 
(Semàfors) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Oferta 
(serveis)

Oferta 
(serveis)

237 ATMM.26 ATMM

Velocitat 
comercial 
transport 

públic urbà

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Factor de cost 

decremental Vc=Du/Hu Km/h - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.13 Oferta 

(serveis)
Oferta 

(serveis)

238 ATMM.27 ATMM
Adaptació 

PMR 
Autobusos

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Vehicles Urbà Accessibilitat 

PMR
VA=(Va*100)/

Vt % - - - - - - - - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern DIBA.11 Reconversió Reconversió

239 ATMM.28.1 ATMM

Adaptació 
PMR 

Estacions 
urbanes

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Accessibilitat 

PMR
Eau=(eau*100

)/Et % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.12 Reconversió Reconversió

240 ATMM.28.2 ATMM

Adaptació 
PMR 

Estacions 
interurbanes

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Interurbà Accessibilitat 

PMR
Eai=(eai*100)/

Et %

eai=Estacions 
interurbanes 

adaptades per 
persones de 

mobilitat 
reduïda

Et=Estacions 
totals - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Estacions) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Reconversió Reconversió

241 ATMM.28.3 ATMM

Adaptació 
PMR 

Estacions de 
modes 

ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Accessibilitat 

PMR
Eamf=(eamf*1

00)/Etmf % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU DIBA.12 Reconversió Reconversió

242 ATMM.29.1 ATMM

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic de 
proximitat

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Cost inversió Ct1=(Pp1*100

)/P % - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - 2011 DIBA.16.1 Cobertura Cobertura

243 ATMM.29.2 ATMM

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic de 

proximitat dels 
modes 

ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Interurbà Cost inversió Ctmf=(Ppmf*1
00)/P %

Ppmf=Poblaci
ó amb parada 

de modes 
ferroviars a 
menys de 

1000m amb 
serveis 

interurbans

P=Població - - -

Consultar al 
PMU, els 
radis de 

cobertura de 
les estacions 
del transport 

public

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2012)

Habitants - - - No presenta 
problemes - 2011 - Cobertura Cobertura

244 ATMM.30 ATMM

Cobertura 
territorial del 

transport 
públic de 

proximitat als 
treballadors 

dels polígons

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Metropolità Cost inversió Cttp=(Ptp*100

)/P %

Ptp=Població 
dels 

treballadors 
dels polígons 
amb parada 
autobús urba 
a menys de 

300m o 
parada dels 

modes 
ferroviaris a 
menys de 
1000m.

P=Població - - -

Consultar al 
PMU, els 
radis de 

cobertura de 
les estacions 
del transport 

public

Habitants
Padro 

(Idescat, 
2012)

Habitants - - - No presenta 
problemes - 2011 - Cobertura Cobertura

245 ATMM.31.1 ATMM

Viatges 
anuals dels 
transport 

public 
d'autobusos 

urbans

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Urbà Factor de cost 

decremental Vaau=vau/a Viagers/Anys

vau= Nombre 
de viatgers 

dels 
autobusos 

urbans

a = Anys - - -

Consultar les 
dades a les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Número 
(Viatgers) - Temps (Anys) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

246 ATMM.31.2 ATMM

Viatger anuals 
dels transport 

public 
d'autobusos 
interurbans

Transport 
públic

transport 
col!lectiu per 

carretera
Persones Interurbà Factor de cost 

decremental Vaai=vai/a Viagers/Anys

vai= Nombre 
de viatgers 

dels 
autobusos 
interurbans

a = Anys - - -

Consultar les 
dades a les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Número 
(Viatgers) - Temps (Anys) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

247 ATMM.31.3 ATMM

Viatger anuals 
dels transport 

public de 
modes 

ferroviaris

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Persones Urbà Factor de cost 
decremental Vamf=vmf/a Viagers/Anys

vmf= Nombre 
de viatgers 
dels modes 
ferroviaris

a = Anys - - -

Consultar les 
dades a les 
entitats del 
transport: 

DGPT, ATM, 
AMTU

Número 
(Viatgers) - Temps (Anys) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

248 ATMM.32.1 ATMM

Nombre de 
zones del 

tipus P&R per 
a estacions 
ferroviàries

Transport 
públic intermodal Estacionamen

ts Metropolità Cost inversió ZP&Ref=P&R
ef Zones P&R

P&Ref=Nombr
e de zones 
P&R en les 
estacions 
ferroviaris

- - - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

Representativi
tat de les 

dades

Depenent de 
l'agent extern -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

249 ATMM.32.2 ATMM

Nombre de 
zones del 

tipus P&R per 
a parades 
d'autobús

Transport 
públic intermodal Estacionamen

ts Metropolità Cost inversió ZP&Rpa=P&R
pa Zones P&R

P&Rpa= 
Nombre de 

zones P&R a 
les parades 
d'autobús

- - - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)



250 ATMM.32.3 ATMM

Nombre de 
zones del 

tipus P&R per 
a accessos a 

la zona 
urbana

Transport 
públic intermodal Estacionamen

ts Metropolità Cost inversió ZP&Rau=P&R
au Zones P&R

P&Rau= 
Nombre de 
zones P&R 
properes als 

accessos 
urbans

- - - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

251 ATMM.33 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament 
del tipus P&R 

per a 
estacions 

ferroviàries

Transport 
públic intermodal Estacionamen

ts Urbà Cost inversió PP&Ref=PaP
&Ref Places P&R

PaP&Ref=No
mbre de 
places 

d'aparcament 
P&R en les 
estacions 
ferroviaris

- - - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

252 ATMM.34 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament 
del tipus P&R 
per a parades 

d'autobús

Transport 
públic intermodal Estacionamen

ts Urbà Cost inversió PP&Rpa=PaP
&Rpa Places P&R

PaP&Rpa= 
Nombre de 

places 
d'aparcament 

P&R a les 
parades 

d'autobús

- - - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

253 ATMM.35 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament 
del tipus P&R 

per a 
accessos a la 
zona urbana

Transport 
públic intermodal Estacionamen

ts Urbà Cost inversió PP&Rau=PaP
&Rau Places P&R

PaP&Rau= 
Nombre de 

places 
d'aparcament 
P&R properes 
als accessos 

urbans

- - - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

254 ATMM.36.1 ATMM

Nivell 
d'ocupació 

dels 
aparcament 

de P&R 
durant l'horari 
de transport 
públic per a 
estacions 

ferroviàries

Transport 
públic

transport 
col!lectiu 
ferroviari

Estacionamen
ts Urbà Factor de cost 

decremental

NoP&Rmf=(P
P&Rmfo*100)/

PaP&Rmf
%

PaP&Refo=N
ombre de 

places 
d'aparcament 
P&R en les 
estacions 
ferroviaris 
ocupades

PaP&Ref=No
mbre de 
places 

d'aparcament 
P&R en les 
estacions 
ferroviaris

- - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Places 

d'aparcament)

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Diagnosi Rendiment

255 ATMM.36.2 ATMM

Nivell 
d'ocupació 

dels 
aparcament 

de P&R 
durant l'horari 
de transport 
públic per a 

parades 
d'autobús

Transport 
públic intermodal Estacionamen

ts Urbà Factor de cost 
decremental

NoP&Rpa=(P
P&Rpao*100)/

PaP&Rpa
%

PaP&Rpao= 
Nombre de 

places 
d'aparcament 

P&R a les 
parades 

d'autobús 
ocupades

PaP&Rpa= 
Nombre de 

places 
d'aparcament 

P&R a les 
parades 

d'autobús

- - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Places 

d'aparcament)

Consultar les 
empreses 

encarregades 
de la gestió 
de les zones 

P&R

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Diagnosi Rendiment

256 ATMM.37 ATMM Nombre de 
taxis

Transport 
públic taxi Vehicles Urbà Cost inversió Nta=nllt Taxis

nllt= Nombre 
de llicències 

de taxi
- - - -

Consultar el 
nombre de 

llicències de 
taxis al 

municipi

Número 
(Llicències) - - - - - No presenta 

problemes - Depenent de 
l'agent extern -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

257 ATMM.38 ATMM
Proporció de 
taxis adaptats 

a PMR

Transport 
públic taxi Vehicles Urbà Accessibilitat 

PMR
NtPMR=(TPM

R*100)/nllt %

TPMR= 
Nombre de 

taxis adaptats 
a persones de 

mobilitat 
reduida

nllt= Nombre 
de llicències 

de taxi
- - -

Realitzar un 
inventari del 
nombre de 

taxis adaptats

Número 
(Taxis)

Consultar el 
nombre de 

llicències de 
taxis al 

municipi

Número 
(Llicències) - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Reconversió Reconversió

258 ATMM.39.1 ATMM

Longitud de 
vias amb 

prioritat per 
modes no 
motoritzats 

totals

Vianants i 
Bicicletes

modes no 
motoritzats Vies Urbà Cost inversió Xnmt=Lnmv+

Lnmp+Lnm30 Km - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU PMUM.08

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

259 ATMM.39.2 ATMM

Longitud de 
vias amb 

prioritat per 
modes no 

motoritzats, 
exclusius per 

vianants

Vianants peu Vies Urbà Cost inversió Xnmv=Lnmv Km - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU PMUM.08

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

260 ATMM.39.3 ATMM

Longitud de 
vias amb 

prioritat per 
modes no 

motoritzats, 
carrers de 

prioritat 
invertida

Vianants i 
Bicicletes

modes no 
motoritzats Vies Urbà Cost inversió Xnmp=Lnmp Km - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU PMUM.08
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

261 ATMM.39.4 ATMM

Longitud de 
vias amb 

prioritat per 
modes no 
motoritzats

Vianants i 
Bicicletes

modes no 
motoritzats Vies Urbà Cost inversió Xnm30=Lnm3

0 Km - - - - - - - - - - - - No presenta 
problemes - Treballs PMU PMUM.08

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

262 ATMM.40.1 ATMM

Longitud dels 
carrils bici 
segregats 

totals

Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xcbt= 
Lbu+Lbb Km

Lbu= Longitud 
dels carrils 

bici segregats 
unidireccional

s

Lbb= Longitud 
dels carrils 

bici segregats 
bidireccionals

- - -
Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m)

Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

263 ATMM.40.2 ATMM

Longitud dels 
carrils bici 
segregats 

unidireccional
s

Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xcbu=Lbu Km

Lbu= Longitud 
dels carrils 

bici segregats 
unidireccional

s

- - - -
Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

264 ATMM.40.3 ATMM

Longitud dels 
carrils bici 
segregats 

bidireccionals

Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xcbb=Lbb Km

Lbb= Longitud 
dels carrils 

bici segregats 
bidireccionals

- - - -
Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

265 ATMM.41 ATMM Xarxa per a 
bicicletes Bicicletes bicicleta Vies Urbà Cost inversió Xb=Xvc Km

Xvc=Xarxa 
vies ciclistes 
(carril vici, 
vorera bici, 
carril 30)

- - - -
Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m) - - - - - No presenta 

problemes - 2011 DIBA.09
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)



266 ATMM.42 ATMM
Xarxa per a 
bicicletes 
interurbà

Bicicletes bicicleta Vies Interurbà Cost inversió Xbi=Xvci Km

Xvci=Xarxa 
vies ciclistes 
(carril vici, 
vorera bici, 
carril 30), 
interurbà

- - - -
Inventari de 
xarxa viària 

ciclista
Longitud (m) - - - - -

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
- Treballs PMU -

Oferta 
(infraestructur

a)

Oferta 
(infraestructur

a)

267 ATMM.43.1 ATMM

Aparcaments 
segurs per a 

bicicletes 
totals

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Asbt=Nasti+N

asa Aparcaments

Nasti= 
Nombre 

d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 
estacions de 

transport 
públic 

interurbanes

Nasa= 
Nombre 

d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 

altres 
ubicacions

- - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Zones 

aparcament)

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

268 ATMM.43.2 ATMM

Aparcaments 
segurs per a 
bicicletes en 
estacions de 

transport 
public 

interurbà

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Interurbà Cost inversió Asbti=Nasti Aparcaments

Nasti= 
Nombre 

d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 
estacions de 

transport 
públic 

interurbanes

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

269 ATMM.43.3 ATMM

Aparcaments 
segurs per a 
bicicletes en 

altres 
ubicacions

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Asba=Nasa Aparcaments

Nasa= 
Nombre 

d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 

altres 
ubicacions

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

270 ATMM.44.1 ATMM

Nombre de 
places als 

aparcaments 
segurs per a 

bicicletes 
totals

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Nsbt=Npasti+

Npasa Places

Npasti= 
Nombre de 

places 
d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 
estacions de 

transport 
públic 

interurbanes

Npasa= 
Nombre 

d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 

altres 
ubicacions

- - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

271 ATMM.44.2 ATMM

Nombre de 
places als 

aparcaments 
segurs per a 
bicicletes en 
les estacions 
de transport 

públic 
interurbà

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Interurbà Cost inversió Npbti=Npasti Places

Npasti= 
Nombre de 

places 
d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 
estacions de 

transport 
públic 

interurbanes

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

272 ATMM.44.3 ATMM

Nombre de 
places als 

aparcaments 
segurs per a 
bicicletes en 

altres 
ubicacions

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Npba=Npasa Places

Npasa= 
Nombre 

d'aparcament
s segurs per a 
bicicletes en 

altres 
ubicacions

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

273 ATMM.45.1 ATMM

Nombre de 
punts 

d'aparcament
s del sistema 
de bicicletes 

públiques 
totals

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Nbpt= 

Npbpi+Npbpa Punts

Npbpi= 
Nombre de 

punts 
d'aparcament 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport 
interurbà

Npbpa= 
Nombre de 

punts 
d'aparcament 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport urbà

- - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

274 ATMM.45.2 ATMM

Nombre de 
punts 

d'aparcament
s del sistema 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport 
interurbà

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Nbpi=Npbpi Punts

Npbpi= 
Nombre de 

punts 
d'aparcament 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport 
interurbà

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

275 ATMM.45.3 ATMM

Nombre de 
punts 

d'aparcament
s del sistema 
de bicicletes 

públiques

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Nbpa=Npbpa Punts

Npbpa= 
Nombre de 

punts 
d'aparcament 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport urbà

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

276 ATMM.46.1 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament 
de bicicletes 

públiques 
totals

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Npbpt=Nabi+

Naba Places

Nabi= Nombre 
d'ancoratges 

per a 
bicicletes 

públiques a 
les estacions 
de transport 

interurbà

Naba= 
Nombre 

d'ancoratges 
per a 

bicicletes 
públiques en 

altres 
ubicacions

- - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(ancoratges)

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(ancoratges) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

277 ATMM.46.2 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament 
de bicicletes 
públiques en 
estacions de 

transport 
interurbà

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Interurbà Cost inversió Npbpi=Nabi Places

Nabi= Nombre 
d'ancoratges 

per a 
bicicletes 

públiques a 
les estacions 
de transport 

interurbà

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(ancoratges) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)



278 ATMM.46.3 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament 
de bicicletes 

públiques 
totals

Bicicletes bicicleta Estacionamen
ts Urbà Cost inversió Npbpa=Naba Places

Naba= 
Nombre 

d'ancoratges 
per a 

bicicletes 
públiques en 

altres 
ubicacions

- - - -

Inventari dels 
aparcaments 

per a 
bicicletes 
públiques

Número 
(ancoratges) - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

279 ATMM.47 ATMM

Nombre de 
bicicletes en 

la flota de 
vehicles de 

l'ajuntament i 
la policia local

Bicicletes bicicleta Vehicles Urbà Cost inversió Nbf=Nbaip Bicicletes

Nbaip= 
Nombre de 
bicicletes en 

la flota de 
vehicles de 

l'ajuntament i 
la policia local

- - - -

Consultar la 
flota de 
vehicles 

municipals

Número 
(Vehicles) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Diagnosi

Oferta 
(infraestructur

a)

280 ATMM.48.1 ATMM

Ocupació de 
la xarxa viària 
urbana amb 

turismes

Vehicle privat 
motoritzat

automòbil 
particular Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Oxt=(T*Drt)/(a

*Xt)
turismes*km/a
ny*Km xarxa - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DNMC.18 Diagnosi Rendiment

281 ATMM.48.2 ATMM

Ocupació de 
la xarxa viària 
urbana amb 
motocicletes

Vehicle privat 
motoritzat motocicleta Vehicles Urbà Factor de cost 

incremental
Oxm=(M*Drm)

/(a*Xt)
motos*km/any

*Km xarxa

M=Nombre de 
motos i 

ciclomotors 
totals   

Xt=Xarxa 
viària total 

Drt= Distancia 
mitjana 

recorreguda 
per les motos

a= Anys -

Consultar el 
cens de 

turismes a 
l'Idescat 
(2010)

Número  
(Vehicles)

Inventari de la 
xarxa viària Longitud (m) Longitud (m) Temps (Anys) -

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada
- 2010 - Diagnosi Rendiment

282 ATMM.49 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament 
afectades per 
la regulació 

de 
l'aparcament 

en destinºació

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà Npar=npar Places

npar= Nombre 
de places 

afectades per 
la regulació 

de 
l'aparcament

- - - -

Consultar el 
nombre de 

places 
afectades al 

PMU del 
municipi

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU DIBA.27
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

283 ATMM.50 ATMM

Nombre 
d'aparcament
s al municipi 
que disposen 

del servei 
carsharing

Aparcament automòbil 
particular

Estacionamen
ts Urbà Consum 

d'espai urbà Asc=asc Aparcaments

asc= 
Aparcaments 
amb servei 
carsharing

- - - -

Consultar les 
empreses 

encarregades 
dels serveis 

de carsharing

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

284 ATMM.51 ATMM

Nombre 
d'usuaris del 

servei 
carsharing

Global automòbil 
particular Persones Urbà Factor de cost 

decremental Usc=usc Places

usc= Nombre 
d'usuaris 

residents al 
municipi 
inscrits al 
servei de 

carsharing

- - - -

Consultar les 
bases de 

clients de les 
empreses de 
carsharing del 

municipi

Número 
(Vehicles) - - - - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern -

Demanda 
(valors 

absoluts)
Demanda

285 ATMM.52 ATMM
Espai viari 

distribució de 
mercaderies

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà

Evm=(Pcd*10
00)/P Pcd/Hab - - - - - - - - - - - - No presenta 

problemes - 2011 DIBA.31 Cobertura Cobertura

286 ATMM.53 ATMM

Espai viari 
distribució de 
mercaderies 

segons sostre 
comercial

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà

Evmc=(Pcd*1
0000)/Sc Pcd/m2

Pcd= Parades 
per a càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

Sc= Sostre 
comercial - - -

Inventari del 
nombre de 

places 
destinades a 

càrrega i 
descàrrega

Número 
(Zones 

aparcament)

Comptabilitaz
ar els úsos del 
sòl destinats a 

locals 
comercials

Superfície 
(m2) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Cobertura Cobertura

287 ATMM.54 ATMM

Nivell 
d'ocupació 
legal dels 

espais 
reservats per 
a la càrrega i 
descàrrega

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Factor de cost 
decremental

Nocd=(Poh*1
00)/Pcd %

Poh= Nombre 
de places de 

càrrega i 
descàrrega 
ocupades 
legalment 
cada hora

Pcd= Parades 
per a càrrega i 
descàrrega de 
mercaderies

- - -

Realitzar un 
inventari de la 
ocupació de 
les places de 

càrrega i 
descàrrega

Número 
(Places 

d'aparcament)

Inventari del 
nombre de 

places 
destinades a 

càrrega i 
descàrrega

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Diagnosi Rendiment

288 ATMM.55 ATMM

Nombre de 
zones 

d'aparcament 
específiques 

per a camions

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà Nzc=Nzac Zones

Nzac= 
Nombre de 

zones 
d'aparcament 
destinades a 

l'ús dels 
camions

- - - -

Realitzar un 
inventari de la 
distribució de 

les zones 
d'aparcament 

i els seus 
usos

Número 
(Zones 

aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

289 ATMM.56 ATMM

Nombre de 
places 

d'aparcament
s per a 

camions

Mercaderies vehicle pesat Mercaderies Urbà Consum 
d'espai urbà Npc=Npac Places

Npac= 
Nombre de 

places 
d'aparcament 
per a camions

- - - -

Realitzar un 
inventari de la 
distribució de 

les zones 
d'aparcament 

i els seus 
usos

Número 
(Places 

d'aparcament)
- - - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU -
Oferta 

(infraestructur
a)

Oferta 
(infraestructur

a)

290 ATMM.57.1 ATMM

Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 
trànsit totals

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Vmat=Vmau+

Vmai Morts/any

Vmau= 
Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 

trànsit en 
zona urbana

Vmai= 
Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 

trànsit en 
zona 

interurbana

- - -

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes)/ 

Temps(anys)

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes)/ 

Temps(anys)
- - -

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
- Treballs PMU - Externalitats Externalitats

291 ATMM.57.2 ATMM

Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 

trànsit en 
zona urbana

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Vmau=Nvmu/

a Morts/any

Nvmu= 
Nombre de 

víctimes 
mortals que 

es produeixen 
en l'àmbit 

urbà

a = Anys - - -

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes) - Temps (Anys) - - - No presenta 

problemes - Treballs PMU - Externalitats Externalitats

292 ATMM.57.3 ATMM

Víctimes 
mortals 

anuals en 
accidents de 

trànsit en 
zona 

interurbana

Seguretat 
viària genèric Persones Interurbà Accidentalitat Vmai=Nvmi/a Morts/any

Nvmi= 
Nombre de 

víctimes 
mortals que 

es produeixen 
en l'ambit 
interurbà

a = Anys - - -

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes) - Temps (Anys) - - -

Àmbit d'estudi 
diferent al 

PMU
- Treballs PMU - Externalitats Externalitats



293 ATMM.58.1 ATMM

Accidents 
anuals amb 

morts o ferits 
greus per 

vehicle-km 
total

Seguretat 
viària genèric Persones Urbà Accidentalitat Aat=Aav+Aac

+Avm
Accidents/veh

*Km*any

Aav= 
Accidents 

anuals amb 
morts o ferits 

greus per 
vehicle-km 

amb vianants 
implicats

Aac= 
Accidents 

anuals amb 
morts o ferits 

greus per 
vehicle-km 

amb ciclistes 
implicats

Avm= 
Accidents 

anuals amb 
morts o ferits 

greus per 
vehicle-km 

amb 
ciclomotors o 
motocicletes 
implicades

- -

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

[Número(Acci
dents)]/[(núme
ro(Vehicles)*L
ongitud(km)*T
emps(anys)]

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

[Número(Acci
dents)]/[(núme
ro(Vehicles)*L
ongitud(km)*T
emps(anys)]

[Número(Acci
dents)]/[(núme
ro(Vehicles)*L
ongitud(km)*T
emps(anys)]

- -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- 2010 AMBIMOB.12 Externalitats Externalitats

294 ATMM.58.2 ATMM

Accidents 
anuals amb 

morts o ferits 
greus per 

vehicle-km 
amb vianants 

implicats

Seguretat 
viària peu Persones Urbà Accidentalitat

Aav=(Avi*100
0000)/Ndt*Lm

d

Accidents/veh
*Km*any

Avi= Nombre 
d'accidents 

mortals o amb 
ferits greus 

amb vianants 
implicats

Ndt= Número 
de 

desplaçament
s

a = Anys     

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

-

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes) -

Número 
(Places 

d'aparcament)
Temps (Anys) Longitud (m) -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Treballs PMU - Externalitats Externalitats

295 ATMM.58.3 ATMM

Accidents 
anuals amb 

morts o ferits 
greus per 

vehicle-km 
amb ciclistes 

implicats

Seguretat 
viària bicicleta Persones Urbà Accidentalitat

Aac=(Aci*100
0000)/Ndt*Lm

d

Accidents/veh
*Km*any

Aci= Nombre 
d'accidents 

mortals o amb 
ferits greus 

amb ciclistes 
implicats

Ndt= Número 
de 

desplaçament
s

a = Anys     

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

-

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes) -

Número 
(Places 

d'aparcament)
Temps (Anys) Longitud (m) -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Treballs PMU - Externalitats Externalitats

296 ATMM.59 ATMM

Accidents 
anuals amb 

morts o ferits 
greus per 

vehicle-km 
amb 

ciclomotors o 
motocicletes 
implicades

Seguretat 
viària motocicleta Persones Urbà Accidentalitat

Aam=(Avm*10
00000)/NdtLm

d

Accidents/veh
*Km*any

Avm= Nombre 
d'accidents 

mortals o amb 
ferits greus 

amb 
ciclomotors o 
motocicletes 
implicades

Ndt= Número 
de 

desplaçament
s

a = Anys     

Lmd= 
Longitud 

mitjana dels 
desplaçament

s

-

Consultar les 
bases del 

servei català 
de trànsit 

referents a 
l'accidentabilit

at

Número 
(Víctimes) -

Número 
(Places 

d'aparcament)
Temps (Anys) Longitud (m) -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Treballs PMU - Externalitats Externalitats

297 ATMM.60 ATMM Consum 
energètic total Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Cet=Qep/a Tep/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.40.1 Externalitats Externalitats

298 ATMM.61 ATMM

Proporció de 
combustibles 
derivats del 
petroli en el 

consum 
energètic

Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Pdp=(Dp*100)
/Qep % - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.40.2 Externalitats Externalitats

299 ATMM.62 ATMM

Consum 
energètic del 
transport per 

habitant

Consum genèric Vehicles Urbà Cost mobilitat Ceh=Qep/P*a Tep/Hab*any

Qep= 
Quantitat total 
de tonelades 

equivalents de 
petroli 

consumides

P=Població  a= Any - -

Realitzar el 
càlcul 

mitjançant 
l'AMBIMOB

Massa (Tn)
Padro 

(Idescat, 
2012)

Habitants - Temps (Anys) -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

300 ATMM.63 ATMM

Emissions 
anuals de 

gasos d'efecte 
hivernacle en 

CO2 
equivalent

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eeh=Qgef/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.41 Externalitats Externalitats

301 ATMM.64 ATMM

Emissions 
anuals de 

PM10, 
partícules 

solides 
inferiors a 10 

micres

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eps=Qps/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.42.1 Externalitats Externalitats

302 ATMM.65 ATMM

Emissions 
anuals de 

Nox, òxids de 
nitrogen

Emissions transport 
particular Vehicles Urbà Cost 

ambiental Eon=Qon/a Tm/any - - - - - - - - - - - -

Necessitat 
d'ús de 

programari 
específic

- 2011 DIBA.42.2 Externalitats Externalitats

303 ATMM.66 ATMM

Proporció de 
la població 
exposada a 

nivells diurns 
de soroll > 65 

dbA

Emissions transport 
particular Persones Urbà Cost 

ambiental
Psd=(Pesd*10

0)/P % - - - - - - - - - - - -

Requereix 
treballs 

addicionals al 
PMU (elevat 

cost)

- Desconegut DIBA.43.1 Externalitats Externalitats

304 ATMM.67.1 ATMM
Costos totals 
del transport 
públic interns

Econòmics transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Ctpi=cttpi/a millions "/any

cttpi= Costos 
totals del 
transport 

públic intern

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

305 ATMM.67.2 ATMM
Costos totals 
del transport 

públic externs
Econòmics transport 

públic Persones Urbà Cost mobilitat Ctpe=cttpe/a millions "/any

cttpe= Costos 
totals del 
transport 

públic extern

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

306 ATMM.68.1 ATMM
Costos totals 
del transport 
privat interns

Econòmics transport 
particular Persones Urbà Cost mobilitat Cvpi=ctvpi/a millions "/any

ctvpi= Costos 
totals del 
transport 

privat intern

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

307 ATMM.68.2 ATMM
Costos totals 
del transport 
privat externs

Econòmics transport 
particular Persones Urbà Cost mobilitat Cvpe=ctvpe/a millions "/any

ctvpe= Costos 
totals del 
transport 

privat extern

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

308 ATMM.69.1 ATMM

Costos totals 
del transport 

de passatgers 
interns

Econòmics transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Cpi=ctpi/a millions "/any

ctpi= Costos 
totals del 

transport de 
passatgers 

intern

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

309 ATMM.69.2 ATMM
Costos totals 
de passatgers 

externs
Econòmics transport 

públic Persones Urbà Cost mobilitat Cpe=ctpe/a millions "/any

ctpe= Costos 
totals del 

transport de 
passatgers 

externs

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

310 ATMM.70.1 ATMM
Costos totals 
del transport 

interns
Econòmics transport 

públic Persones Urbà Cost mobilitat Cti=ctti/a millions "/any

ctti= Costos 
totals del 
transport 
interns

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats



311 ATMM.70.2 ATMM
Costos totas 
del transport 

externs
Econòmics transport 

públic Persones Urbà Cost mobilitat Cte=ctte/a millions "/any

ctte= Costos 
totals del 
transport 
externs

a = Anys - - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros - Temps (Anys) - - -
Dades no 

representative
s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Externalitats

312 ATMM.71.1 ATMM

Costos 
unitaris del 
transport 

públic interns

Econòmics transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Cutpi=cutpi/Dt

p
"/desplaçame

nts

cutpi= Costos 
unitaris del 
transport 

públic intern

Dtp= 
Desplaçament

s totals del 
transport 

públic

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros
Consultar les 

dades de 
l'ATM

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

313 ATMM.71.2 ATMM

Costos 
unitaris del 
transport 

públic externs

Econòmics transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Cutpe=cutpe/

Dtp
"/desplaçame

nts

cutpe= Costos 
unitaris del 
transport 

públic extern

Dtp= 
Desplaçament

s totals del 
transport 

públic

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros
Consultar les 

dades de 
l'ATM

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

314 ATMM.72.1 ATMM

Costos 
unitaris del 
transport 

privat intern

Econòmics transport 
particular Persones Urbà Cost mobilitat Cuvpi=cuvpi/D

vp
"/desplaçame

nts

cuvpi= Costos 
unitaris del 

vehicle privat 
intern

Dvp= 
Desplaçament
s totals dels 

vehicles 
privats

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

315 ATMM.72.2 ATMM

Costos 
unitaris del 
transport 

privat extern

Econòmics transport 
particular Persones Urbà Cost mobilitat Cuvpe=cuvpe/

Dvp
"/desplaçame

nts

cuvpe= 
Costos 

unitaris del 
vehicle privat 

extern

Dvp= 
Desplaçament
s totals dels 

vehicles 
privats

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

316 ATMM.73.1 ATMM

Costos 
unitaris del 
transport de 
passatgers 

intern

Econòmics transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Cupi=cupi/Dp

a
"/desplaçame

nts

cupi= Costos 
unitaris del 
transport de 
passatgers 

interns

Daa= 
Desplaçament

s totals de 
passatgers

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

317 ATMM.73.2 ATMM

Costos 
unitaris del 
transport de 
passatgers 

extern

Econòmics transport 
públic Persones Urbà Cost mobilitat Cupe=cupe/D

pa
"/desplaçame

nts

cupe= Costos 
unitaris del 
transport de 
passatgers 

externs

Daa= 
Desplaçament

s totals de 
passatgers

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Euros Enquestes de 
mobilitat

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades no 
representative

s

Metodologia 
de càlcul 

indeterminada

Depenent de 
l'agent extern - Rendiment Rendiment

318 ATMM.74 ATMM

Proporcio del 
personal 

tècnic que 
gestiona la 

mobilitat 
urbana amb 

formació 
específica de 

mobilitat 
sostenible i 

segura

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Ptf=(Ptfms*10
0)/Ptt % tècnics

Ptfms= 
Personal 

tècnic format 
en mobilitat 

segura i 
sostenible

Ptt= Nombre 
total de 
tècnics

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Técnics)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Oferta 

(serveis)

319 ATMM.75 ATMM

Proporcio del 
personal 

tècnic que 
gestiona la 

mobilitat 
urbana amb 

formació 
específica de 

mobilitat 
sostenible i 
segura els 

darrers 3 anys

Global genèric Persones Urbà Factor de cost 
decremental

Ptf3=(Ptfms3*
100)Ptt % tècnics

Ptfms3= 
Personal 

tècnic format 
en mobilitat 

segura i 
sostenible en 
els darrers 3 

anys

Ptt= Nombre 
total de 
tècnics

- - -

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Técnics)

Consultar a 
les entitats 

operadores de 
transport 

públic

Número 
(Desplaçamen

ts)
- - -

Dades 
facilitades per 

agents 
implicats 

(poden ser 
alterades)

- Depenent de 
l'agent extern - Externalitats Oferta 

(serveis)



 

ii. Guíes de les entitats amb els indicadors. 

(S’han adjuntat únicament els apartats de les guíes que inclouen els indicadors per tal 

de no crear un vòlum d’annexes molt extens i facilitar-ho a l’hora de la cerca i la 

lectura.) 
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ls Els escenaris dels plans de mobilitat s’han d’establir, segons la Guia bàsica per a l’elaboració 

de plans de mobilitat urbana, amb horitzons de +6 i +12 anys a partir de la seva redacció. 
La definició d’aquests escenaris s’ha de fonamentar en una sèrie d’objectius i indicadors 
capaços de vincular la mobilitat i la sostenibilitat d’una manera clara i senzilla, de manera 
que facilitin l’avaluació ambiental dels plans.

Del ventall d’objectius i indicadors ambientals que és possible definir per a la relació entre 
mobilitat i sostenibilitat s’han seleccionat, a l’efecte d’aquesta guia, els que reunien les 
característiques següents:

Ser rellevants a l’efecte d’oferir una imatge sintètica de la relació mobilitat- 
sostenibilitat

Ser relativament senzills d’obtenir per part dels municipis 

Reflectir, encara que sigui parcialment, les facetes local, global i socioeconòmica de  
la sostenibilitat

Tenir relació amb els objectius i indicadors establerts per estratègies i plans  
supramunicipals (catalans, espanyols o europeus)

La taula que segueix sintetitza la vinculació entre els indicadors seleccionats i la faceta 
de la sostenibilitat que hi està relacionada més directament, tot i que les fronteres entre 
cada categoria no sempre estan ben definides. D’altra banda, cal esmentar que aquests són 
precisament els indicadors presents a l’eina AMBIMOB-U.

CONCEPTE INDICADORS SOSTENIBILITAT

Consum energètic  tep/any. Global.

Gasos amb efecte 
d’hivernacle

Tones/any d’emissions de CO2 equivalents. Global.

Contaminació 
atmosfèrica 

Tones de NOx/any.

Tones de PM10/any.

Local.

Qualitat acústica % de població en zones > 65 dB LAr (diürn). 

% de població en zones > 65 dB LAr (nocturn).

Local.
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CONCEPTE INDICADORS SOSTENIBILITAT

Ocupació del sòl  
  

% d’espai públic destinat a l’automòbil (circulació i 
aparcament).

% d’espai públic d’ús exclusiu o prioritari per a 
vianants o bicicletes. 

Nombre de places d’aparcament fora de la calçada.

Social.

Accidentalitat Accidents amb víctimes a la xarxa viària. 

% d’accidents amb vianants o ciclistes implicats.

Accidents amb víctimes per veh-km.

La sostenibilitat global comprèn dos conceptes interrelacionats que constitueixen els dos 
reptes globals ambientals més representatius del moment actual: la reducció de les reserves 
de combustibles fòssils i l’escalfament climàtic. 

Cadascun d’aquests conceptes s’expressa a través d’un únic indicador; en ambdós casos el 
paràmetre seleccionat té la virtut de sintetitzar de manera molt precisa les conseqüències de 
la mobilitat per al consum energètic o el canvi climàtic, respectivament. La traducció dels 
desplaçaments en energia i emissions de gasos amb efecte d’hivernacle es pot extrapolar 
perfectament al conjunt de reptes ambientals globals del planeta.

Cal advertir, en qualsevol cas, que el domini de l’evolució d’aquestes variables des de la 
planificació de la mobilitat és una tasca de gran dificultat. D’una banda, està present el 
procés de globalització de l’economia mundial, que alimenta l’increment dels desplaçaments 
de persones i mercaderies i, per tant, l’increment del consum energètic de la mobilitat. De 
l’altra, existeix una considerable inèrcia urbanística que durant alguns anys seguirà estimulant 
la dispersió urbana i l’increment de les distàncies que la població recorre quotidianament, 
tal com ha ocorregut i segueix ocorrent a la resta dels països hipermotoritzats, la qual cosa 
resulta també en majors consums energètics. De fet, l’evolució del consum energètic per 
habitant derivat de la mobilitat a Espanya ha mantingut, en les dues últimes dècades, una 
tendència ascendent, tot i que l’energia per vehicle-km s’ha estabilitzat, tal com es pot 
observar a la taula adjunta.

30
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ENERGIA PER 
HABITANT

ENERGIA PER 
VEHICLE

Font: Observatori 
de la Mobilitat 
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Però no cal oblidar tampoc que, com a alternativa a l’automòbil, els plans de mobilitat 
proposen la creació o millora d’infraestructures i/o serveis de transport col·lectiu que, en 
ocasions, suposen tot el contrari d’una reducció del consum energètic global. 

En efecte, l’oferta de transport col·lectiu, al marge de les seves aportacions en termes socials 
o d’ocupació d’espai, requereix importants entrades d’energia que no s’han de menysprear. 
L’eficiència energètica i, en conseqüència, les emissions de gasos hivernacle del transport 
col·lectiu depenen en bona mesura de l’ocupació dels seus vehicles i serveis. Per exemple, 
en el ferrocarril de rodalia es poden trobar taxes d’ocupació del 20% de les places totals 
i del 40% de les places assegudes, fet que suposa una reducció de l’eficiència ambiental 
potencial del sistema. Com veurem més endavant, aquesta eficiència pot incrementar-se 
si a les polítiques d’estímul del transport col·lectiu s’afegeixen polítiques de dissuasió de 
l’automòbil, que faciliten el transvasament de viatgers cap als mitjans col·lectius.

La sostenibilitat local es representa simplificadament a partir de dos conceptes: la 
contaminació atmosfèrica i la qualitat acústica, cadascun dels quals, al seu torn, es descriu 
mitjançant un parell d’indicadors. 

Els indicadors de contaminació atmosfèrica (tones de NOx /any i tones de PM10 /any) derivada 
de la mobilitat serveixen d’aproximació a un fenomen crucial i complex, com és el de les 
emissions locals de contaminants. És crucial perquè els estudis epidemiològics mostren una 
relació estreta entre la mortalitat i la contaminació derivada dels vehicles motoritzats, de 
manera que la mobilitat s’ha convertit en un camp d’actuació central de les polítiques de 
qualitat de l’aire locals. I és complex perquè els motors d’explosió expulsen a l’atmosfera 
diversos centenars de substàncies diferents, les quantitats de les quals varien segons la 
tecnologia (dièsel o gasolina) i els efectes sobre la salut són en bona part desconeguts.

Es podrien haver seleccionat altres indicadors de contaminació atmosfèrica alternatius o 
complementaris, però serien també una representació parcial de la complexitat del fenomen 
i sovint mancarien dades suficients i útils per als plans de mobilitat locals. A més, els 
paràmetres seleccionats són també una referència a les normatives i estratègies de qualitat 
de l’aire supramunicipals (metropolitanes, catalanes, espanyoles i europees).

Pel que fa al soroll, els indicadors seleccionats, que pretenen acotar la població exposada 
al soroll tant diürn com nocturn, atribuïts en una proporció elevada al trànsit de vehicles 
motoritzats, són també referència en les normatives i estudis (mapes acústics), de manera 
que poden estar disponibles a l’hora d’elaborar els plans de mobilitat.

La sostenibilitat social s’expressa a través d’uns altres dos conceptes: l’ocupació del sòl i 
l’accidentalitat, l’avaluació de la qual es realitza a través de tres indicadors per a cadascun. 
En aquest àmbit, la representació és més limitada que la corresponent a la sostenibilitat 
global i local, ja que l’esfera socioeconòmica és molt àmplia i comprèn aspectes que, com 
l’equitat, l’autonomia, la convivencialitat, etc., requereixen paràmetres que no són propis 
de la física, sinó de disciplines psicosocials. Aquest tipus d’indicadors requereix anàlisis i 
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recopilacions de dades que no solen estar disponibles a les administracions locals.

Els indicadors seleccionats tenen, per contra, una interpretació física o matemàtica ben 
clara. En el cas de l’ocupació del sòl, es tracta de reflectir les exigències d’espai derivades 
de la mobilitat i els seus mitjans de transport, i segregar les que té l’automòbil de les que 
tenen els vianants i bicicletes. Es pretén així comprendre l’evolució dels usos de l’espai 
públic i, amb això, la tendència cap a una major o menor preponderància de l’automòbil en 
la vida local.

En el cas de l’accidentalitat, els indicadors seleccionats faciliten una aproximació senzilla al 
drama social dels sinistres de trànsit. Computen, en primer lloc, els accidents amb víctimes 
(totals, vianants i ciclistes), però donen un petit pas interpretatiu en introduir el concepte de 
risc, és a dir, en vincular l’accidentalitat amb els quilòmetres recorreguts (veh-km). 

La interpretació homogènia del significat de cadascun dels indicadors requereix una sèrie 
de comentaris i observacions que s’exposen a la taula següent.

CONCEPTE INDICADORS
OBSERVACIONS PER A LA 

CONSIDERACIÓ HOMOGÈNIA DELS 
INDICADORS EN CADA PLA

Consum 
energètic  

 

tep/any. L’eina AMBIMOB-U calcula les tones equivalents 
de petroli d’energia final consumides durant l’any 
pels vehicles i els serveis de transport. 

El càlcul del consum energètic en termes 
d’energia primària seria convenient en aquells 
indrets en què hi ha una evolució important 
del sistema de ferrocarril o tramvia de tracció 
elèctrica, i s’ha de basar en una referència 
anual fixa de la generació elèctrica, a fi d’evitar 
que les modificacions en el sector elèctric 
confonguin l’evolució del sector de la mobilitat. 
El Pla de l’energia de Catalunya 2006-2015 
permet calcular per a l’any de referència 2003 
les necessitats d’energia primària per al consum 
final d’electricitat a Catalunya1.

Gasos 
amb efecte 

d’hivernacle

Tones/any d’emissions de 
CO2 equivalents.

Tones de gas amb efecte d’hivernacle emeses 
anualment pels vehicles i els serveis de 
transport. L’eina AMBIMOB-U calcula aquestes 
emissions a partir de l’inventari europeu 
CORINAIR2.

1 Per a aquest any 2003, el diagrama de fluxos energètics del Pla (figura 4.17) ofereix una xifra d’energia  
 elèctrica disponible de 3.655,7 ktep, davant d’inputs d’energia primària de 9.375 ktep. Això significa que per  
 a cada tep d’energia elèctrica consumida s’han requerit 2,56 tep d’energia primària, i s’ha perdut, per tant, el  
 61% de l’energia primària introduïda en el sistema en la fase de generació i distribució de l’electricitat.

2 EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook 2007. 
 (http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/en/page002.html) 
 Group 7: Road Transport (http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR5/en/page016.html).



30

L’avaluació ambiental dels plans de mobilitat

4 
- 

O
bj

ec
tiu

s 
i i

nd
ic

ad
or

s 
am

bi
en

ta
ls

CONCEPTE INDICADORS
OBSERVACIONS PER A LA 

CONSIDERACIÓ HOMOGÈNIA DELS 
INDICADORS EN CADA PLA

Contaminació 
atmosfèrica 

Tones de NOx/any. 
Tones de PM10/any.

També en aquest cas, la font de dades utilitzada 
per l’eina AMBIMOB-U és l’inventari europeu 
CORINAIR, tot i que per a les PM10 també s’han 
introduït unes constants per tenir en compte 
el desgast dels pneumàtics, el paviment i la 
resuspensió. 

Qualitat 
acústica  

 

% de població en zones 
> 65 dB LAr (diürn.)  
% de població en zones 
>55 dB LAr (nocturn).

Població resident exposada als nivells sonors 
esmentats. Aquests paràmetres d’avaluació de 
la qualitat acústica estan recollits a la Directiva 
2002/49/CEE sobre avaluació i gestió del soroll 
ambiental.

Ocupació 
del sòl  

  

% d’espai públic destinat 
als vehicles motoritzats 
(circulació i aparcament).  

% d’espai públic d’ús 
exclusiu per a vianants o 
bicicletes. 

 
Nombre de places 
d’aparcament fora de 
calçada per a vehicles 
motoritzats.

Aquest indicador exigeix l’elaboració de dades 
d’espai públic desagregades entre els diferents 
usos, és a dir, de la superfície dedicada a 
espais verds (parcs, jardins) i a vies. Els espais 
verds associats a les vies (vores de vies d’alta 
capacitat, mitjanes enjardinades, rotondes, etc.) 
han d’incloure’s com a espai públic dedicat als 
vehicles motoritzats. La resta d’espais verds no 
es comptabilitzen com a espais de vianants. 

La combinació dels dos primers indicadors amb 
el tercer, el nombre de places d’aparcament fora 
de calçada, ofereix una imatge força completa 
de l’espai construït dedicat a la mobilitat. Pot 
estimar-se que per a cada plaça d’aparcament es 
requereixen 25 m2 de superfície per a la plaça 
mateixa i el viari d’accés i maniobres. 

Accidentalitat Accidents anuals amb 
víctimes en la xarxa viària.  

% d’accidents anuals 
amb vianants o ciclistes 
implicats.  

Accidents anuals amb 
víctimes per veh-km.

Els accidents amb víctimes que es consideren 
aquí són els registrats per les forces policials; 
de moment no es pot recórrer a les dades 
hospitalàries ni a d’altres fonts, a causa de la 
inexistència d’un protocol de registre adequat a 
les finalitats dels plans de mobilitat.

Una altra precisió important fa referència al 
concepte de xarxa viària. En el cas dels plans 
de mobilitat urbana, la referència ha de ser la 
xarxa viària de competència municipal, allí on la 
policia local registra l’accidentalitat i en la qual 
es calculen els veh-km recorreguts a l’efecte de 
l’estimació del risc.

En aquest llistat d’indicadors no apareixen aspectes referents a la generació de residus 
sòlids (vehicles fora d’ús, reutilització dels pneumàtics), aspectes que estan regulats per 
la Directiva 2000/53/CE i el Reial decret 1383/2002. Tampoc no s’hi ha incorporat cap 
indicador pel que fa al consum de combustibles no derivats del petroli, o altres tipus de 
combustibles. En ambdós casos, si bé la seva exclusió pot ser discutible, s’ha optat per 

¡ Ve de la pàgina anterior
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L’avaluació ambiental dels plans de mobilitat

4 - O
bjectius i indicadors am

bientals

no incloure’ls davant la manca de dades en l’àmbit local. Ara bé, en qualsevol cas, és 
evident que resta a voluntat del promotor del pla decidir sobre la inclusió d’altres indicadors 
ambientals que complementin els que s’han seleccionat i introduït a l’AMBIMOB-U.

Per últim, cal aclarir que aquests indicadors seleccionats pretenen valorar el pla des de la 
perspectiva de la sostenibilitat. Ara bé, això no implica que els indicadors ambientals siguin 
els únics indicadors utilitzats per l’informe de sostenibilitat ambiental (ISA). Contràriament, 
és convenient que l’ISA utilitzi un ventall més ampli d’indicadors per tal de justificar i 
argumentar les conclusions que s’hi estableixin.

Així, atès que l’ISA és el document del pla que dóna compte dels beneficis ambientals de 
la planificació que aquest proposa, sovint serà necessari que les argumentacions de l’ISA 
mostrin les propostes del pla basant-se en els indicadors propis de la planificació de la 
mobilitat, com són la ràtio de cobertura dels transports col·lectius, el percentatge de places 
d’aparcament regulades, el percentatge d’espai públic definit com a zona de pacificació 
del trànsit, etc.



Codi Unitats Consideracions per al 
càlcul

1 Població i vehicles

1.01 Habitants -

Total vehicles

Turismes

Motocicletes i 
ciclomotors
Vehicles de 
mercaderies lleugers
Vehicles de 
mercaderies pesants

Autobusos

Turismes

Motocicletes i 
ciclomotors
Vehicles de 
mercaderies lleugers
Vehicles de 
mercaderies pesants

Autobusos

Autobusos urbans

Vehicles del servei de 
recollida de residus

Flota municipal

Taxis

2 Mobilitat de persones al municipi

Interns (residents)

Generats (residents)2.01

Distribució dels 
desplaçaments 
segons tipus de 
flux

%

Nombre de vehicles segons tipologia 
respecte al nombre d'habitants del 
municipi. Les agrupacions de tipologies 
corresponen a les utilitzades en el 
programari AMBIMOB-U.

1.03
Distribució del 
parc de vehicles 
segons tipologia

%
Proporcions de cada tipologia de vehicle 
respecte al conjunt del parc de vehicles 
del municipi. Dades utilitzades en 
AMBIMOB-U.

1.04

Nombre de 
vehicles  
ambientalment 
més eficients en 
els serveis urbans

Vehicles

Nombre de vehicles amb gas natural, 
GLP, biodièsel, híbrids o elèctrics. En 
cap cas els autobusos urbans, els 
vehicles del servei de recollida de 
residus i les bicicletes s'han de 
considerar dins el recompte de vehicles 
de la "Flota municipal".

Pla de Mobilitat Urbana (PMU)

Municipi Martorell

Nom indicador

Població resident al municipi

1.02 Índex de 
motorització

Vehicles/1.00
0 habitants



Atrets (no residents)

2.02 %
Proporció dels desplaçaments interns 
respecte al conjunt de desplaçaments 
quotidians dels residents

Total

A peu

Bicicleta

Autobús

Modes ferroviaris 

Vehicle privat

A peu

Bicicleta

Autobús

Modes ferroviaris 

Vehicle privat

Total

A peu

Bicicleta

Autobús

Modes ferroviaris 

Vehicle privat

A peu

Bicicleta

Autobús

Modes ferroviaris 

Vehicle privat

Total

2.07

Nombre de 
desplaçaments 
urbans totals 
diaris segons 
modes de 
transport

Desplaçamen
ts / dia

Són desplaçaments porta a porta, on 
s'ha considerat el mode principal. Es 
consideres desplaçaments urbans el 
conjunt de desplaçaments que es 
produeixen en les xarxes de caràcter 
urbà, siguin interns o de connexió.

2.04

Repartiment 
modal dels 
desplaçaments 
interns

%
Percentatges caculats a partir de les 
dades de nombre de desplaçaments de 
l'indicador anterior

2.05

Nombre de 
desplaçaments 
de connexió diaris 
segons modes de 
transport

Desplaçamen
ts / dia

Són desplaçaments porta a porta, on 
s'ha considerat el mode principal

2.06

Repartiment 
modal dels 
desplaçaments de 
connexió

%
Percentatges caculats a partir de les 
dades de nombre de desplaçaments de 
l'indicador anterior

2.01

Distribució dels 
desplaçaments 
segons tipus de 
flux

%

Nivell d'autocontenció de la mobilitat 
quotidiana del municipi

2.03

Nombre de 
desplaçaments 
interns diaris 
segons modes de 
transport

Desplaçamen
ts / dia

Són desplaçaments porta a porta, on 
s'ha considerat el mode principal



A peu

Bicicleta

Autobús

Modes ferroviaris 

Vehicle privat

A peu

Bicicleta

Autobús

Modes ferroviaris 

Vehicle privat

3 Mobilitat de persones als polígons industrials

3.01 Treballadors/
es

-

A peu

Bicicleta

Autobús

Modes ferroviaris 

Vehicle privat

4 Mobilitat de vehicles motoritzats

4.01 km

Longitud de la xarxa considerada 
urbana en el marc del PMU, utilitzada 
per al càlcul dels vehicles-km, etc. (en 
principi no inclou les vies de pas, i no 
comptabilitza els carrils de cada via).

Total

Turismes

Motocicletes i 
ciclomotors
Vehicles de 
mercaderies lleugers
Vehicles de 
mercaderies pesants

3.02

Repartiment 
modal d'accés als 
polígons 
industrials del 
municipi

% -

Longitud de la xarxa viària urbana

4.02

Mobilitat anual de 
vehicles en la 
xarxa viària 
urbana

vehicles-km / 
any

Les agrupacions de tipologies 
corresponen a les utilitzades en el 
programari AMBIMOB-U.

2.07

Nombre de 
desplaçaments 
urbans totals 
diaris segons 
modes de 
transport

Desplaçamen
ts / dia

Són desplaçaments porta a porta, on 
s'ha considerat el mode principal. Es 
consideres desplaçaments urbans el 
conjunt de desplaçaments que es 
produeixen en les xarxes de caràcter 
urbà, siguin interns o de connexió.

2.08

Repartiment 
modal dels 
desplaçaments 
urbans totals

%
Percentatges caculats a partir de les 
dades de nombre de desplaçaments de 
l'indicador anterior.

Nombre de treballadors/es dels polígons 
industrials del municipi



Autobusos

Interna (residents)

Generada (residents)

Atreta (no residents)

4.04 km
Es consideren desplaçaments urbans el 
conjunt de desplaçaments que es 
produeixen en la xarxa viària urbana, 
siguin interns o de connexió.

4.05 ocupants / 
turisme

Nombre de persones ocupants per 
turisme (conductor + acompanyants)

5 Xarxa de transport públic col!lectiu

Total

Renfe

FGC

Metro

Tramvia

Total

Autobús urbà

Autobús interurbà

Autobús urbà

Modes ferroviaris 

Total

Accessos a la zona 
urbana
Vies dins la zona 
urbana

Total

Accessos a la zona 
urbana
Vies dins la zona 
urbana

Total

5.05 Longitud de 
carrils bus km Longitud total dels trams amb carrils bus 

identificats en l'indicador anterior

5.06

Nombre de 
semàfors amb 
prioritat per als 
autobusos

Semàfors
Semàfors que disposen de sistemes per 
oferir prioritat als autobusos (control 
remot, detecció de presència, etc.)

5.02
Nombre de 
parades 
d'autobús

Parades
Es comptabilitzen nombre de parades 
amb servei urbà o interurbà. Donat que 
hi ha coincidències el total no té perquè 
ser la suma.

5.03
Oferta de 
transport públic 
urbà en dia feiner

Places-km / 
dia

Suma de l'oferta de cada línia, 
obtinguda a partir del nombre 
d'expedicions de cada línia, la seva 
capacitat i la longitud del seu recorregut 
en àmbit urbà. En el cas dels modes 
ferroviaris únicament els que disposin 

5.04
Nombre de trams 
viaris amb carril 
bus

Nombre trams -

4.03

Distribució de la 
mobilitat amb 
vehicle privat 
motoritzat segons 
tipus de flux

%
Proporcions calculades a partir de les 
dades de vehicles-km amb vehicle privat 
motoritzat en la xarxa urbana

Distància mitjana dels desplaçaments 
urbans

Ocupació mitjana del vehicle privat 
motoritzat

5.01
Nombre 
d'estacions 
ferroviàries

Estacions
Donat que poden existir intercanviadors, 
el total pot ser inferior a la suma de les 
estacions dels diferents operadors.

4.02

Mobilitat anual de 
vehicles en la 
xarxa viària 
urbana

vehicles-km / 
any

Les agrupacions de tipologies 
corresponen a les utilitzades en el 
programari AMBIMOB-U.



Autobusos interurbans

5.07 km/h
Mitjana ponderada dels ràtios entre la 
longitud del recorregut i el temps de 
recorregut de cada línia. 

5.08 % vehicles Compliment del Codi d'Accessibilitat

Autobús urbà

Autobús interurbà

Modes ferroviaris 
Compliment del Codi d'Accessbilitat 
(itineraris adaptats des dels accessos a 
les estacions fins a les andanes)

Autobús urbà Proporció de la població resident a <300 
metres de parada d'autobús

Modes ferroviaris 
Proporció de la població resident a 
<1.000 metres d'una estació ferroviària 
amb serveis interurbans

5.11 %

Es consideraran servits treballadors a 
<1.000 metres d'una estació ferroviària 
o <500 metres d'una parada d'autobús. 
Estimació en base a la superfície si no 
es disposa de dades de localització dels 

Autobús urbà

Autobusos interurbans

Modes ferroviaris 

Estacions ferroviàries Zones d'aparcament en estacions 
ferroviàries serveis interurbans

Parades d'autobús Zones d'aparcament enparades 
d'autobús amb serveis interurbans

Accessos a la zona 
urbana

Zones d'aparcament perifèriques 
utitlizades per accedir al centre urbà 
amb transport públic o modes no 
motoritzats

Estacions ferroviàries Zones d'aparcament en estacions 
ferroviàries serveis interurbans

Parades d'autobús Zones d'aparcament enparades 
d'autobús amb serveis interurbans

Accessos a la zona 
urbana

Zones d'aparcament perifèriques 
utitlizades per accedir al centre urbà 
amb transport públic o modes no 
motoritzats

Estacions ferroviàries

Parades d'autobús

5.16 Llicències Nombre de llicències al municipi

5.17 % vehicles Compliment del Codi d'Accessibilitat

5.15

Nivell d'ocupació 
dels aparcaments 
P&R durant 
l'horari de servei 
de transport 
públic

% Ràtio entre la demanda i l'oferta en 
termes de vehicles-hora

Nombre de taxis

Proporció de taxis adaptats a PMR

5.12
Viatgers anuals 
del transport 
públic

Viatgers/any Dades de validacions en les estacions i 
parades del municipi

5.13
Nombre de zones 
d'aparcament 
tipus P&R

Zones P&R

5.14
Nombre de places 
d'aparcament 
tipus P&R

Places P&R

Proporció de vehicles del servei d'autobús 
urbà accessibles per a PMR

5.09

Proporció 
d'estacions i 
parades de 
transport públic 
accessibles per a 
PMR

% parades o 
estacions

Compliment del Codi d'Accessibilitat 
(espai útil de pas, informació, mesures 
per garantir l'apropament de l'autobús i 
el desplegament de la rampa, etc.

5.10

Proporció de 
població coberta 
pel transport 
públic

%

Proporció de treballadors/es dels polígons 
industrials coberts pel transport públic

5.06

Nombre de 
semàfors amb 
prioritat per als 
autobusos

Semàfors
Semàfors que disposen de sistemes per 
oferir prioritat als autobusos (control 
remot, detecció de presència, etc.)

Velocitat comercial de l'autobús urbà



6 Xarxes per als modes no motoritzats

Total Suma posteriors

Carrers exclusius per a 
vianants

Carrer amb restriccions de circulació  
per als vehicles privats motoritzats, i 
preferentment amb plataforma única

Carrers de prioritat 
invertida

Carrers amb senyalització de prioritat 
invertida i preferentment amb plataforma 
única o mesures complementàries

Zones 30
Carrers senyalitzats com a zona 30 i 
amb mesures per garantir la reducció de 
velocitats dels vehicles motoritzats

Total km
Suma dels posteriors, no s'han de 
comptabilitzar dues vegades els 
itineraris bidireccionals

Bidireccionals

Unidireccionals

6.03 km

Es comptabilitzaran tant els carrils-bici 
segregats com totes aquelles zones de 
vianants, prioritat invertida i zones 30 on 
es permeti la circulació de bicicletes. No 
s'han de comptabilitzar dues vegades 
els itineraris de doble sentit.

6.04 km
En l'àmbit interurbà, en principi només 
es comptabilitzaran itineraris ciclables 
segregats.

Total

Estacions de transport 
públic interurbà

Altres ubicacions

Total

Estacions de transport 
públic interurbà

Altres ubicacions

Total

Estacions de transport 
públic interurbà

Altres ubicacions

Total

Estacions de transport 
públic interurbà

Altres ubicacions

6.09 Bicicletes -

6.07

Nombre de punts 
d'aparcament del 
sistema de 
bicicletes 
públiques

Punts

Es consideren bicicletes públiques totes 
aquelles bicicletes que formin part d'un 
servei de préstec de bicicletes destinat 
als ciutadans. Els punts fan referència al 
nombre d'ubicacions diferents, mentre 
que els ancoratges equival al nombre de 
places per a les bicicletes.

6.08
Nombre de places 
per a bicicletes 
públiques

Places

Es consideren bicicletes públiques totes 
aquelles bicicletes que formin part d'un 
servei de préstec de bicicletes destinat 
als ciutadans. Els punts fan referència al 
nombre d'ubicacions diferents, mentre 
que els ancoratges equival al nombre de 
places per a les bicicletes.

Nombre de bicicletes en la flota de 
vehicles de l'Ajuntament i la policia local

6.02
Longitud de 
carrils-bici 
segregats urbans

Longitud total d'itineraris ciclables urbans

Longitud d'itineraris ciclables interurbans

6.05

Nombre 
d'aparcaments 
segurs per a 
bicicletes

Aparcaments

Es considera aparcaments segurs 
aquells que tinguin control d'accés 
(identificació, validació bitllet, etc.) i/o 
amb dispositius tipus consigna o 
dispositius d'ancoratge amb sistema de 
bloqueig incorporat, o bé els vigilats.

6.06

Nombre de places 
en aparcaments 
segurs per a 
bicicletes

Places

6.01

Longitud de vies 
amb prioritat per 
als modes no 
motoritzats

km



7 Xarxa per al vehicle privat motoritzat

Turismes

Motocicletes i 
ciclomotors

7.02 Places

Es considerarà places d'aparcament 
afectades per una regulació 
d'aparcament en destinació aquelles 
que són de pagament i/o tenen una 
durada màxima limitada (zona blava, 
zona vermella i zona verda).

7.03 Aparcaments -

7.04 Places Nombre de residents del municipi 
inscrits al servei de carsharing

8 Xarxa per a vehicles de mercaderies

8.01
Places C-D / 

1.000 
habitants

8.02

Places C-D / 
10.000 m2 

sostre 
comercial

8.03 %
Proporció de vehicles x hora que 
utilitzen legalment els espais reservats 
respecte al total

8.04 Zones -

8.05 Places -

9 Accidentalitat

Total

Zona urbana

Zona interurbana

Total

Amb vianants implicats

Amb ciclistes implicats

Amb motocicletes i 
ciclomotors implicats

10 Consum energètic

10.01 Tep / any
Càlcul amb AMBIMOB-U a partir de les  
dades del parc de vehicles, vehicles-km, 
etc.

Nivell d'ocupació legal dels espais 
reservats per a la càrrega i descàrrega
Nombre de zones d'aparcament 
específiques per a camions

Nombre de places d'aparcament en les 
zones d'aparcament específiques per a 
camions

9.01

Víctimes mortals 
anuals en 
accidents de 
trànsit

Morts / any
Segons la definició d'accident i de 
víctima del SCT. Preferentment dades 
de morts a 30 dies, enlloc de morts a 24 
hores.

9.02

Accidents anuals 
amb morts o ferits 
greus per vehicle-
km

Accidents / 
milió de 

vehicle-km i 
any

Segons criteris de SCT i Diputació de 
Barcelona

Consum energètic total

7.01

Ocupació de la 
xarxa viària 
urbana amb 
vehicle privat 
motoritzat

Vehicles-km   
/ any i 

km de xarxa

Càlcul a partir de les dades de mobilitat 
en vehicles-km i la longitud de la xarxa 
viària (especificar si s'han comptabilitzat 
els eixos viaris o el nombre de carrils)

Nombre de places d'aparcament afectades 
per la regulació de l'aparcament en 
destinació

Nombre d'aparcaments del municipi que 
disposen de servei de carsharing

Nombre d'usuaris del servei de carsharing

Places per a la distribució de mercaderies, 
per habitant

En aquelles zones de vianants on no es 
senyalitzin específicament les places de 
C-D es realitzarà una estimació segons 
la superfície comercial

Places per a la distribució de mercaderies, 
segons sostre comercial



10.02 % Proporció en termes de tep / any. Dada 
vinculada a AMBIMOB-U

10.03 Tep / habitant 
i any

A partir d'indicadors anteriors i població

11 Emissions

11.01

11.02

11.03

11.04 % -

12 Costos

Interns

Externs

Interns

Externs

Interns

Externs

Interns

Externs

Interns

Externs

Interns

Externs

Interns

Externs

13 Formació en mobilitat sostenible i segura

Costos totals del 
transport

12.05
Costos unitaris 
del transport 
públic

! / 
desplaçament 

12.02 Costos totals del 
transport privat

12.03
Costos totals del 
transport de 
passatgers

12.04

Proporció de combustibles derivats del 
petroli en el consum energètic
Consum energètic del transport per 
habitant

Emissions anuals de gasos d'efecte 
hivernacle  en CO2 equivalent

-12.06
Costos unitaris 
del transport 
privat

12.07
Costos unitaris 
del transport de 
passatgers

Proporció de la població exposada a 
nivells diürns de soroll > 65 dbA

12.01 Costos totals del 
transport públic

milions !/any -

Tm / any
Càlcul amb AMBIMOB-U a partir de les  
dades del parc de vehicles, vehicles-km, 
etc.

Emissions anuals dePM10, partícules 
sòlides inferiors a 10 micres
Emissions anuals de NOx, òxids de 
nitrògen
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10. Indicadors de seguiment

En aquest capítol es presenten un conjunt d’indicadors de seguiment que, a més dels 
objectius !xats en el Pla director de mobilitat de la RMB, també recullen els prescrits 
per les Directrius nacionals de mobilitat (indicats a la taula amb una «D»).

Els indicadors seleccionats s’hauran de calcular per a l’escenari actual, el tendencial 
i la proposta triada. Els horitzons temporals seran de 0, 6 i 12 anys.

1. Global

Taula 10.1.1. Indicadors que cal utilitzar en els plans de mobilitat urbana

Temàtica Indicadors objectiu Definició Font d’informació

 1.1. Repartiment   Enquestes de mobilitat 
modal intern (D) 

  Enquestes de mobilitat 
 

  Enquestes de mobilitat 
 

  Enquestes de mobilitat 
 

1.2. Repartiment modal  Enquestes de mobilitat 
intern-extern (mobilitat 
generada) (D)

  Enquestes de mobilitat 
 

  Enquestes de mobilitat 
 

  Enquestes de mobilitat 
 

1.3. Repartiment modal  Enquestes de mobilitat 
extern-intern (mobilitat 
atreta) (D)

  Enquestes de mobilitat 
 

Desplaçaments a peu  100 / 
Desplaçaments totals (mobilitat interna 
dins del municipi)

Desplaçaments amb bicicleta  100 / 
Desplaçaments totals (mobilitat interna 
dins del municipi)

Desplaçaments amb transport públic  
100 / Desplaçaments totals (mobilitat 
interna dins del municipi)

Desplaçaments amb vehicle privat 
motoritzat  100 / Desplaçaments totals 
(mobilitat interna dins del municipi)

Desplaçaments a peu  100 / 
Desplaçaments totals (mobilitat generada 
cap a fora del municipi)

Desplaçaments amb bicicleta  100 / 
Desplaçaments totals (mobilitat generada 
cap a fora del municipi)

Desplaçaments amb transport públic  
100 / Desplaçaments totals (mobilitat 
generada cap a fora del municipi)

Desplaçaments amb vehicle privat 
motoritzat  100 / Desplaçaments totals 
(mobilitat generada cap a fora del municipi)

Desplaçaments a peu  100 / 
Desplaçaments totals (mobilitat atreta 
cap al municipi)

Desplaçaments amb bicicleta  100 / 
Desplaçaments totals (mobilitat atreta 
cap al municipi)

(Continua a la pàgina següent)
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Taula 10.1.1. (Continuació)

Temàtica Indicadors objectiu Definició Font d’informació

  Enquestes de mobilitat 
 

  Enquestes de mobilitat 
 

1.4. Autocontenció (D)  Enquestes de mobilitat 

2. Vianants  2.1. Prioritat   PMU. Inventari de la xarxa
per a vianants  viària jerarquitzada (actual 
  i proposada)

2.2. Dè!cit  PMU. Inventari amplada total 
per a vianants  i útil de voreres (actual 
  i proposada)

2.3. Passos vianants  PMU. Inventari passos  
senyalitzats   vianants existents, criteris  

DIBA implantació passos  
de vianants

2.4. Passos vianants  PMU. Inventari passos  
adaptats  vianants existents

3. Bicicletes 3.1. Xarxa per a  PMU. Inventari xarxa vies
 bicicletes (D)  ciclistes (actual i proposada)

3.2. Xarxa ciclable  PMU. Inventari xarxa vies 
  ciclistes (actual i proposada)

4. Transport 4.1. Adaptació PMR  DGPT, ATM, AMTU, vehicles 
públic autobusos (D)   transport públic (actuals 

i proposats)

4.2. Adaptació PMR  DGPT, ATM, AMTU. Estacions 
estacions TP (D)   transport públic (actual  

i proposades)

4.3. Velocitat comercial  DGPT, ATM, AMTU. Dades 
transport públic urbà (D)   del servei (horaris, recorregut, 

etc.) (actual i proposades)

4.4. Integració tarifària (D)   ATM, DPTOP. Població  
i sistema tarifari

4.5. Cobertura del   DGPT, ATM, AMTU. Població 
transport públic (D)   per seccions censals i oferta 

de transport públic

4.6. Cobertura territorial  PMU. Radis cobertura  
del transport públic  estacions de transport públic

   PMU. Radis cobertura 
estacions de transport públic

4.7. Productivitat  DGPT, ATM, AMTU. Dades  
transport públic urbà   del servei (horaris, recorregut, 

etc.) (actual i proposades)

Desplaçaments amb transport públic  
100 / Desplaçaments totals (mobilitat 
atreta cap al municipi)

Desplaçaments amb vehicle privat 
motoritzat  100 / Desplaçaments totals 
(mobilitat atreta cap al municipi)

Viatges interns al municipi  100 / 
Viatges totals

Xarxa viària exclussiva vianants o 
convivència (km)  100 / Xarxa viària 
total (km)

Xarxa amb dè!cit (vorera de menys  
d’1,5 m útils o inexistent) (km)  100 / 
Xarxa viària total (km)

Passos vianants senyalitzats  100 / 
Passos vianants necessaris 
 

Passos vianants adaptats  100 / 
Passos vianants senyalitzats

Xarxa vies ciclistes (carril bici, vorera bici, 
zona 30, etc.) (km)  1000 / Població total

Xarxa vies ciclistes (carril bici, vorera bici, 
zona 30, etc.) (km)  100 / Xarxa viària total

Vehicles adaptats  100 / Total vehicles
 

Estacions adaptades  100 / Total 
estacions 

Km útils / Hores útils 
 

Població amb integració tarifària 

Població sense connexió amb la capital 
de comarca  100 / Població total

Població amb parada autobús urbà  
a menys 300 m  100 / Població total

Població amb parada transport interurbà  
a menys 450 m  100 / Població total

Viatgers anuals / Km útils anuals

(Continua a la pàgina següent)
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Taula 10.1.1. (Continuació)

Temàtica Indicadors objectiu Definició Font d’informació

4.8. Freqüència mitjana  DGPT, ATM, AMTU. Dades  
de pas   del servei (horaris, recorregut, 

etc.) (actual i proposades)

4.9. Parades amb  Inventari vehicles transport 
marquesina   públic (actual i proposats)

4.10. Parades amb  Inventari vehicles transport 
plataforma d’accés   públic (actual i proposats) 

 
 

4.11. Dè!cit servei  Dades del servei 
bus urbà

5.1. Turismes per  Vehicles turismes i habitants 
habitant (D)

5.2. Motos per habitant   Motocicletes i ciclomotors, 
i habitants

5.3. Saturació xarxa viària   PMU. Aforaments i capacitat 
viària

5.4. Xarxa primària   PMU. Inventari de la xarxa 
o bàsica   viària jerarquitzada (actual  

i proposats)

5.5. Zones 30   PMU. Inventari de la xarxa  
 viària jerarquitzada (actual  
i proposats)

6. Aparcament 6.1. Aparcament regulat  PMU. Inventari aparcament
 en la via pública  (actual i proposats)

6.2. Cobertura  PMU. Inventari aparcament 
aparcament en via pública  (actual i proposats)

6.3. Cobertura  PMU. Inventari aparcament 
aparcament fora  (actual i proposats) 
de via pública

7.1. Intensitat de vehicles  PMU. Aforaments de vehicles 
pesants  pesants

7.2. Espai viari distribució  PMU. Inventari aparcament 
urb. mercaderies (D)  (actual i proposats)

7.3. Zones càrrega/  PMU. Inventari aparcament 
descàrrega (D)  (actual i proposats)

 8.1. Víctimes mortals en  Servei Català de Trànsit / 
 accidents de trànsit (D)  Policia local

8.2. Accidents amb  Servei Català de Trànsit / 
víctimes  Policia local

8.3. Víctimes vianants  Servei Català de Trànsit / 
  Policia local

Per a cada línia de bus: Temps de servei / 
Núm. expedicions dia, i després fem  
la mitjana entre tots els valors obtinguts

Parades servei bus amb marquesina  
100 / Parades servei de bus totals

Parades servei bus amb plataforma 
d’accés (eixamplament vorera o vorera 
prefabricada en zones d’aparcament, 
sense aparcament)  100 / Parades servei 
bus totals

(Costos explotació - Ingressos)  100 /
Costos explotació

Nombre turismes  1000 / Població total

Nombre motocicletes i ciclomotors  
1000 / Població total

Xarxa primària nivell servei E o F en l’hora 
punta (km)  100 / Xarxa primària total (km)

Xarxa viària bàsica (km)  100 / Xarxa 
viària total (km) 

Xarxa viària zona 30 (km)  100 / Xarxa 
viària total (km) 

Places d’aparcament regulades  100 / 
Places d’aparcament

Places d’aparcament en via pública  
100 / Turismes censats

Places d’aparcament fora de via pública  
100 / Turismes censats 

(IMD pesants tram * km del tram)  100 /
(IMD total tram  km del tram)

Places estacionament per a càrrega  
i descàrrega  1000 / Població total

Places estacionament per a càrrega  
i descàrrega  100 / Places d’aparcament

Víctimes mortals àmbit urbà  1000 /
Població total

Accidents amb víctimes àmbit urbà  
 1000 / Població total

Víctimes vianants àmbit urbà  100 /
Víctimes totals

(Continua a la pàgina següent)

5. Vehicle 
privat 
motoritzat

7. Distribució 
mercaderies

8. Seguretat 
viària
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Taula 10.1.1. (Continuació)

Temàtica Indicadors objectiu Definició Font d’informació

9.0. Reduir cost unitari  Full de càlcul ATM 
del viatge

  Full de càlcul ATM 

  Full de càlcul ATM 

9.1. Minimitzar distància  PMU. Enquesta de mobilitat 
mitjana dels  i model de trànsit 
desplaçaments (D)

9.2. Potenciar canvi   Enquestes de mobilitat 
modal mobilitat
metropolitana (D)

  Enquestes de mobilitat

  Enquestes de mobilitat 

9.3. Reduir externalitats  Full de càlcul ATM 
sistema metropolità 
transports

9.4. Moderar consum   AMBIMOB 
i reduir intensitat energia
del transport a RMB (D)

  AMBIMOB

9.5. Reduir contribuirà  AMBIMOB 
al canvi climàtic  
del sistema de mobilitat  
de RMB (D)

9.6. Reduir contaminació  AMBIMOB 
atmosfèrica resultant 
del transport

  AMBIMOB

9.7. Reduir contaminació  Mapa acústic 
acústica resultant del 
sistemes de transport (D)

9.8. Reduir ocupació   PMU. Cartogra!a, inventari 
espai públic  amplada total i útil de voreres, 
pels vehicles (D)  xarxa jerarquitzada (actual 
  i proposada)

9.10. Reduir   SCT i Policia Local. Càlcul 
l’accidentalitat (D)   d’indicador amb les dades  

de les fonts indicades  
als aforaments

Nota: els indicadors marcats amb una «D» són establerts a les DNM o s’hi relacionen.

Costos interns i externs del viatge  
en transport públic ("/viatger-km)

Costos interns i externs del viatge  
en transport privat ("/viatger-km)

Costos interns i externs del viatge  
en transport públic ("/viatger-km)

Distància mitjana del primer 
desplaçament per mobilitat obligada (km) 

% desplaçaments intra + intermunicipals 
a peu i amb bicicleta

% desplaçaments intra + intermunicipals 
amb transport públic

% desplaçaments intra + intermunicipals 
amb vehicle privat motoritzat

Costos externs totals del transport (M") 
 

Consum !nal d’energia destinada  
al transport (milers tep/any)

Consum combustibles derivats del petroli 
destinats al transport (milers tep/any)

Emissions CO2 descomptant el biodièsel 
(milers tones/any) 
 

Emissions de PM10 (tones/any) 
 

Emissions de NOx (tones/any)

 
– 

(Superfície via pública - Superfície 
calçada segregada)  100 / Superfície 
via pública 

Nombre accidents amb víctimes per cada 
108 veh  km d’un any

9. Indicadors 
del Pla  
director de 
mobilitat  
de la RMB

Tots els indicadors hauran d’anar acompanyats de la font de les dades d’origen i de la 
metodologia de càlcul corresponent per tal de facilitar la revisió comparada dels re-
sultats al cap de sis anys, moment en què s’haurà d’actualitzar el PMU.
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.$(?-+h+#J($)+'&]*,/+/$*&).$) -$()?$#(,*$()+/0)/,0"-"&+&

#$.'M.+)":)?$#)&+*&:).$)-+)($F+)>'+-"&+&).$)F".+)$*)A$*$#+-C

Valor esperat per a l’any 2012: 
k).$) F$@"%-$() .$(&"*+&() +-) &#+*(?,#&) ?^0-"%) .$) ('?$#HB%"$

+.+?&+&()+)[G\)j)47kC)Y*%#$/$*&).$-)87kC

Periodicitat d’actualització: ))))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
[$#%$*&+&A$).$)F$@"%-$().$(&"*+&()+-)&#+*(?,#&)?^0-"%)+.+?&+&(

+)[G\

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
e0($#F+&,#") .$-) &#+*(?,#&) #$A'-+#) .$) F"+&A$#()?$#) %+##$&$#+:

!"#$%%"D)f$*$#+-).$)[,#&()")L#+*(?,#&()X![Le[RC

Observacions: 



67@! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)A4 /0+)-+1$2(+(345(0'(6'%
'%-+1$8.%(0'(-#+.%)8#-()9,6$1

Definició:  
[$#%$*&+&A$).;$(&+%",*().$)&#+*(?,#&)?^0-"%)+.+?&+.$()+)[G\

Evolució  

) <44U <444 6777 677< 6776 6778 677V

k).;$(&+%",*(
8<:7k 86:Uk 86:Tk 8V:Uk 8T:4k V4:7k =<:7k

+.+?&+.$(

Rellevància: 
3+)('?#$(("D).$) -$()0+##$#$()+#>'"&$%&]*">'$() ") -+)%+?+%"&+&

.;+%%$."#)+-()($#F$"().$)&#+*(?,#&)%,-l-$%&"')(D*).'$()H"&$()>'$

@+*).$)?$#/$&#$)'*)*,&+0-$)"*%#$/$*&).$)-$()?,(("0"-"&+&().$

.$(?-+h+#J($)+'&]*,/+/$*&).$) -$()?$#(,*$()+/0)/,0"-"&+&

#$.'M.+)":)?$#)&+*&:).$)-+)($F+)>'+-"&+&).$)F".+)$*)A$*$#+-C

Valor esperat per a l’any 2012: 
[$#%$*&+&A$).;$(&+%",*().$)&#+*(?,#&)?^0-"%)+.+?&+.$()+)[G\

j)<77kC)Y*%#$/$*&).$-)=7kC

Periodicitat d’actualització:     +*'+-)
Metodologia de càlcul: 
[$#%$*&+&A$).;$(&+%",*().$)&#+*(?,#&)?^0-"%)+.+?&+.$()+)[G\

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
e0($#F+&,#") .$-) &#+*(?,#&) #$A'-+#) .$) F"+&A$#()?$#) %+##$&$#+:

!"#$%%"D)f$*$#+-).$)[,#&()")L#+*(?,#&()X![Le[RC

Observacions: 



63B! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)C4 <'681$-+-(18&'#1$+6(0'6(-#+.%)8#-
)9,6$1("#,=(0'(%")'#:;1$'

Definició:  
_$-,%"&+&)/"&W+*+).$)#$%,##$A'&)$*)b/5@,#+).$-)&#+*(?,#&)?^0-"%

'#0I).$)('?$#HB%"$

Evolució  

) <44U <444 6777 677< 6776 6778 677V

_$-,%"&+&)%,/$#%"+-

$*)b/5@,#+ <8:8 <8:6 <8:6 <8:7 <6:4 <6:N <6:T

Rellevància: 
3+)F$-,%"&+&)%,/$#%"+-).$-)&#+*(?,#&)?^0-"%)'#0I).$)('?$#HB%"$

@+)."(/"*'M&)$-().+##$#()+*2()+)%+'(+).;'*+)/+*%+).$)?,-B&">'$(

%,*&"*'+.$().;$(&+0-"/$*&).$)%+##"-()0'(C)m()?,(("0-$)H$#)'*

%+*F") $*) +>'$(&+) &$*.O*%"+) +/0)/$('#$() +H+F,#".,#$().$-

&#+*(?,#&) ?^0-"%).$) ('?$#HB%"$) $*) --,%).$-) &#+*(?,#&) ?#"F+&) +

-;"*&$#",#).$)-$()%"'&+&(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
_$-,%"&+&)%,/$#%"+-).$) &#+*(?,#&)?^0-"%).$)('?$#HB%"$)$*)b/5

@,#+)j)<8:U)b/5@C)Z'A/$*&).$-)<7kC

Periodicitat d’actualització:   ))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
3+) F$-,%"&+&) %,/$#%"+-) Xb/) ^&"-5@,#+) ^&"-R) H+) #$H$#O*%"+) +-(

>'"-]/$&#$()^&"-()#$+-"&K+&()+*'+-/$*&)$*)#$-+%"D)+/0)-$()@,#$(

.$)($#F$")?$#)#$%D##$#J-,(C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y*."%+.,#() .$-) &#+*(?,#&() '#0I) .$) F"+&A$#() .$) ('?$#HB%"$n

e0($#F+&,#") .$-) &#+*(?,#&) #$A'-+#) .$) F"+&A$#()?$#) %+##$&$#+n

Y*."%+.,#()&#+*(?,#&)?^0-"%C)Z'&,#"&+&).$-)L#+*(?,#&)G$&#,?,-"&In

e0($#F+&,#").$)-+)G,0"-"&+&)X![Le[RC

Observacions: 



636! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)74 <'681$-+-(18&'#1$+6(0'6(-#+.%)8#-
)9,6$1($.-'#"#,=(0'(%")'#:;1$'

Definició:  
_$-,%"&+&)%,/$#%"+-)Xb/)^&"-5@,#+)^&"-R).$-)&#+*(?,#&)?^0-"%)'#0I

.$)('?$#HB%"$

Evolució  

<44U <444 6777 677< 6776 6778 677V

_$-,%"&+&
%,/$#%"+-)Xb/5@R 8<:7 86:7 88:7 88:8 88:V 8<:V J

Rellevància: 
3+)F$-,%"&+&)%,/$#%"+-).$-)&#+*(?,#&)?^0-"%)"*&$#'#0I).$)('?$#HB%"$

@+)."(/"*'M&) $-() .+##$#() +*2() +) %+'(+).$) -;"*%#$/$*&) .$) -+

%,*A$(&"D)+)-$()%+##$&$#$(C)m()?,(("0-$)H$#)'*)%+*F")$*)+>'$(&+

&$*.O*%"+)+/0)/$('#$()+H+F,#".,#$().$-) &#+*(?,#&)?^0-"%).$

('?$#HB%"$) $*) --,%) .$-) &#+*(?,#&) ?#"F+&) +-() .$(?-+h+/$*&(

"*&$#'#0+*()$*)-;+%%E()+-()A#+*()*'%-"().$)?,0-+%"DC

Valor esperat per a l’any 2012: 
_$-,%"&+&)%,/$#%"+-)Xb/5@R)j)8T)b/5@C)Z'A/$*&).$-)<=kC

Periodicitat d’actualització:)))))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
3+) F$-,%"&+&) %,/$#%"+-) Xb/) ^&"-5@,#+) ^&"-R) H+) #$H$#O*%"+) +-(

>'"-]/$&#$()^&"-()#$+-"&K+&()+*'+-/$*&)$*)#$-+%"D)+/0)-$()@,#$(

.$)($#F$")?$#)#$%D##$#J-,(C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
e0($#F+&,#") .$-) &#+*(?,#&) #$A'-+#) .$) F"+&A$#()?$#) %+##$&$#+n

Y*."%+.,#()&#+*(?,#&)?^0-"%C)Z'&,#"&+&).$-)L#+*(?,#&)G$&#,?,-"&In

e0($#F+&,#").$)-+)G,0"-"&+&)X![Le[RC

Observacions: 



63?! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)34 38,6+1$2(+&,($.-'>#+1$2(-+#$:=#$+

Definició:  
[$#%$*&+&A$).$)-+)?,0-+%"D)#$(".$*&)+)-$()K,*$()+/0)"*&$A#+%"D

&+#"HI#"+

Evolució

)
<44U 6777 6776 677V

k).$)-+)?,0-+%"D V=:Uk =V:=k T4:7k TU:Tk

Rellevància: 
Q-)?$#%$*&+&A$).$)-+)?,0-+%"D)>'$)?,&)A+'."#).$)-+)"*&$A#+%"D

&+#"HI#"+).$-) &#+*(?,#&)?^0-"%)E()'*) "*."%+.,#)>'$)#$?#$($*&+

-;+%%$(("0"-"&+&)$*)"A'+-&+&).$)%,*."%",*()?$#)+)&,&()$-()%"'&+.+*(

+-() ."H$#$*&()/,.$() .$) &#+*(?,#&) %,-l-$%&"'C) 3$() ."#$%&#"'(

?#$F$'$*)>'$)&,&()$-()%"'&+.+*().$)1+&+-'*2+)@+*).$)A+'."#

.;+>'$(&+)"*&$A#+%"D)&+#"HI#"+C

Valor esperat per a l’any 2012: 
<77k).$)-+)?,0-+%"D)+/0)"*&$A#+%"D)&+#"HI#"+C

Periodicitat d’actualització:    )&#"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
1I-%'-).$-)?$#%$*&+&A$).$)-+)?,0-+%"D)#$(".$*&)+)-$()K,*$()+/0

"*&$A#+%"D) &+#"HI#"+) #$(?$%&$) .$-) &,&+-) .$) -+) ?,0-+%"D) .$

1+&+-'*2+C
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y.$(%+&:)!"#$%%"D)f$*$#+-).$)[,#&()")L#+*(?,#&(

Observacions: 



63A! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)=4 )?8.%"&('.'#>@-$1

Definició:  
1,*('/)$*$#AO&"%).$-)&#+*(?,#&)?$#)%+##$&$#+)$*)%,/0'(&"0-$(

?#"*%"?+-()XbA5@+0"&+*&R

Evolució

<44U <444 6777 677< 6776 6778 677V

1,*('/).$
TT7 T4V N74 NVV NU8 U86 UT6

%,/0'(&"0-$

Rellevància: 
Q-)%,*('/)$*$#AO&"%).$-)&#+*(?,#&)?$#)%+##$&$#+)@+)$9?$#"/$*&+&

'*)"/?,#&+*&)%#$"9$/$*&).'#+*&)-$()̂ -&"/$().O%+.$(C)o,*+)?+#&

.;+>'$(&)"*%#$/$*&:)>'$)@+)$(&+&)?+#+-l-$-)+-).$($*F,-'?+/$*&

$%,*]/"%) ") (,%"+-) ") +) -+)/"--,#+) .$) -$() "*H#+$(&#'%&'#$() .$

&#+*(?,#&)")+-)%#$"9$/$*&)$*)-$()K,*$()/$&#,?,-"&+*$()X>'$)(;@+

&#+.'M&) $*)/E()*$%$(("&+&) .$) &#+*(?,#&R:) E()/,&"F+&) ?$#) -;^(

%#$"9$*&).$-)/"&WI).$)&#+*(?,#&)/$*2()$H"%"$*&).$().;'*)?'*&).$

F"(&+)$*$#AO&"%C)Z&$(+)-+)."H"%'-&+&).$)%+*F"+#)-+)&$*.O*%"+)+%&'+-:

($#"+)%,*F$*"$*&) #$.'"#)$-) #"&/$).$)%#$"9$/$*&)+%&'+-)?$#) &+-

.;+((,-"#)$-(),0W$%&"'().$)p",&,C

Valor esperat per a l’any 2012: 
1,*('/)$*$#AO&"%).$-)&#+*(?,#&)?$#)%+##$&$#+)$*)%,/0'(&"0-$(

?#"*%"?+-()XbA5@+0"&+*&R)j)46=)C)Z'A/$*&).$-)NkC

Periodicitat d’actualització:  )))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
1,*('/).$)0$*K"*+)")A+(,"-)$*)$-)&#+*(?,#&)&$##$(&#$

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y*(&"&'&)1+&+-I).$)-;Q*$#A"+

Observacions: 



63C! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)>4 A"8-+(0'(-#+.%)8#-(0'
&'#1+0'#$'%()'#(1+##'-'#+

Definició:  
[$#%$*&+&A$).$-)&#+*(?,#&).$)/$#%+.$#"$()$H$%&'+&)?$#)%+##$&$#+

Evolució  

<44U <444 6777 677< 6776 6778 677V

k)/$#%+.$#"$(
N<:=k N6:<k N6:Uk N=:=k N4:Nk N4:Nk N4:8k

?$#)%+##$&$#+

Rellevància: 
Q-) ?$#%$*&+&A$) .$-) &#+*(?,#&) .$)/$#%+.$#"$() $H$%&'+&) ?$#

%+##$&$#+) @+) %#$(%'&) .;'*+)/+*$#+) "/?,#&+*&) +) %+'(+) .$

-;"*%#$/$*&)$*)A$*$#+-).$-) &#+*(?,#&).$)/$#%+.$#"$()>'$)@+

$(&+&)('?,#&+&)0I("%+/$*&)?$#) -+)%+##$&$#+C)3$()/$('#$().$

?,&$*%"+%"D)$*)$-)&#+*(F+(+/$*&).$)/$#%+.$#"$()%+?)+-)F+"9$--

")$-)H$##,%+##"-)?,.$*)H$#)/"*F+#)+>'$(&)%#$"9$/$*&)H"*()$-()*"F$--(

.$)-;+*2)<44UC

Valor esperat per a l’any 2012: 
[$#%$*&+&A$).$-)&#+*(?,#&).$)/$#%+.$#"$()$H$%&'+&)?$#)%+##$&$#+

j)N6kC)\$.'%%"D).$-)<7kC

Periodicitat d’actualització:   ))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
[$#%$*&+&A$).$-)&#+*(?,#&).$)/$#%+.$#"$()$H$%&'+&)?$#)%+##$&$#+

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
e0($#F+&,#").$)-+)G,0"-"&+&)X[Le[R

Observacions: 



637! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)@4 <;1-$&'%(&8#-+6%('.(+11$0'.-%
0'(-#=.%$-

Definició:  
_B%&"/$()/,#&+-() $*) +%%".$*&() .$) &#I*("&) +) -+) 9+#9+) F"I#"+

%+&+-+*+

Evolució  
)

<44U <444 6777 677< 6776 6778 677V

G,#&()$*)+%%".$*&(

.$)&#I*("& NVU NT7 NNU N<7 N7U TTN =N<

Rellevància: 
Q-) *,/0#$).$)/,#&() +) -+) 9+#9+) F"I#"+) %+&+-+*+)@+) &"*A'&) '*

.$(%$*() %,*&"*'+&) $-() .+##$#() +*2() ?$#) #+D) .$) ."F$#($(

+%&'+%",*() $*)/+&O#"+).$) ($A'#$&+&) F"I#"+C) m() '*) "*."%+.,#

+.$>'+&)?$#)+*+-"&K+#)-+)/,#&+-"&+&)+)-+)9+#9+)F"I#"+)")+F+-'+)-$(

."H$#$*&()+%%",*()#$-+&"F$()+)-+)/"--,#+).$)-+)($A'#$&+&)F"I#"+S

."(%"?-"*+).$-)&#I*("&:)%+/?+*2$().;$.'%+%"D)F"I#"+:)/"--,#+).$

-+)9+#9+:CCCCC

Valor esperat per a l’any 2012: 
_B%&"/$()/,#&+-()$*)+%%".$*&().$)&#I*("&)j)8T7C)\$.'%%"D).$-

8NkC

Periodicitat d’actualització: ))))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
i,/0#$).$) FB%&"/$()/,#&+-() $*) +%%".$*&().$) &#I*("&) +) F"$(

'#0+*$()")"*&$#'#0+*$(

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Z*'+#").$-)c$#F$")1+&+-I).$)L#I*("&

Observacions: 



633! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)6B4 /11$0'.-%(+&,(B;1-$&'%()'#
B'*CDE&

Definició:  
\$-+%"D) $*&#$) $-) *,/0#$) .;+%%".$*&() +/0) FB%&"/$() +) -$(

%+##$&$#$()")$-)*,/0#$).$)F$@"%-$(ab/)$H$%&'+&()+)-+)9+#9+)F"I#"+

Evolució  

)

Rellevància: 
3+)#$-+%"D)$*&#$)$-()+%%".$*&()+/0)FB%&"/$()+)-$()%+##$&$#$()")$-

*,/0#$).$)F$@"%-$(ab/)$H$%&'+&()+)-+)9+#9+)F"I#"+)@+)&"*A'&)'*

.$(%$*()%,*&"*'+&) +-().+##$#() +*2()+) %+'(+:) $*)?+#&:) .$) -+

."(/"*'%"D).$-) *,/0#$) &,&+-) .;+%%".$*&() ":) .;+-&#+) 0+*.+:) +

-;"*%#$/$*&).$-)&#I*("&)+)-$()%+##$&$#$(C)m()'*)"*."%+.,#)+.$>'+&

?$#)+*+-"&K+#)-;"/?+%&$).$)-;+%%".$*&+-"&+&)+)-+)9+#9+)F"I#"+)$*

#$-+%"D)+/0)-+)/,0"-"&+&)A-,0+-)+)-$()%+##$&$#$()")?$#)+F+-'+#)-$(

+%%",*()#$-+&"F$()+)-+)/"--,#+).$)-+)($A'#$&+&)F"I#"+C

Valor esperat per a l’any 2012: 
Z%%".$*&()+/0)FB%&"/$(5<7U)F$@Cab/)j)4:NC)\$.'%%"D).$-)<=kC

Periodicitat d’actualització:    )+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
`',%"$*&)$*&#$)$-)*,/0#$).;+%%".$*&()+/0)FB%&"/$()")$-)*,/0#$

.$)F$@"%-$(ab/)#$%,##$A'&()+)-$()%+##$&$#$(C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Z*'+#").$-)c$#F$")1+&+-I).$)L#I*("&

Observacions: 



63=! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)664 F&$%%$8.%(18.-+&$.+.-%G(>+%8%
0H':'1-'(*$B'#.+16'

Definició:  
L,*$().$)1e

6
) $>'"F+-$*&) $/$($()+*'+-/$*&)?$-) ($%&,#).$-

&#+*(?,#&

Evolució  
3$() $/"((",*() .$) 1e

6
) $>'"F+-$*&) .$-) &#+*(?,#&) +

1+&+-'*2+)@+*)+'A/$*&+&)'*)8Tk)$*&#$)<447)")677VC

Valor actual:
Q/"((",*()1e

6
S)<V:V)/"-",*().$)&,*$()$>'"F+-$*&()X677VR

q8T:6)k)#$(?$%&$).$-)<447C

)

Rellevància: 
Q-) &#+*(?,#&)%,*&#"0'$"9)+-)%+*F")%-"/I&"%)/"&W+*h+*&) -;$/"(("D

.$)A+(,().;$H$%&$) @"F$#*+%-$:) ") $-)1e
6
) E() $-) ?#"*%"?+-) A+(

.;+>'$(&) &"?'(C)1,*%#$&+/$*&:) (;$(&"/+)>'$) $-) &#+*(?,#&) E(

#$(?,*(+0-$).;'*)&$#h).$)-$()$/"((",*().$)1e
6
)")E()$-)($%&,#

>'$)/E()#I?".+/$*&)"*%#$/$*&+)-+)($F+)%,*&#"0'%"D)+-)%+*F"

%-"/I&"%C)Q-)[#,&,%,-).$)p",&,:)#+&"H"%+&)?$#)-+)PQ:)$(&+0-$"9)'*(

,0W$%&"'()A-,0+-().$)#$.'%%"D).$)-$()$/"((",*().;+>'$(&)A+()"

$-()($'()$>'"F+-$*&()X/$&I:)]9".)*"&#D()").;+-&#$(Rn)?$#)+-)%,*W'*&

.$)-;Q(&+&)$(?+*2,-:)(;@+)$(&+0-$#&)'*)"*%#$/$*&)/I9"/).$-)<=k

.;+>'$(&$()$/"((",*()?$#)+-)?$#B,.$)677UJ67<6)#$(?$%&$).$-

F+-,#).$)-;+*2)<447C)L+*/+&$"9:)-$()$/"((",*().$)1e
6
)$>'"F+-$*&

.$-)&#+*(?,#&)+)1+&+-'*2+)@+*)+'A/$*&+&)'*)8Tk)$*&#$)<447)"

677VC

Valor esperat per a l’any 2012: 
<6:6)/"-",*().$)&,*$()$>'"F+-$*&()Xq<=k)#$(?$%&$).$-)<447RC

Periodicitat d’actualització:  )))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
3$() $/"((",*() .$) 1e

6
) $>'"F+-$*&) (D*) $*#$A"(&#+.$() ?$-

Y*F$*&+#",) i+%",*+-) .$) Q/"(",*$() .$)1,*&+/"*+*&$() +) -+

Z&/D(H$#+)XG"*"(&$#",).$)G$.",)Z/0"$*&$RC

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y*(&"&'&)1+&+-I).$)-;Q*$#A"+

Observacions: 



63>! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)6?4 F&$%%$8.%(18.-+&$.+.-%G(%8#866

Definició:  
[$#%$*&+&A$).;$(&+%",*().$)%,*&#,-).$-)*"F$--)(,*,#).$)-+)9+#9+

0I("%+).$)1+&+-'*2+)+/0)*"F$--)('?$#",#)+)T=)3Z\)$*).oXZR

Evolució  
Valor actual:
i"F$--)(,*,#)+) -+)9+#9+)0I("%+).$)%+##$&$#$(S)T4k).$

?'*&().$)%,*&#,-)?$#)(,0#$).$)T=)3Z\)$*).oXZR)X6778RC

)

Rellevància: 
Q-)&#I*("&)F"+#")")H$##,F"+#"),#"A"*$*)*"F$--()+-&().$)(,#,--)>'$)&$*$*

"*%".O*%"+)$*)-+)(+-'&).$)-$()?$#(,*$()")-+)>'+-"&+&)+/0"$*&+-:

$(?$%"+-/$*&) $*)$-() $*&,#*()'#0+*(C)Z"9B:) (;@+)%+-%'-+&)>'$

/E().$-)87k).$)-+)?,0-+%"D).$)-+)PQ)$(&I)$9?,(+.+)+)*"F$--(

.$)(,#,--).$)&#I*("&)>'$)?,.$*)($#)/,-$(&,(),)?$#W'."%"+-()?$#

+)-+)(+-'&)XLQ\G:)677<RC)L+*/+&$"9:)$-)(,#,--)E()'*)%,*&+/"*+*&

>'$)&E)$H$%&$()/,-&)-,%+-"&K+&(:)?$#)-+)>'+-)%,(+)*,)E()?,(("0-$

H$#J*$) '*+)/$('#+)A-,0+-) ") %+-) ('?-"#J-+) +/0)'*) %,*W'*&) .$

/$('#$()?'*&'+-()#$A'-+#()$*)-;$(?+":)$-)&$/?()")-+)/$&,.,-,A"+

.$)/$('#+C

Valor esperat per a l’any 2012: 
V7k).$) ?'*&() .$) %,*&#,-) ?$#) (,0#$) .$) T=) 3Z\) $*) .oXZRC

!"(/"*'%"D).$-)64kC

Periodicitat d’actualització:  )))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Z>'$(&)"*."%+.,#)'&"-"&K+)$-()*"F$--()(,*,#()$*#$A"(&#+&()+)-+)9+#9+

0I("%+) .$) %+##$&$#$() ?$-)!$?+#&+/$*&) .$)G$.") Z/0"$*&) "

r+0"&+&A$:) +/0) $-) 0$*$*&O() >'$) +"9B) $() A+#+*&$"9) '*+

/$&,.,-,A"+)?#,')@,/,AO*"+)$*)-$()/$('#$().$-)(,#,--C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
!$?+#&+/$*&).$)G$.")Z/0"$*&)")r+0"&+&A$

Observacions: 



63@! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)6A4 F&$%%$2(0'(18.-+&$.+.-%
+-&8%:@#$1%(0'6(-#+.%)8#-

Definició:  
L,*$().$)%,*&+/"*+*&)+&/,(HO#"%)$/$($()+*'+-/$*&)?$-)($%&,#

.$-)&#+*(?,#&))+)1+&+-'*2+

Evolució  
Q/"((",*()+*'+-().$-()%,*&+/"*+&()ce

6
:)ie9)")1e_).$-

&#+*(?,#&)#,.+&C

1,*&+/"*+*& ce
6

ieg 1e_

&,*$(5+*2 <C877 T6CV77 =7C=77

Rellevància: 
Q-)&#+*(?,#&).$A#+.+)-+)>'+-"&+&).$)-;+"#$)/"&W+*h+*&)-;$/"(("D)+

-;+&/,(H$#+).$)('0(&I*%"$()+%"."H"%+*&(:)?#$%'#(,#().$)-;,KD)"

?+#&B%'-$(C)Q-().+##$#() +*2(:) -$() $/"((",*().$)%,*&+/"*+*&(

?$#)F$@"%-$)(;@+*)#$.'M&)A#I%"$()+)-+)/"--,#+)&$%*,-]A"%+).$-(

/,&,#(:)-+)/"--,#+).$)-+)>'+-"&+&).$-()%,/0'(&"0-$(:)")-+)#$*,F+%"D

.$-)?+#%).$)F$@"%-$(C)L,&)")+"9B:)(D*)*$%$((I#"$()#$.'%%",*().$

-$()$/"((",*()&,&+-()?$#)+((,-"#)$-(),0W$%&"'()H"9+&()?$#)+-)67<7

?$#)-+)*,#/+&"F+)$'#,?$+C

Valor esperat per a l’any 2012: 
i,)@")@+),0W$%&"'().$)#$.'%%"D)$(?$%BH"%()?$#)+)-$()$/"((",*(

.$-) ($%&,#) &#+*(?,#&:) ?$#) +) -$() ('0(&I*%"$() +%"."H"%+*&(:

?#$%'#(,#$().$)-;,KD)")?+#&B%'-$(C)L,&)")+"9B:)@")@+),0W$%&"'()A-,0+-(

H"9+&()+)%,/?-"#)$-)67<7)?$#)+)-$()$/"((",*().$)&,&()$-()($%&,#(

X"*%-]()$-) ) &#+*(?,#&R:) $(&+0-$#&()?$#) -+)!"#$%&"F+)677<5U<5Q1

?$#)?+M(,(C)e0W$%&"'().;$/"(("D)$(&+0-$#&()?$#)+-)67<7)?$#)+

-;Q(&+&)$(?+*2,-S

s)ce
6
S)NVTC777)&5+*2

s)ie9S)UVNC777)&5+*2

s)1e_S)TT6C777)&5+*2

Periodicitat d’actualització: ))))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
3+)/$&,.,-,A"+)+%%$?&+.+)$*)-;I/0"&)$'#,?$':)")$/?#+.+)?$#

+)-+)#$+-"&K+%"D).$-()"*F$*&+#"().;$/"((",*(:)E()QGQ[51e\YiZY\:

$(&+0-$#&+)?$#)-;ZA$*%"+)Q'#,?$+).$-)/$.")Z/0"$*&C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
!$?+#&+/$*&).$)G$.")Z/0"$*&) ")r+0"&+&A$) ":) $*)%,*%#$&:) -+

P*"&+&).$)`'+-"&+&)Z/0"$*&+-n)$-)c$#F$").$)_"A"-I*%"+)")1,*&#,-

.$)-;Z"#$:)c$%%"D).;Q/"((",*(C

Observacions: 
Q-)H$&).$)."(?,(+#).$)F+-,#().;$/"((",*()?$#)/"&WI).$)&#+*(?,#&

?$#/$&#"+)'*)/"--,#)%,*$"9$/$*&).$)-+)/,0"-"&+&:)&,&)")-+)."H"%'-&+&

"*"%"+-).;,0&$*%"D).$).+.$(C



6=B! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)6C4 I")'#+1$2(0'6%(.$B'66%(0'(J"+6$-+-
0'(6H+$#'(1+"%+-()'6(-#=.%$-

Definició:  
3-"*.+#).$)>'+-"&+&).$)-;+"#$)?$#)%,*%$*&#+%"D).;,KD)$*)-;+"#$)+/0"$*&)XF+-,#

$*) A5/8:)/I9"/).$)-$()/"&W+*$()UJ@,#I#"$().$-)."+R

Evolució  

Rellevància: 
!'#+*&)$-)?$#B,.$)<444J677V)?,&)+H"#/+#J($)>'$)$-)--"*.+#).;+-$#&+)+)-+)?,0-+%"D

?$#)-;,KD)X6V7) A5/85@R)*,)(;@+)('?$#+&)/+"C)Q-)--"*.+#)?$#)"*H,#/+#)+)-+)?,0-+%"D

&E)--,%)>'+*)($)('?$#+)$*&#$)$-)6=J=7k).$)-$()$(&+%",*(:)($A,*()$-()+*2(:

?$#])*,/E()'*$()?,>'$()@,#$()-;+*2:)%,*%$*&#+.$()+)-+)?#"/+F$#+)")-;$(&"'C

L+*&)$-()F+-,#()/"&W+*()%,/)$-()/I9"/()$()/+*&$*$*)H,#h+)$(&+0-$()+-)--+#A

.$-()+*2(C)3+)"*H-'O*%"+).$)-+)/$&$,#,-,A"+)$*)-+)H,#/+%"D).$)-;,KD)&#,?,(HO#"%

H+)>'$)-;$F,-'%"D).$)-$()"//"((",*()*,)/,(&#")%+?)&$*.O*%"+).$H"*".+Cc$A,*(

-+)%,*%$*&#+%"D)")-+).'#+.+).$)-;$?"(,.":)-;,KD)&#,?,(HO#"%)?,&)%#$+#)(B/?&,/$(

.$)/+-$(&+#)A$*$#+-)")?#,0-$/$()#$(?"#+&,#"(:)>'$)?,.$*)+##"0+#)+)($#)A#$'(

$*)?$#(,*$()F'-*$#+0-$(C)3;,KD)&+/0E)&E)$H$%&$()*$A+&"'()(,0#$)-+)F$A$&+%"D

":)$*)?+#&"%'-+#:)(,0#$)-$()%,--"&$()+A#B%,-$(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
3+)!"#$%&"F+)67765851Q)#$A'-+)-$()%,*%$*&#+%",*().;,KD)$*)-;+"#$)+/0"$*&)")@+

$(&+&)+?-"%+.+)/"&W+*h+*&)$-)\!)<N4T56778C)3+)!"#$%&"F+)H"9+)$-(),0W$%&"'(

($At$*&(S

s)3-"*.+#).;"*H,#/+%"D)+) -+)?,0-+%"DS)<U7) A5/8)/"&W+*+)@,#I#"+)X+((,-"#)$-

6778RC

s)3-"*.+#).;+-$#&+)+)-+)?,0-+%"DS)6V7) A5/8)/"&W+*+)@,#I#"+)X+((,-"#)$-)6778RC

s)e0W$%&"')?$#)+)-+)?#,&$%%"D).$)-+)(+-'&)@'/+*+S)--"*.+#)<67) A5/8)/I9"/).$

-$())/"&W+*$()UJ@,#I#"$().$-)."+)X*,)$()?,&)('?$#+#)/E().$)6=)."$()?$#)+*2).$

/"&W+*+)$*)8)+*2(R)X+((,-"#)$-)67<7RC

s)e0W$%&"')+)--+#A)&$#/"*")?$#)+)-+)?#,&$%%"D).$)-+)(+-'&)@'/+*+S)--"*.+#)<67

A5/8)/I9"/).$)-$()/"&W+*$()UJ@,#I#"$().$-)."+)X+((,-"#)$-)67<7RC

Periodicitat d’actualització: ))))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
3+)/$&,.,-,A"+)+%%$?&+.+)$*)-;I/0"&)$'#,?$':)")$/?#+.+)?$#)+)-+)#$+-"&K+%"D

.$-() "*F$*&+#"().;$/"((",*(:)E()QGQ[51e\YiZY\:)$(&+0-$#&+)?$#) -;ZA$*%"+

Q'#,?$+).$)G$.")Z/0"$*&C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
!$?+#&+/$*&).$)G$.")Z/0"$*&)")r+0"&+&A$)":)$*)%,*%#$&:)-+)P*"&+&).$)̀ '+-"&+&

Z/0"$*&+-n)$-)c$#F$").$)_"A"-I*%"+)")1,*&#,-).$)-;Z"#$:)c$%%"D).;Y//"((",*(C

Observacions: 



6=6! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)674 K#+>&'.-+1$2(0H'18%$%-'&'%($
*=,$-+-%()'#($.:#+'%-#"1-"#'%(0'

-#+.%)8#-

Definició:  
c'?$#HB%"$).$-)("(&$/+).;$(?+"()*+&'#+-()+)1+&+-'*2+)X@+RC

Evolució   

c'?$#HB%"$).;$(?+"()?#,&$A"&()+)1+&+-'*2+)X&$##$(&#$()")/+#"*$(R

<446 677V

[QYi)X@+R TVTC7== TU7C8T4

g+#9+)i+&'#+)6777)X@+R 7 T6NC88U

[QYiq)g+#9+)i+&'#+)6777X@+R TVTC7== N64C7TU)

Rellevància: 
-;$9?+*("D).$)-$()"*H#+$(&#'%&'#$().$)&#+*(?,#&)")-;+'A/$*&).$-

F,-'/).$&#I*("&) %+'($*)?#$((",*()>'$)?,.$*) +/$*+h+#) -+

0",."F$#("&+&) ") $-() @I0"&+&() *+&'#+-(?$#) -+) H#+A/$*&+%"D) "

-;,%'?+%"D).$-)&$##"&,#"C

Valor esperat per a l’any 2012: 
3;,0W$%&"').$)-+)?,-B&"%+)$'#,?$+)E()?#$($#F+#)-+)0",."F$#("&+&)"

+(($A'#+#) -+) %,**$%&"F"&+&) *+&'#+-) $*&#$) -$() I#$$() *+&'#+-(

$9"(&$*&(C)[$#)+>'$(&)/,&"':)%+-)/+*&$*"#)-+)('?$#HB%"$)*+&'#+-

('H"%"$*&) ?$#) A+#+*&"#) -+) 0",."F$#("&+&) ") -+) %,**$%&"F"&+&) +

1+&+-'*2+C

Periodicitat d’actualització:    )+*'+-)
Metodologia de càlcul: 

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
!$?+#&+/$*&).$)G$.")Z/0"$*&) ")r+0"&+&A$:)P*"&+&) .$)G$."

i+&'#+-:c$#F$").$)[-+*"H"%+%"D)")f$(&"D).$)-;Q*&,#*)i+&'#+-C

Observacions: 



6=?! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)634 L1")+1$2(0'6(-'##$-8#$()'#(+
$.:#+'%-#"1-"#'%(0'(-#+.%)8#-

Definició:  
c'?$#HB%"$).$).$($*F,-'?+/$*&)+*'+-)?$#)+) "*H#+$(&#'%&'#$(

.$)&#+*(?,#&)X@+5+*2R

Evolució    

Rellevància: 
3$()%+##$&$#$()(D*)$-)?#"*%"?+-)%,*('/".,#).$)(]-).$-)($%&,#

&#+*(?,#&C)3;"/?+%&$)+((,%"+&)+) -;,%'?+%"D).$-)(]-).$?O*).$-

(]-)%,*('/"&C)3+)?O#.'+).;I#$$()*+&'#+-()?$#)-;$9?+*("D).$)-$(

"*H#+$(&#'%&'#$() .$) &#+*(?,#&) %,/?,#&+) "/?+%&$() (,0#$) -+

0",."F$#("&+&)")+'A/$*&+)-+)H#+A/$*&+%"D:)/$*&#$)>'$)-+)?O#.'+

.$)(]-)+A#B%,-+)")-+)("-F"%'-&'#+)%,/?,#&$*)"/?+%&$()?+"(+&AB(&"%(

")(,%",$%,*]/"%(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
!$(+%%$-$#+#) -+) &$*.O*%"+).$-().+##$#() +*2().;+'A/$*&).$

('?$#HB%"$)'#0+*"&K+.+C

Periodicitat d’actualització:  )))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 
[$#) .$&$#/"*+#) >'"*() (D*) $-() '(,() .$-) (]-) +)1+&+-'*2+) $(

."(?,(+).$)&#$()H,*&(S

s)G+?+).$)%,0$#&$().$-)(]-).$)1+&+-'*2+)XG1c1R:)$-+0,#+&

?$-)1$*&#$).$)\$%$#%+)Q%,-]A"%+) ") Z?-"%+%",*() d,#$(&+-(

X1\QZdR

s)G+?+).;'(,().$-) (]-) .$)1+&+-'*2+) XGPc1R:) $-+0,#+&) ?$#

-;Y*(&"&'&)1+#&,A#IH"%).$)1+&+-'*2+

s)1,#"*$)3+*.)1,F$#)X131R:)$-+0,#+&)?$#) -;ZAO*%"+)Q'#,?$+

.$)G$.")Z/0"$*&C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
J)T=)J

1$*&#$).$)\$%$#%+)Q%,-]A"%+)")Z?-"%+%",*()d,#$(&+-()X1\QZdRC

G+?+).;'(,().$-)(]-).$)-;Y*(&"&'&)1+#&,A#IH"%C

Observacions: 



6=A! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)6=4 M'.'#+1$2(0'(#'%$0"%(+%%81$+-%
+6(-#+.%)8#-

Definició:  
f$*$#+%"D).$)#$(".'()+((,%"+&()+-()F$@"%-$()XbA),)'*"&+&5+*2RS

,-"().;+'&,/,%"D:)0+&$#"$(:)?*$'/I&"%(:)F$@"%-$()H,#+).;^()X_dPRC

Evolució  

Rellevància: 
Q-() F$@"%-$() $(&+*) H,#/+&() ?$#)/'-&"&'.) .$) ?$%$(:) H-'".(:

('0(&I*%"$()?$#"--,($(:)+%$#:)+-'/"*":),-"(:)-B>'".().$)H#$:)A,/$(:

0+&$#"$(:) ?*$'/I&"%(CCC) >'$) %+-) A$(&",*+#) %,##$%&+/$*&) ?$#

$F"&+#).+*2()+-)/$.")+/0"$*&)?$#)%+'(+).$)-+)?#]?"+)*+&'#+-$(+

.$-()%,/?,*$*&(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
3+)!"#$%&"F+)67775=85Q%)$(&+0-$"9)%,/)+),0W$%&"')+)+((,-"#)$-

67<=S

s)\$'&"-"&K+%"D),)#$%"%-+&A$).$-)U=)k).$-()_dPC

s)\$%'?$#+%"D).$-)4=)k).$-()_dPC

3+)!"#$%&"F+)<44458<51Q)$(&+0-$"9)%,/)+),0W$%&"')?$-)677TS

s)[#,@"0"%"D).;+0,%+/$*&).$)?*$'/I&"%()($*%$#(C

Periodicitat d’actualització:  )))+*'+-)
Metodologia de càlcul: 

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
J)TT)J

!$?+#&+/$*&).$)G$.")Z/0"$*&)")r+0"&+&A$:)ZAO*%"+).$)\$(".'(

.$1+&+-'*2+C) Z-&#$() +A$*&() "/?-"%+&() (D*) $-) f#$/") .$

\$%'?$#+%"D).$)1+&+-'*2+RC

Observacions: 



6=C! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)6>4 L1")+1$2(0'(6+(N+#N+(B$=#$+

Definició:  
i,/0#$) .$) F$@"%-$(ab/) $H$%&'+&() $*) '*) ."+) ?$#) +) %+.+

>'"-]/$&#$).$)%+##"-)+)-+)9+#9+).$)%+##$&$#$()XYG!)/"&W+*+)?$#

%+##"-R

Evolució  
)

<44T <44U 6777 6776 677V

_$@"%-$(ab/)?$#

."+5b/).$)%+##"-
8C<8T 8C<<T 8C8U7 8C884 8CUTT

Rellevància: 
3+)%,*A$(&"D)+) -+)9+#9+).$)%+##$&$#$()@+) &"*A'&)'*)+'A/$*&

%,*&"*'+&)$-().+##$#()+*2().$)-;^()%#$"9$*&).$-)F$@"%-$)?#"F+&)$*

$-().$(?-+h+/$*&(C)Z>'$(&)"*."%+.,#)#$-+%",*+)-;,%'?+%"D).$

-$() %+##$&$#$() +/0) $-() >'"-]/$&#$() $9"(&$*&() ") +F+-'+) -$(

."H$#$*&()+%%",*()#$-+&"F$()+)-+)%,*(&#'%%"D)")+/?-"+%"D).$)*,F$(

%+##$&$#$()")+)-+)."(/"*'%"D).$-)&#+*(?,#&)?#"F+&).$)/,&,#C

Valor esperat per a l’any 2012: 
_$@"%-$(ab/)?$#)."+5b/).$)%+##"-)j)84=7C)Z'A/$*&).$-)=kC

Periodicitat d’actualització:   ))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Q()H+#I)'*+)$(&"/+%"D).$-()b/).$)%+##"-)?#$*$*&)($%%",*().$)=

%+##"-() $*) +'&,?"(&$(:) V) %+##"-() $*) +'&,F"$() ") F"$() .$).,0-$

%+-h+.+)")6)%+##"-()$*)%+##$&$#$()%,*F$*%",*+-(C
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
G"*"(&$#").$)d,/$*&)")!$?+#&+/$*&).$)[,-B&"%+)L$##"&,#"+-)")e0#$(

[^0-">'$()X!"#$%%"D)f$*$#+-).$)1+##$&$#$(RC

Observacions: 



6=7! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)6@4 O.-'.%$-+-(0'(B'*$16'%()'%+.-%(+
6'%(1+##'-'#'%

Definició:  
i,/0#$).$)F$@"%-$()?$(+*&(ab/)$*#$A"(&#+&()$*)'*)."+)?$#)+

%+.+)>'"-]/$&#$).$)%+##"-()+)-+)9+#9+).$)%+##$&$#$()XYG!)/"&W+*+

?$#)%+##"-R

Evolució  

<44T <44U 6777 6776 677V

_$@"%-$()?$(+*&(ab/

?$#)."+5b/).$)%+##"-
V7N V7T VTT VT7 V4V

Rellevància: 
3+)?#$(O*%"+).$)F$@"%-$()?$(+*&()+)-$()%+##$&$#$()@+)&"*A'&)'*

+'A/$*&)%,*&"*'+&)$-().+##$#()+*2()+)%+'(+).$)-;^()%#$"9$*&

.;+>'$(&)/"&WI)$*)$-)&#+*(?,#&).$)/$#%+.$#"$(C)Z>'$(&)"*."%+.,#

#$-+%",*+) -;,%'?+%"D).$) -$() %+##$&$#$() +/0)$-() >'"-]/$&#$(

$9"(&$*&()")+F+-'+)-$()."H$#$*&()+%%",*()#$-+&"F$()+)-+)%,*(&#'%%"D

")+/?-"+%"D).$)*,F$()%+##$&$#$(:)+-)%+*F")$*)$-)/,.$).$)&#+*(?,#&

")+)-+),?&"/"&K+%"D)$*)-+)%I##$A+).$-()F$@"%-$(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
_$@"%-$()?$(+*&(ab/)?$#)."+5b/).$)%+##"-)j)=67C)Z'A/$*&).$-)=kC

Periodicitat d’actualització:  )))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Q()H+#I)'*+)$(&"/+%"D).$-()b/).$)%+##"-)?#$*$*&)($%%",*().$)=

%+##"-() $*) +'&,?"(&$(:) V) %+##"-() $*) +'&,F"$() ") F"$() .$).,0-$

%+-h+.+)")6)%+##"-()$*)%+##$&$#$()%,*F$*%",*+-(C
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
G"*"(&$#").$)d,/$*&)")!$?+#&+/$*&).$)[,-B&"%+)L$##"&,#"+-)")e0#$(

[^0-">'$()X!"#$%%"D)f$*$#+-).$)1+##$&$#$(RC

Observacions: 



6=3! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?B4 E&(0'(N+#N+(:'##8B$=#$+(P(QCRRR
*+,$-+.-%

Definició:  
b/).$)9+#9+)H$##,F"I#"+)5)<C777)@+0"&+*&(

Evolució  
)

<44< <44T 677<

b/).$)9+#9+)H$##,F"I#"+)5)<C777)@+0"&+*&( 7:6U 7:6U 7:6N

Rellevància: 
Q-()b/).$)9+#9+)H$##,F"I#"+)(;@+*)/+*&"*A'&)?#I%&"%+/$*&)($*($

F+#"+%"D).'#+*&)/,-&()+*2(C)Z/0)+%&'+%",*().$%".".$()$*)H+F,#

.$) -+) %,*(&#'%%"D).$) *,F$() "*H#+$(&#'%&'#$() H$##,F"I#"$(:) $(

?,(("0-$) %+*F"+#) +>'$(&+) ("&'+%"D) ?$#) &+-) .$) /"--,#+#

($*("0-$/$*&) -;,H$#&+) .$) &#+*(?,#&) H$##,F"+#") .$) F"+&A$#() "

/$#%+.$#"$(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
b/).$)9+#9+)H$##,F"I#"+)5)<C777)@+0"&+*&()j)7:8<C)Z'A/$*&).$-

<6kC

Periodicitat d’actualització:   ))>'"*>'$**+-)
Metodologia de càlcul: 
b/).$)9+#9+)H$##,F"I#"+)5)<C777)@+0"&+*&(

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
e0($#F+&,#").$)-+)G,0"-"&+&)X![Le[R

Observacions: 



6==! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?64 L:'#-+(0'(-#+.%)8#-()9,6$1()'#
1+##'-'#+

Definició:  
_$@"%-$(ab/) #$%,##$A'&() ?$-) &#+*(?,#&) ?^0-"%) "*&$#'#0I) .$

('?$#HB%"$

Evolució  

<4UT <44< <44T 677<

_$@"%-$)a)b/)5)@+0"&+*& T:< N:< U:6 U:N

Rellevància: 
Q-()F$@"%-$(ab/)#$%,##$A'&()?$-)&#+*(?,#&)?^0-"%)"*&$#'#0I).$

('?$#HB%"$)"*.">'$*)-;,H$#&+).$)&#+*(?,#&)?^0-"%).$)('?$#HB%"$:

>'$)@+)+'A/$*&+&).$)/+*$#+)%,*&B*'+).'#+*&)$-().+##$#()+*2(

?$#)/"--,#+#) -+) %,0$#&'#+).;+>'$(&) ($#F$") $*) #$-+%"D) +/0) -+

?,0-+%"D).$)1+&+-'*2+C

Valor esperat per a l’any 2012: 
_$@"%-$)a)b/)5)@+0"&+*&)j)4:VC)Z'A/$*&).$-)UkC

Periodicitat d’actualització:   ))>'"*>'$**+-
Metodologia de càlcul: 
_$@"%-$(ab/) #$%,##$A'&() ?$-) &#+*(?,#&) ?^0-"%) "*&$#'#0I) .$

('?$#HB%"$
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y*."%+.,#() .$-) &#+*(?,#&() '#0I) .$) F"+&A$#() .$) ('?$#HB%"$n

e0($#F+&,#") .$-) &#+*(?,#&) #$A'-+#) .$) F"+&A$#()?$#) %+##$&$#+n

Y*."%+.,#()&#+*(?,#&)?^0-"%C)Z'&,#"&+&).$-)L#+*(?,#&)G$&#,?,-"&In

e0($#F+&,#").$)-+)G,0"-"&+&)X![Le[RC

Observacions: 



6=>! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)??4 S+#N+()'#(+(,$1$16'-'%

Definició:  
b/)F"$()%"%-"(&$()5)<C777)@+0"&+*&(

Evolució  
_+-,#)+%&'+-S!$(%,*$A'&

)

Rellevància: 
3+)?#,/,%"D).$)-;^().$)-+)0"%"%-$&+)#$>'$#$"9)."(?,(+#).$)F"$(

%"%-"(&$() '#0+*$() ") "*&$#'#0+*$() $*) '*+) 9+#9+).$)0"%"%-$&$(

%,*&B*'+)")F$#&$0#+.,#+)?$#)+)&,&)$-)&$##"&,#")>'$)?'A'")+?#,H"&+#

$-()#$%'#(,()$9"(&$*&(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
Z'A/$*&).$-)677k).$)b/).$)F"$()%"%-"(&$(

Periodicitat d’actualització:   ))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Q(&'.")$(?$%BH"%
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
ZW'*&+/$*&(:)%,*($--()%,/+#%+-(:)."?'&+%",*(:)![Le[C

Observacions: 



6=@! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?A4 ?8,'#-"#+(0'6(-#+.%)8#-()9,6$1

Definició:  
k).$)?$#(,*$()($*($)%,**$9"D)+/0)-+)%+?"&+-).$)%,/+#%+

Evolució  
_+-,#)+%&'+-S!$(%,*$A'&

)

Rellevància: 
3;+%%E()+-)&#+*(?,#&)?^0-"%)+)-$()I#$$()+--'*2+.$().$-()I/0"&(

'#0+*(:)?+#&"%'-+#/$*&)?$#)+) -+)?,0-+%"D)$*)$.+&)$(%,-+#:) -+

A$*&)A#+*)")-$()?$#(,*$().$)/,0"-"&+&)#$.'M.+:)E()'*+)*$%$(("&+&

+) -$() K,*$() #'#+-(C) 3+)/"--,#+).$) -+) %,0$#&'#+) &$##"&,#"+-) .$-

&#+*(?,#&)?^0-"%)/"&W+*h+*&)($#F$"()#$A'-+#()")$-)&#+*(?,#&)+)-+

.$/+*.+)E()'*)$-$/$*&)F$#&$0#+.,#).$-)&$##"&,#"C

Valor esperat per a l’any 2012: 
\$.'%%"D).$-)=7k)(,0#$)$-)F+-,#)+%&'+-

Periodicitat d’actualització:  )))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Q(&'.")$(?$%BH"%
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
!"#$%%"D)f$*$#+-).$)[,#&()")L#+*(?,#&()X![Le[RC

Observacions: 



6>B! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?C4 F%)+$(+6(B$+#$()'#(+(6+(0$%-#$,"1$2
"#,+.+(0'(&'#1+0'#$'%

Definició:  
i,/0#$).$)?-+%$()@+0"-"&+.$()?$#)+)-+)."(&#"0'%"D)'#0+*+).$

/$#%+.$#"$()?$#)%+.+)<C777)@+0"&+*&(

Evolució  
_+-,#)+%&'+-S!$(%,*$A'&

)

Rellevància: 
P*+)%+#+%&$#B(&"%+)%,/'*+).$)-$()%"'&+&()E()>'$)*,)@+*)$(&+&

+.$>'+.+/$*&)."(($*2+.$()?$#) +) -+)."(&#"0'%"D) '#0+*+).$

/$#%+.$#"$(:)")/$*2()$*%+#+)?$#)-$()#$%$*&()H"-,(,H"$().$)($#F$"

$*) -,AB(&"%+) %,/)(D*) -+)?#,.'%%"D) W'(&) +) &$/?(:) $-) %,/$#h

$-$%&#]*"%) ,) -+) #$(?,(&+) "//$."+&+) +) -$() %,/+*.$(

.;$/$#AO*%"+C

Valor esperat per a l’any 2012: 
Z'A/$*&).$-)=k).$)?-+%$()@+0"-"&+.$(C

Periodicitat d’actualització:)))))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Q(&'.")$(?$%BH"%
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
ZW'*&+/$*&(C

Observacions: 



6>6! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?74 I'#B'$%(0'(!"#$%&!'(&!")**)+,

Definició:  
c$#F$"().$)!"#$%&!'(&!")**)+,5+*2

Evolució  
) _+-,#)+%&'+-S!$(%,*$A'&

)

Rellevància: 
3+)PQ)?#,?,(+)&#+*(H$#"#)%I##$A+).$().$)-+)%+##$&$#+)+-()/,.$(

/E()(,(&$*"0-$(:).;$*&#$)$-()>'+-()$-)&#+*(?,#&)/+#B&"/).$)%'#&+

."(&I*%"+)XLG1!RC)3;,0W$%&"')E()>'$)$-)%#$"9$/$*&).$)&#+*(?,#&

.$)/$#%+.$#"$()>'$)$()?#,.'"#I)+)-+)PQ)$-()?#]9"/()+*2()("A'"

+0(,#0"&)?$#)-+)#$(&+).$)/,.$()")*,)?$#)-+)%+##$&$#+),)$-)/,.$

+$#":)>'$)?+&$"9$*).$)%,*A$(&"D) ")?#,.'$"9$*)%,*&+/"*+%"D)"

+%%".$*&+-"&+&C

Valor esperat per a l’any 2012: 
Z'A/$*&).$-)=7kC

Periodicitat d’actualització: ))))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Q(&'.")$(?$%BH"%
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
[,#&().$)o+#%$-,*+)")L+##+A,*+C

Observacions: 



6>?! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?34 <86%($.-'#18.-$.'.-+6%(0$#'1-'%

Definició:
_,-()"*&$#%,*&"*$*&+-(5+*2

Evolució  
) _+-,#)+%&'+-S!$(%,*$A'&

)

Rellevància: 
3+)'0"%+%"D)A$,A#IH"%+).$)-;+$#,?,#&).$)o+#%$-,*+)?$#/$&)>'$

$()?,("%",*")%,/)'*)*'()$H"%"$*&).$)%,**$9"D)+O#"+:)+&O()>'$

E() -;+$#,?,#&) >'$) %,**$%&+)/"--,#) -;$(?+")/$."&$##+*") +/0

-;Q'#,?+)%$*&#+-)")$-)*,#.).;uH#"%+C)3$().+##$#$()"*F$#(",*()-;@+*

("&'+&)$*)'*)--,%)$(&#+&OA"%)$*)$(%+-+)$'#,?$+C)[$#)&+*&:)."(?,(+

.;'*) "/?,#&+*&)?,&$*%"+-) .$)%#$"9$/$*&) +) %,*(,-".+#).'#+*&

$-()?#,?$#()<7),)<=)+*2(C

Valor esperat per a l’any 2012: 
Z'A/$*&).$-)=7kC

Periodicitat d’actualització: ))))0"$**+-)
Metodologia de càlcul: 
Q(&'.")$(?$%BH"%
9 Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&

Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Z$#,?,#&).$)o+#%$-,*+C

Observacions: 



6>A! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?=4 T$%-=.1$+(0'(#'18##'>"-('.('6%
0'%)6+U+&'.-%(J"8-$0$+.%

$.-'#&".$1$)+6%

Definició:  
!"(&I*%"+)/"&W+*+).$) #$%,##$A'&)$*)$-().$(?-+h+/$*&()>',&"."+*(

"*&$#/'*"%"?+-(

Evolució  

<4U< <4UT <44< <44T 677<

!"(&I*%"+)/"&W+*+
.$)#$%,##$A'& <7:U <6:6 <8:7 <V:V <V:T

Rellevància: 
3+)."(&I*%"+)/"&W+*+).$-().$(?-+h+/$*&()>',&"."+*()@+)+'A/$*&+&

$-().+##$#()+*2(:)H"*()+)("&'+#J($)$*)F+-,#()?#,?$#()+-()<=)b/C)Z"9])@+

$(&+&)?#,.'M&)?$#) -+)."F$#("H"%+%"D).$) -$()+%&"F"&+&()+-) &$##"&,#":)+/0

%"'&+&()/$*2()%,/?+%&$()")'*+)."F$#("H"%+%"D)&$##"&,#"+-).$-)/$#%+&

.$)&#$0+--C)c$#"+).$("&W+0-$)'*+)."(/"*'%"D).;+>'$(&)"*."%+.,#:)%,(+

>'$)("A*"H"%+#"+)'*+)/,0"-"&+&)/E()(,(&$*"0-$)?$#)+)&,&@,/C)L,&)")+"9]:

($/0-+)."HB%"-) "*F$#&"#) -+) &$*.O*%"+:) &,&) ") >'$)$()?,.#"+) +((,-"#) '*

+'A/$*&)/$*2()+%%$*&'+&)>'$)-;+%&'+-C

Valor esperat per a l’any 2012: 
!"(&I*%"+)/"&W+*+).$)#$%,##$A'&)$*)$-().$(?-+h+/$*&()>',&"."+*()j

<V:U)b/C)Z'A/$*&).$)-;<kC

Periodicitat d’actualització:   ))>'"*>'$**+-
Metodologia de càlcul: 
!+.$(S)$*>'$(&$().$)/,0"-"&+&),0-"A+.+)").$)/,0"-"&+&)>',&"."+*+C)Q(

%,*(".$#$*)*,/E()$-()F"+&A$().$)."(&I*%"+)+)F,-).;,%$--).$)/$*2().$

<77)b/)+/0),#"A$*)").$(&"*+%"D)+)-;"*&$#",#).$)1+&+-'*2+C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y.$(%+&:)c"/%+&C

Observacions: 
!'#+*&) -;+*2) 677T) $() H+#I) -;$*>'$(&+) .$)/,0"-"&+&) >',&"."+*+).$

1+&+-'*2+)>'$)+?,#&+#I)*,F$().+.$()$*)-;$F,-'%"D).;+>'$(&)"*."%+.,#:

$-)>'$)?$#/$&#I)/,."H"%+#)$-()F+-,#()$(?$#+&()?$#)+)-;+*2)67<6C



6>C! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?>4 V$B'66(0H+"-818.-'.1$2('.('6%
0'%)6+U+&'.-%(J"8-$0$+.%

Definició:  
Q-)*"F$--).;+'&,%,*&$*%"D)$*)$-().$(?-+h+/$*&()>',&"."+*()$(

/$('#+)/"&W+*h+*&)$-)k).$)F"+&A$()>',&"."+*()"*&#+/'*"%"?+-(

Evolució  
)

<4U< <4UT <44< <44T 677< 677Ta

*"F$--).;+'&,%,*&$*%"D N4:87k NN:T7k N7:=7k TV:77k T<:<7k =N:U7k

Rellevància: 
Q-)?$#%$*&+&A$).$)F"+&A$()>',&"."+*()"*&#+/'*"%"?+-()@+)."(/"*'M&

($*("0-$/$*&)$-().+##$#()+*2(:)H"*()+)("&'+#J($)$*)F+-,#()?#,?$#()+-

T7kC)Z"9])@+)$(&+&)?#,.'M&)?$#)-+)."F$#("H"%+%"D).$)-$()+%&"F"&+&()+-

&$##"&,#":)+/0)%"'&+&()/$*2()%,/?+%&$()")'*+)."F$#("H"%+%"D)&$##"&,#"+-

.$-)/$#%+&) .$) &#$0+--C) c$#"+) .$("&W+0-$) '*) +'A/$*&) .;+>'$(&

"*."%+.,#:)%,(+)>'$)("A*"H"%+#"+)'*+)/,0"-"&+&)/E()(,(&$*"0-$C)L,&)"

+"9]:)($/0-+)."HB%"-)"*F$#&"#)-+)&$*.O*%"+:)$*%+#+)>'$)?,.#"+)+((,-"#J

($)'*+)."(/"*'%"D)/$*2()+%%$*&'+.+)>'$)-;+%&'+-

Valor esperat per a l’any 2012: 
k).$)F"+&A$()>',&"."+*()"*&#+/'*"%"?+-()j)=NkC)!"(/"*'%"D).$-)TkC

Periodicitat d’actualització:  )))>'"*>'$**+-)
Metodologia de càlcul: 
!+.$(S)$*>'$(&$().$)/,0"-"&+&),0-"A+.+)").$)/,0"-"&+&)>',&"."+*+C

Q()%,*(".$#$*)*,/E()$-()F"+&A$()"*&#+/'*"%"?+-(C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y.$(%+&:)c"/%+&C

Observacions: 
3$().+.$()%,##$(?,*$*&()+)-;+*2)677T)(D*)?#,F"(",*+-()")?#,F$*$*

.$) -$() ?#"/$#$() $(&+.B(&">'$() .$) -;$*>'$(&+) .$)/,0"-"&+&

>',&"."+*+).$)1+&+-'*2+C



6>7! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)?@4 A"8-+(-#+.%)8#-($.-#+&".$1$)+6
+()'"($('.(,$1$16'-+

Definició:  
[$#%$*&+&A$).$)-+)/,0"-"&+&)>',&"."+*+)>'$)$()H+)+)?$')")$*)0"%"%-$&+

Evolució  

<4U< <4UT <44< <44T 677<

k)+)?$')")$*

0"%"%-$&+
T8:=7k T6:N7k =8:T7k =<:N7k VN:<7k

Rellevància: 
Q-)?$#%$*&+&A$).$)F"+&A$()>',&"."+*()"*&#+/'*"%"?+-()$H$%&'+&()+)?$'),

$*)0"%"%-$&+)@+)."(/"*'M&)($*("0-$/$*&)$-().+##$#()+*2(:)H"*()+)("&'+#J($

$*)F+-,#()?#,?$#()+-)VNkC)Z"9])@+)$(&+&)?#,.'M&)?$#)-+)."F$#("H"%+%"D).$

-$()+%&"F"&+&()+-)&$##"&,#":)+/0)%"'&+&()/$*2()%,/?+%&$()")'*+)."F$#("H"%+%"D

&$##"&,#"+-).$-)/$#%+&).$) &#$0+--C)c$#"+).$("&W+0-$)'*)+'A/$*&).;+>'$(&

"*."%+.,#:)%,(+)>'$)("A*"H"%+#"+)'*+)/,0"-"&+&)/E()(,(&$*"0-$C)L,&)")+"9]:

($/0-+) ."HB%"-) "*F$#&"#) -+) &$*.O*%"+:) &,&) ") >'$) $() ?,.#"+) +((,-"#) '*+

."(/"*'%"D)/$*2()+%%$*&'+.+)>'$)-;+%&'+-

Valor esperat per a l’any 2012: 
k)&#+*(?,#&)"*&#+/'*"%"?+-)+)?$')")$*)0"%"%-$&+)j)V8kC)!"(/"*'%"D).$-)4kC

Periodicitat d’actualització: ))))>'"*>'$**+-)
Metodologia de càlcul: 
!+.$(S)$*>'$(&$().$)/,0"-"&+&),0-"A+.+)").$)/,0"-"&+&)>',&"."+*+C)Q(

%,*(".$#$*)*,/E()$-()F"+&A$()"*&#+/'*"%"?+-(C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y.$(%+&:)c"/%+&C

Observacions: 
Q-)/,.$).$) -+)0"%"%-$&+)F+)%,/$*h+#)+)$*#$A"(&#+#J($)%,/)+) &+-)$-

<44TC)[$#)&+*&:)*,)$()."(?,(+).$).+.$()($A#$A+.$().$-()+*2()+*&$#",#(C

!'#+*&) -;+*2) 677T) $() H+#I) -;$*>'$(&+) .$)/,0"-"&+&) >',&"."+*+).$

1+&+-'*2+)>'$)+?,#&+#I)*,F$().+.$()$*)-;$F,-'%"D).;+>'$(&)"*."%+.,#:

$-)>'$)?$#/$&#I)/,."H"%+#)$-()F+-,#()$(?$#+&()?$#)+)-;+*2)67<6C



6>3! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)AB4 A"8-+(-#+.%)8#-()9,6$1
$.-#+&".$1$)+6

Definició:  
[$#%$*&+&A$).$)-+)/,0"-"&+&)>',&"."+*+)"*&#+/'*"%"?+-)>'$)$(

#$+-"&K+)$*)&#+*(?,#&)?^0-"%

Evolució  

<4U< <4UT <44< <44T 677< 677Ta

k)$*)&#+*(?,#&

?^0-"% <4:N7k <N:<7k <4:U7k <N:T7k <4:N7k <T:T7k

Rellevància: 
Q-)?$#%$*&+&A$).$)F"+&A$()>',&"."+*()"*&#+/'*"%"?+-()$H$%&'+&(

$*)&#+*(?,#&)?^0-"%)(;@+)/+*&"*A'&)$-().+##$#()+*2()?#,?).$-

67kC)Z/0)+%&'+%",*().$%".".$()$*)H+F,#).$-)&#+*(?,#&)?^0-"%

E() ?#$F"("0-$) '*) +'A/$*&) .;+>'$(&) "*."%+.,#:) %,(+) >'$

("A*"H"%+#"+)'*+)/,0"-"&+&)/E()(,(&$*"0-$C

Valor esperat per a l’any 2012: 
k)&#+*(?,#&)"*&#+/'*"%"?+-)$*)&#+*(?,#&)?^0-"%)j)66kC)Z'A/$*&

.$-)<6kC

Periodicitat d’actualització:)))))>'"*>'$**+-)
Metodologia de càlcul: 
!+.$(S) $*>'$(&$() .$) /,0"-"&+&) ,0-"A+.+) ") .$) /,0"-"&+&

>',&"."+*+C)Q()%,*(".$#$*)*,/E()$-()F"+&A$()"*&#+/'*"%"?+-(C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+).$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
)Y.$(%+&:)c"/%+&C

Observacions: 
3$() .+.$() %,##$(?,*$*&() +) -;+*2) 677T) (D*) ?#,F"(",*+-() "

?#,F$*$*) .$) -$() ?#"/$#$() $(&+.B(&">'$() .$) -;$*>'$(&+) .$

/,0"-"&+&)>',&"."+*+).$)1+&+-'*2+C



6>=! " # $ % & # " ' ( ) * + % " , * + - ( ) . $ ) / , 0 " - " & + & ) . $ ) 1 + & + - ' * 2 +

5*."%+.,#)A64 A"8-+(-#+.%)8#-()9,6$1
$.-'#&".$1$)+6

Definició:  
[$#%$*&+&A$).$)-+)/,0"-"&+&)>',&"."+*+)"*&$#/'*"%"?+-)>'$)$(

#$+-"&K+)$*)&#+*(?,#&)?^0-"%

Evolució  
)

<4U< <4UT <44< <44T 677< 677Ta

k)$*)&#+*(?,#&

?^0-"% VT:V7k V7:V7k 8V:U7k 8<:67k 6U:U7k 6N:87k

Rellevància: 
Q-)?$#%$*&+&A$).$)F"+&A$()>',&"."+*() "*&$#/'*"%"?+-()$H$%&'+&(

$*)&#+*(?,#&)?^0-"%)@+)."(/"*'M&)($*("0-$/$*&)$-().+##$#()+*2(:

H"*()+)("&'+#J($)$*)F+-,#()"*H$#",#()+-)87kC)c$/0-+)."HB%"-)"*F$#&"#)-+

&$*.O*%"+:)?$#])+/0)+%&'+%",*().$%".".$()$*)H+F,#).$-)&#+*(?,#&

?^0-"%)$()?,.#"+)+((,-"#)'*+)."(/"*'%"D)/$*2()+%%$*&'+.+)>'$

-;+%&'+-:)$-)>'$)("A*"H"%+#"+)'*+)/,0"-"&+&)/E()(,(&$*"0-$C

Valor esperat per a l’any 2012: 
k) &#+*(?,#&) "*&#+/'*"%"?+-) $*) &#+*(?,#&) ?^0-"%) j) 6NkC

!"(/"*'%"D).$-)TkC

Periodicitat d’actualització:)))))>'"*>'$**+-)
Metodologia de càlcul: 
!+.$(S) $*>'$(&$() .$) /,0"-"&+&) ,0-"A+.+) ") .$) /,0"-"&+&

>',&"."+*+C)Q()%,*(".$#$*)*,/E()$-()F"+&A$()"*&$#/'*"%"?+-(C

Q-+0,#+%"D)?#]?"+)?$-)[#,A#+/+)?$#)+)-+)G,0"-"&+&
9 Y*."%+.,#)."#$%&+/$*&)?#,?,#%",*+&)?$#)-+)H,*&

Font de les dades:
Y.$(%+&:)c"/%+&C

Observacions: 
3$() .+.$() %,##$(?,*$*&() +) -;+*2) 677T) (D*) ?#,F"(",*+-() "

?#,F$*$*) .$) -$() ?#"/$#$() $(&+.B(&">'$() .$) -;$*>'$(&+) .$

/,0"-"&+&)>',&"."+*+).$)1+&+-'*2+C



!"#$%&'(#)$%*+,%$%-.+-$&/,$)#0%1+
*-$2(%1+%3/&#-#4$4%",&$2$



55!"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

567%8-(%#21#)$1/,(%1+-%*-$%1+%3/&#-#4$4%",&$2$

5-(% #21#)$1/,(% *+,3+4+2% ,+$-#46$,% "2$% $7$-"$)#0% (#2484#)$

1.$)/,1%$3&%-$%3+(",$%1."2+(%7$,#$&-+(9%$%-+(%:"$-(%(.$4,#&"+#;

-$%)$*$)#4$4%1+%,+<-+)4#,%-.+(4$4%1."2%(#(4+3$%)/2(#1+,$4=%52%+-

)$(%1+-(% >?@9% +-(% #21#)$1/,(% A$2%1+% (+,% )$*$B/(%1./<+,#,

informació sobre l’adequació del sistema de mobilitat als
objectius establerts al Pacte per la mobilitat% #9%1+%3$2+,$
3C(%D+28,#)$9%$-(%(#(%*,#2)#*#(%1+%-$%*-$2#<#)$)#0%1+%-$%3/&#-#4$4

",&$2$%+;*/($4(%+2%$:"+(4$%!"#$E%-$%)/3*+4#4#7#4$49%-$%#24+D,$)#0

(/)#$-9%-$%:"$-#4$4%1+%7#1$9%-$%($-"49%-$%(+D",+4$4%#%-$%(/(4+2#&#-#4$4=

F%-.A/,$%1+%1+4+,3#2$,%:"#2(%(02%+-(%#21#)$1/,(%$1#+24(9%*/1+2

(/,D#,%1#<#)"-4$4(%+2%7/-+,%+(4$&-#,%"2%#21#)$1/,%)/2),+4%*+,%$

)$1$% /&G+)4#"% /% *,#2)#*#=% F:"+(4(% $)/(4"3+2% $% (+,%3$(($

)/3*-+;/(%*+,%*/1+,%,+1"#,H-/(%$%"2$%I2#)$%7$,#$&-+%#9%*+,%4$249

)$-% 4+2#,% *,+(+24% -$% */((#&#-#4$4% 1.+3*,$,% #21#)$1/,(% :"+

+;*-#:"+2%3C(%1."2%/&G+)4#"=

52%(J24+(#9%+-(% #21#)$1/,(%1+-(%>?@%A$",#+2%1+%(+,%)$*$B/(

1+E

$K L<+,#,%"2$%7#(#0%(#2484#)$%1+%-.+(4$4%1+-%(#(4+3$%1+

3/&#-#4$4=

&K >+,3+4,+%-$%,+$-#46$)#0%1+%)/3*$,$)#/2(%+24,+%1#<+,+24(

(#(4+3+(%1+%3/&#-#4$4=

)K ?/(4,$,%-$%(+7$%+7/-")#0%$-%--$,D%1+-%4+3*(9%*+,%*/1+,

)/3*,/7$,%-.$1+:"$)#0%+24,+%+-(%/&G+)4#"(%#%-+(%3+(",+(

+;+)"4$1+(=

52%$:"+(4%)$*J4/-%(./<+,+#;%"2$%&$4+,#$%1.#21#)$1/,(%,+)/3$2$4(

*+,% <+,% "2$% $7$-"$)#0% &'(#)$% 1+% -$%3/&#-#4$4% #% +-% */(4+,#/,

(+D"#3+24% 1+-% >?@=% 52% -$% <#4;$% 1+% )$1$()"2% 1.$:"+(4(

#21#)$1/,(%(.A$%#2)-M(E

$K N$%1+<#2#)#0%1+%-.#21#)$1/,=

&K N$%1+(),#*)#0%1+%-.+7/-")#0%,+)+24%1+%-.#21#)$1/,9%$%+()$-$

D-/&$-%1+%O$4$-"2P$=

)K N$%,+--+7'2)#$%1+%-.#21#)$1/,%+2%+-%3$,)%1+-(%*-$2(%1+

3/&#-#4$4%",&$2$=

1K @2%("DD+,#3+24%1+-%7$-/,%1+(#4G$4%1+%-.#21#)$1/,%:"+

*/1,#$%1+,#7$,%1+%-.$*-#)$)#0%1."2%>?@%+2%"2%A/,#460%1+

Q%$2P(=

+K N$%</24%1+%-+(%1$1+(%2+)+((',#+(%*+,%$-%)'-)"-%1+

-.#21#)$1/,=

O$-%3+2)#/2$,% -$% ,+--+7'2)#$%:"+9%+2% -$%&$4+,#$%1.#21#)$1/,(

*,/*/($1$9%$1:"#,+#;%+-% <+4%1+%*/1+,%1#(*/($,%1."2%)M3*"4

1+-%2/3&,+%#%-$%1#(4'2)#$%1+-(%1+(*-$B$3+24(%:"+%+(%,+$-#46+2

+2% -.'3&#4% 1+-% *-$=% F#;M% *+,3+4% 1#(*/($,% 1+-(% *$,'3+4,+(

*$(($4D+,RS3% #%7+A#)-+RS39%:"+%(02%$:"+--(%:"+%1/2+2%"2$



59 !"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

3+(",$%*,+)#($%1+%-$%3$D2#4"1%1+%-$%3/&#-#4$4=%F%3C(9%$:"+(4(

*$,'3+4,+(%4$3&C%(02%-$%&$(+%1+%)'-)"-%*+,%$%$-4,+(%#21#)$1/,(9

)/3%*+,%+;+3*-+%+-%)/2("3%+2+,D84#)%/%-+(%+3#((#/2(%1+%D$(/(

1.+<+)4+%A#7+,2$)-+=

5-% )'-)"-% 1+% *$(($4D+,RS3% #% 7+A#)-+RS3% ,+:"+,+#;% 4+2#,

#2</,3$)#0% (/&,+% +-(%1+(*-$B$3+24(%:"+% 4/4(% +-(% )#"4$1$2(

,+$-#46+2%+2%-.'3&#4%1+-%*-$9%(#D"#2%/%2/%,+(#1+24(=%5-%*+(%1+-(

1+(*-$B$3+24(%D+2+,$4(% *+,% 2/% ,+(#1+24(% C(% +(*+)#$-3+24

1+(4$)$4%+2%3"2#)#*#(%#33+,(/(%+2%1#2'3#:"+(%3+4,/*/-#4$2+(9

*+,M% -$% #2</,3$)#0% :"+% D+2+,$% C(% *,')4#)$3+24% #2+;#(4+24

*+,:"8%-+(%+2:"+(4+(%1+%3/&#-#4$4%1.'3&#4%3"2#)#*$-%+(%-#3#4+2

$%/&4+2#,%1$1+(%(/&,+%+-(%)#"4$1$2(%,+(#1+24(=%52%$:"+(4%(+24#49

)$-% +(3+24$,% :"+% -.52:"+(4$%1+%3/&#-#4$4% :"/4#1#$2$% TUUQV

*+,3+4,'%1#(*/($,%1.$:"+(4$%#2</,3$)#0%*+,%$-(%3"2#)#*#(%1+

3C(%*/&-$)#0%1+%O$4$-"2P$9%$*,/;#3$1$3+24%$:"+--(%$3&%3C(

1+%TW=UUU%A$&#4$24(=%X$23$4+#;9%+2%4,$)4$,H(+%1."2$%+2:"+(4$

:"#2:"+22$-9%-.$)4"$-#46$)#0%1+-(%#21#)$1/,(%:"+%+2%1+*+2D"#2

2/%+(%*/1,'%1",%$%4+,3+%+2%4+,3#2#(%#2<+,#/,(=

>,+2+24%+2%)/2(#1+,$)#0%-+(%-#3#4$)#/2(%$*"24$1+(9%:"+1$%*$-8(

:"+%+-(%#21#)$1/,(%*,/*/($4(%2/%4+2+2%-+(%3$4+#;+(%*/((#&#-#4$4(

1.$)4"$-#46$)#0=%>+,%$:"+(4%3/4#"%-$%&$4+,#$%(.A$%1#7#1#4%+2E

$K Indicadors de seguiment anual.
&K Indicadors d’avaluació del pla,%7#2)"-$4(%$-%4+,3#2#%1+
Q%$2P(%+(4$&-+,4%*+,%$%,+7#($,H-/=

V%52%+-%3/3+24%1+%*"&-#)$,%$:"+(4$%!"#$9%-.52:"+(4$%1+%3/&#-#4$4%:"/4#1#$2$%TUUQ%Y5?ZHTUUQK

+(%4,/&$7$%+2%<$(+%1.+-$&/,$)#0=%N.5?ZHTUUQ%C(%*,/3/D"1$%*+-%[+*$,4$3+24%1+%>/-J4#)$%X+,,#4/,#$-

#%L&,+(%>I&-#:"+(% #% -.F"4/,#4$4%1+-%X,$2(*/,4%?+4,/*/-#4'=%N$%*"&-#)$)#0%1+% ,+("-4$4(%+2% -.'3&#4

3"2#)#*$-%+(4'%*,+7#(4$%*+,%$-%G"-#/-%1+%TUU\=



5:!"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

1. Nombre de clients del transport públic urbà

Definició
]/3&,+%1+%)-#+24(%:"+%"4#-#46+2%+-(%(+,7+#(%1+% 4,$2(*/,4

*I&-#)%",&'=%F:"+(4$%1$1$%(.A$%1+%3/(4,$,E

^%52%7$-/,%$&(/-"4=

^%52%,+-$)#0%$3&%-$%*/&-$)#0%,+(#1+24%$-%3"2#)#*#=

Evolució recent
52%3/-4(%3"2#)#*#(% (.+(4'% <+24% "2% +(</,B% )/24#2"$4% *+,

3#--/,$,%-$%;$,;$%1+%4,$2(*/,4%",&'%#%#2),+3+24$,H2+%-$%(+7$

1/4$)#0=%O/2(+D_+243+249%$#;M%+(%4,$1"+#;%+2%"2%$"D3+24

1+-%2/3&,+%1+%)-#+24(%$4+(/(%$3&%$:"+(4(%(+,7+#(=

Rellevància
N$%)$*4$)#0%1+%)-#+24(%*+,%*$,4%1+-(%1#7+,(/(%(+,7+#(%1+

4,$2(*/,4% ",&'% *+,3+4% :"+% $:"+(4(% )#"4$1$2(% *"D"#2

($4#(<+,% -$% (+7$% 2+)+((#4$4% 1+% 1+(*-$B$,H(+% +2% -.+24/,2

*,/*+,%(+2(+%A$7+,%1+% ,+)0,,+,%$% -.I(%1+% -.$"4/3M&#-=%F-

3$4+#;%4+3*(9%$:"+(4(%(+,7+#(%/<+,+#;+2%2/7+(%*/((#&#-#4$4(

$-(% )#"4$1$2(% :"+9% *+,%3/4#"(% 1#7+,(/(9% *"D"#2% 4+2#,

3$2)$2)+(%1.$))+((#&#-#4$4=

Tendència esperada per a l’any 2012
`2),+3+24%2/4$&-+%1+-%2/3&,+%$&(/-"4%#%,+-$4#"%1+%)-#+24(=

Font de les dades
53*,+(+(%/*+,$1/,+(%1+%4,$2(*/,4=

;<%=21#)$1/,(%1+
(+>"#3+24%$2"$-



5? !"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

2. Velocitat comercial del transport públic

Definició
a+-/)#4$4%3#4G$2$%$-%--$,D%1."2%$2P%1+-(%(+,7+#(%1+%4,$2(*/,4

*I&-#)%)/-b-+)4#"=

Evolució recent
N$% 7+-/)#4$4% )/3+,)#$-% 1+-% 4,$2(*/,4% *I&-#)% ",&'% 1+

("*+,<J)#+%A$%1#(3#2"c4%+2%+-(%1$,,+,(%$2P(%$%)$"($%1+%-$

)/2D+(4#0%1+-%4,$2(#4%",&'=

Rellevància
N$%7+-/)#4$4%)/3+,)#$-%1+-(% 4,$2(*/,4(%*I&-#)(%)/-b-+)4#"(

C(%"2%*$,'3+4,+%1+4+,3#2$24%1+%-$%:"$-#4$4%1+-%(+,7+#%*,+(4$4

#%1+% -$%(+7$%)/3*+4#4#7#4$4% ,+-$4#7$%$3&%+-%7+A#)-+%*,#7$4=

>+,%4$249%-.#2),+3+24%(.A$",#$%1+%4,$1"#,%+2%"2%I(%3C(%#24+2(

*+,%*$,4%1+%-$%)#"4$1$2#$=

Tendència esperada per a l’any 2012
F"D3+24% 1+% -$% 7+-/)#4$4%3#4G$2$% 1+-% 4,$2(*/,4% *I&-#)

)/-b-+)4#"=

Font de les dades
53*,+(+(%/*+,$1/,+(%1+%4,$2(*/,4=



5@!"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

3. Índex de qualitat dels serveis de transport públic

Definició
d21+;% (#2484#)%:"+% ,+<-+)4+#;% -$% 7$-/,$)#0%1+-(% )-#+24(% +2

,+-$)#0%$3&%-+(%)$,$)4+,J(4#:"+(%1+-(%(+,7+#(%1+%4,$2(*/,4

*I&-#)%",&'=

Evolució recent
5-(%J21+;/(%1+-(%1#<+,+24(%/*+,$1/,(%1+%4,$2(*/,4%*I&-#)

)/-b-+)4#"%+;*+,#3+24+2%"2$%3#--/,$%D+2+,$-%1",$24%+-(%I-4#3(

$2P(9%4/4%#%:"+%$:"+(4$%4+2182)#$%*/(#4#7$%2/%C(%)/2(4$24%#

$-D"2(%$2P(%)/2),+4(%+7/-")#/2$%1+%3$2+,$%#27+,($=

Rellevància
F:"+(4%#21#)$1/,%3/(4,$%-$%*+,)+*)#0%:"+%+-(%)-#+24(%4+2+2

1+% -$% :"$-#4$4% 1+-% (+,7+#% 1+% 4,$2(*/,4% *I&-#)% ",&'=% N$

"4#-#46$)#0%1+-%4,$2(*/,4%*I&-#)%)/-b-+)4#"%*/4%+(4$,%#2<-"c1$

*+,% -$% (+7$% )$*$)#4$4% 1+% ($4#(<+,% -+(% 2+)+((#4$4(% #% -+(

+;*+)4$4#7+(%1+-(%"("$,#(%*/4+2)#$-(=

Tendència esperada per a l’any 2012
F"D3+24%1+%-$%7$-/,$)#0%*/(#4#7$%1+-(%)#"4$1$2(%+2%,+-$)#0

$3&%+-%4,$2(*/,4%*I&-#)%3"2#)#*$-=

Font de les dades
N+(% +3*,+(+(% /*+,$1/,+(% ,+$-#46+2% A$&#4"$-3+24

+2:"+(4+(%1+%($4#(<$))#0%+24,+%+-(%"("$,#(=%52%)$(%)/24,$,#9

(+.2%*/4%1+3$2$,%-$%,+$-#46$)#0%+2%+-(%*-+)(%1+%)/21#)#/2(

1+%-#)#4$)#0%1+-(%(+,7+#(=
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4. Índex de motorització

Definició
X",#(3+(%*+,%)$1$%e=UUU%A$&#4$24(=

Evolució recent
[+%3$2+,$%*$,$-b-+-$%$% -.#2),+3+24%1+% -$% ,+21$% #%+-%>`f9

(.A$%*,/1"c4%"2%$"D3+24%1+%-.J21+;%1+%3/4/,#46$)#0%1+%-$

*/&-$)#0=

Rellevància
N.J21+;%1+%3/4/,#46$)#0%3/(4,$% -$%1#(*/(#)#0%1+%7+A#)-+(

*,#7$4(%3/4/,#46$4(%#9%*+,%4$249%-$%1#(*/2#&#-#4$4%1+%-$%*/&-$)#0

$% <+,H-/(% (+,7#,=% N.+7/-")#0% 1+% -.J21+;% +(% ,+-$)#/2$

1#,+)4$3+24%$3&%-$%2+)+((#4$4%1.#2),+3+24$,%-$%)$*$)#4$4

1.$*$,)$3+249%$%)/(4$%1."2%+(*$#%",&'%3/-4%+()'(%$4+($

-$%3"-4#4"1% 1."(/(% :"+% A$% 1+% ($4#(<+,=% X$23$4+#;9% "2$

#3*-$24$)#0%3C(% D+2+,$-#46$1$% 1+% -+(% *,')4#:"+(% 1.I(

)/3*$,4#4% 1+-% )/4;+%*/1,#$%*+,3+4,+% ($4#(<+,% -$%3$4+#;$

:"$24#4$4%1+%1+(*-$B$3+24(%1+%*+,(/2+(%(+2(+%-$%A$7+,

1+%1#(*/($,%1."2%*$,)%1+%7+A#)-+(%3C(%2/3&,0(=

Tendència esperada per a l’any 2012
5(4$&#-#46$)#0% 1+% -.J21+;%1+%3/4/,#46$)#0% $-% 7/-4$24% 1+-(

7$-/,(%$)4"$-(=

Font de les dades
`2(4#4"4%1.5(4$1J(4#)$%1+%O$4$-"2P$=
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5. Ocupació mitjana de l’automòbil

Definició
]/3&,+%3#4G'%1./)"*$24(%*+,%$"4/3M&#-=

Evolució recent
N./)"*$)#0% 3#4G$2$% 1+-(% $"4/3M&#-(% (.A$% ,+1"c4

*,/D,+((#7$3+24=

Rellevància
N.$"4/3M&#-% C(9% $)4"$-3+249% "2%3#4G'% 1+% 4,$2(*/,4%3/-4

#2+<#)#+24% 1+(%1+-% *"24% 1+% 7#(4$%1./)"*$)#0%1+% -.+(*$#% #

)/2("3%+2+,D84#)9%)/3*$,$4%$3&%+-(%4,$2(*/,4%)/-b-+)4#"(

/% 2/%3/4/,#46$4(=% F:"+(4$% #2+<#)#82)#$% (.$D,+"G$% :"$2

(./&(+,7$%:"+%3/-4%(/7#24% -.$"4/3M&#-%2/3C(%+-% <$%(+,7#,

"2$% I2#)$% *+,(/2$9% -$% :"$-% )/($% (#D2#<#)$% "2% )/(4

+;4,$/,1#2',#$3+24% $-4% *+,%1+(*-$B$3+24=% N.$"D3+24%1+

-./)"*$)#0%3#4G$2$%#3*-#)$,#$%"2$%"4#-#46$)#0%3C(%,$)#/2$-%#

+<#)#+24%1.$:"+(4%3#4G'%1+%4,$2(*/,4=

Tendència esperada per a l’any 2012
F"D3+24$,%-$%3#4G$2$%1./)"*$)#0=

Font de les dades
52:"+(4+(%1+%3/&#-#4$4%#g/%$</,$3+24(%3$2"$-(=
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6. Víctimes mortals en accidents de trànsit

Definició
]/3&,+%1+%7J)4#3+(%3/,4$-(%$%4,+24$%1#+(%+2%-$%;$,;$%7#',#$

3"2#)#*$-=

Evolució recent
5-%2/3&,+%1+%3/,4(% #% <+,#4(%$% -$%;$,;$%7#',#$%)$4$-$2$%A$

+;*+,#3+24$4%"2%1+()+2(%)/24#2"$4%+-(%1$,,+,(%$2P(%D,')#+(

$% -+(%$)4"$)#/2(%1"4+(%$% 4+,3+%+2%3$48,#$%1+%(+D",+4$4

7#',#$=% 52% )$27#9% +2% +-(% +(*$#(% ",&$2(% -.+7/-")#0% 1+% -$

(#2#(4,$-#4$4%2/%A$%+(4$4%4$2%*/(#4#7$=

Rellevància
5-(%$))#1+24(%1+% 4,'2(#4% #2)#1+#;+2%1#,+)4$3+24%(/&,+% -$

($-"4%1+%-+(%*+,(/2+(%#%-$%:"$-#4$4%1+%7#1$9%$%3C(%1+%("*/($,

"2$%#3*/,4$24%*$,4%1+-(%)/(4/(%:"+%+-%4,$2(*/,4%D+2+,$%$

-$%(/)#+4$4=%N$%3/2#4/,#46$)#0%1+% -$%(#2#(4,$-#4$4%*+,3+49%$

3C(%1+%,+<-+)4#,%1+%3$2+,$%1#,+)4$%"2$%*$,4%1+-(%#3*$)4+(

2+D$4#"(%1+-%4,$2(*/,49%$7$-"$,%-.8;#4%1+%-+(%1#<+,+24(%$))#/2(

*+,% $%3#--/,$,% -$% (+D",+4$4% 7#',#$E% 1#()#*-#2$% 1+-% 4,'2(#49

)$3*$2P+(%1.+1")$)#0%7#',#$9%3#--/,$%1+%-$%;$,;$=

Tendència esperada per a l’any 2012
h+1"))#0%<#2(%$-%VUi%1+%-+(%7J)4#3+(%:"+%(.+2,+D#(4,$,+2

-.$2P%TUUU=

Font de les dades
j+,7+#%O$4$-'%1+-%X,'2(#49%*/-#)#$%3"2#)#*$-=



9D!"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

7. Immissions de contaminants atmosfèrics locals

Definició
]/3&,+% 1+% 1#+(% +2% :"8% (+% (/&,+*$((+2% +-(% -J3#4(% 1+

:"$-#4$4% 1+% -.$#,+% (+D/2(% +-(% --#21$,(% 1+% 1#<+,+24(

)/24$3#2$24(%:"+%1+4+,3#2$%-$%-+D#(-$)#0%$*-#)$&-+E%]L;9

jL;9%LV9%*$,4J)"-+(%(M-#1+(%#%OL=

Evolució recent
52% +-(% I-4#3(% $2P(% -$% :"$-#4$4% 1+% -.$#,+% A$% 3#--/,$4

)/2(#1+,$&-+3+249% *,/)C(% $-% :"$-% A$2% )/24,#&"c4% -$

#2(4$-b-$)#0% 1+% )$4$-#46$1/,(% $-(% $"4/3M&#-(% #% -.I(% 1+

)/3&"(4#&-+(%(+2(+%*-/3=%>+,M%$:"+(4$%,+1"))#0%2/%A$

+7#4$4%:"+%+2)$,$%+(%)/24#2"c2%("*+,$24%'3*-#$3+24%+-(

2#7+--(% 3';#3(% 1+% )/2)+24,$)#/2(% 1+% )/24$3#2$24(

+(4$&-+,4(%*+,%-$%-+D#(-$)#0%+2%3/-4+(%',++(%",&$2+(%#%+2

#21,+4(%*,/*+,(%$%-+(%)$,,+4+,+(%1.$-4$%)$*$)#4$4=

Rellevància
5-% 4,$2(*/,4% *+,% )$,,+4+,$% C(% $7"#% 1#$% +-% *,#2)#*$-

,+(*/2($&-+%1+% -$%)/24$3#2$)#0%$43/(<8,#)$%$% -+(%',++(

",&$2+(=%F%3C(9%+-(%2#7+--(%1+%)/24$3#2$)#0%$43/(<8,#)$

1+,#7+2% +2% "2$% </,4$% +;4+,2$-#4$4% $% )$"($% 1+-(% +<+)4+(

*+,2#)#/(/(%(/&,+%-$%($-"4%#%+-%3+1#%$3&#+24=

Tendència esperada per a l’any 2012
[#(3#2")#0% +2%"2%WUi%1+% -+(% ("*+,$)#/2(%$)4"$-(%1+-(

2#7+--(%-J3#4%1+%:"$-#4$4%1+%-.$#,+%$%-+(%)#"4$4(=

Font de les dades
k$,;$% 1+% a#D#-'2)#$% #% >,/4+))#0% 1+% -$% O/24$3#2$)#0

F43/(<8,#)$% Y[#*"4$)#0% 1+% f$,)+-/2$g!+2+,$-#4$4% 1+

O$4$-"2P$H%[+*$,4$3+24%1+%?+1#%F3&#+24%#%l$&#4$4D+K=

N$% ,+$-#46$)#0%1.$:"+(4% #21#)$1/,%2/3C(%C(%*/((#&-+%$-(

3"2#)#*#(%/2%A#%A$D#%#2(4$-b-$1$%"2$%+(4$)#0%1+%)/24,/-%1+

-$% )/24$3#2$)#0% 1+-% [+*$,4$3+24% 1+%?+1#% F3&#+24% #

l$&#4$4D+=
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E<%=21#)$1/,(
1.$F$-"$)#0%1+-%*-$

8. Quota d’ús dels modes de transport

Definició
>$(($4D+,RS3%$2"$-%(+D/2(%3#4G'%1+%4,$2(*/,4=

Evolució recent
5-(%7$-/,(%1+%*$(($4D+,RS3%(.A$2%#2),+3+24$4%$%)$"($%1+

-.$"D3+24% 1+-% 2/3&,+% 1+% 1+(*-$B$3+24(% :"+% <$2% +-(

)#"4$1$2(9%$#;J%)/3%1+%-$%1#(4'2)#$%3C(%D,$2%:"+%,+)/,,+29

+2%4/4(%+-%4#*"(%1+%3#4G$2(%1+%4,$2(*/,4E%*I&-#)9%*,#7$49%2/

3/4/,#46$4=

Rellevància
52% +-% )'-)"-% 1+-% *$(($4D+,RS3% +(% ,+-$)#/2+2% 4/4(% +-(

1+(*-$B$3+24(%#%-$%1#(4'2)#$%,+)/,,+D"1$%*+,%$%)$1$%3/1+

1+% 4,$2(*/,4=% >+,% 4$249% $:"+(4(% #21#)$1/,(%3/(4,+2% -$

3$D2#4"1%1+%-$%3/&#-#4$4%1+%-+(%*+,(/2+(%#%+-%,+*$,4#3+24

3/1$-%1+-(%1+(*-$B$3+24(=%52%3/(4,$,%-$%3$D2#4"1%1+%-$

3/&#-#4$49% $:"+(4% )'-)"-% */4% (+,% "4#-#46$4% )/3%$%&$(+%1+

,+-$4#7#46$)#0%1.$-4,+(%#21#)$1/,(=

Tendència esperada per a l’any 2012
X,$2(*/,4%*I&-#)%#%3/1+(%2/%3/4/,#46$4(E%#2),+3+24=

a+A#)-+%*,#7$4E%+(4$&#-#46$)#0=

Font de les dades
5-$&/,$)#0%$%*$,4#,%1."2%3/1+-%1.$((#D2$)#0%+(*$)#$-%1+-(

1+(*-$B$3+24(% ,+$-#46$4(% $3&% +-(% 1#<+,+24(%3/1+(% 1+

4,$2(*/,4=%N+(%1$1+(%&'(#:"+(%(/&,+%+-(%1+(*-$B$3+24(

+(%*/1+2%+;4,+",+%1+%-.5?ZHTUUQ=
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9. Nivell d’autocontenció dels desplaçaments
quotidians

Definició
>+,)+24$4D+%1+%1+(*-$B$3+24(%:"/4#1#$2(%#24,$3"2#)#*$-(=

Evolució recent
5-% 2#7+--% 1.$"4/)/24+2)#0% A$% +;*+,#3+24$4% "2% #3*/,4$24

1+()+2(%+2%-$%3$G/,#$%1+-(%3"2#)#*#(%)$4$-$2(=

Rellevància
F:"+(4%#21#)$1/,%3/(4,$%<#2(%$%:"#2%D,$"%+-(%A$&#4$24(%1."2

3"2#)#*#%+(%1+(*-$)+2%$%$-4,+(%-/)$-#4$4(%*+,%,+$-#46$,%-+(

(+7+(%$)4#7#4$4(%:"/4#1#$2+(=%F:"+(4%<+2/3+2%*/4%(+,%#21"c4

*+-%<+4%:"+%+-(%--/)(%1+%4,+&$--%/)"*$4(%*+-(%,+(#1+24(%#%+-(

(+,7+#(% :"+% 2+)+((#4$% -$% */&-$)#0% 2/% +(% -/)$-#46#2% $-

3"2#)#*#=% F:"+(4(% 1+(*-$B$3+24(% $% $-4,+(%3"2#)#*#(

#3*-#:"+2%-$%2+)+((#4$4%1+%,+)0,,+,%3C(%1#(4$2)#+(%#%$*/,4+2

"2$% +(4#3$)#0% 1+-% D,$"% 1.+(*+)#$-#46$)#0% <"2)#/2$-% #

1#(*+,(#0%1."(/(%+2%+-%4+,,#4/,#=

Tendència esperada per a l’any 2012
5(4$&#-#46$)#0%1+%-.J21+;%1.$"4/)/24+2)#0%*,M;#3$%$-(%7$-/,(

$)4"$-(=

Font de les dades
52:"+(4+(%1+%3/&#-#4$4%1.'3&#4%3"2#)#*$-9%#%4$3&C%$%*$,4#,

1+%-.5?ZHTUUQ=
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10. Cobertura del transport públic

Definició
5(*$#%",&'%3C(%+2--'%1."2$%1#(4'2)#$%1+4+,3#2$1$%$% -+(

*$,$1+(%/%+(4$)#/2(%1+%4,$2(*/,4%*I&-#)%)/-b-+)4#"=

Evolució recent
N$%3#--/,$%)/2(4$24%1+-(%(+,7+#(% #%1+% -+(% #2<,$+(4,")4",+(

1+% 4,$2(*/,4% A$%3#--/,$4% -.$))+((#&#-#4$4% 1+-% 4+,,#4/,#% +2

4,$2(*/,4% *I&-#)=% X/4% #% $#;J9% +2)$,$% ,+(4+2%3/-4(% +(*$#(

",&$2(%(+2(+%"2$%)/&+,4",$%$1#+24%1+% 4,$2(*/,4%*I&-#)9

3$2)$2B$%:"+%(.$D"1#46$%+2)$,$%3C(%$-(%+(*$#(%,",$-(%/

1+%&$#;$%1+2(#4$4=

Rellevància
N$%1#(4'2)#$%$1+:"$1$%+24,+%-+(%*+,(/2+(%#%-+(%*$,$1+(%/

+(4$)#/2(%1+% 4,$2(*/,4%*I&-#)%$3&%(+,7+#(%$1#+24(%C(% -$

)/21#)#0% &'(#)$% *+,% $% */((#&#-#4$,H2+% -$% "4#-#46$)#0=% N$

,+1"))#0%1+-(%+(*$#(%",&$2(%(+2(+%)/&+,4",$%1+%4,$2(*/,4

*I&-#)% #9%*+,% 4$249% -.$"D3+24%1+% -+(%*/((#&#-#4$4(%1.I(%1+-

4,$2(*/,4%*I&-#)%+(%)/27+,4+#;%+2%-$%&$(+%*+,%$%*,/3/",+

"2$%3/&#-#4$4%3C(%(/(4+2#&-+%#%(/)#$-3+24%#24+D,$1/,$=

Tendència esperada per a l’any 2012
[#(3#2")#0%$%2#7+--(%3J2#3(%1+%-+(%6/2+(%(+2(+%)/&+,4",$

1+-%4,$2(*/,4%*I&-#)%+2%+-(%+(*$#(%3"2#)#*$-(=

Font de les dades
5-$&/,$)#0%$%*$,4#,%1+%1$1+(%1+-(%/*+,$1/,(%1+%4,$2(*/,4

*I&-#)%#%1$1+(%",&$2J(4#:"+(%1+-%3$4+#;%3"2#)#*#=
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11. Transport públic adaptat a persones de mobilitat
reduïda

Definició
^ >+,)+24$4D+%1+%7+A#)-+(%1+(4#2$4(%$-%4,$2(*/,4%*I&-#)

1+%("*+,<J)#+%$1$*4$4(%$%>?h=

^ >+,)+24$4D+%1.+(4$)#/2(%/%*$,$1+(%1+%4,$2(*/,4

*I&-#)%$1$*4$4(%$%>?h=

Evolució
52%+-(%1$,,+,(%$2P(%(.A$%$1$*4$4%"2$%&/2$%*$,4%1+-%*$,)

3M&#-% #%1+%-$%#2<,$+(4,")4",$%<#;$%1+%4,$2(*/,4%$%-+(%>?h=

X/4%#%$#;J9%+2)$,$%,+(4$%"2$%<,$))#0%1+%7+A#)-+(%#%#2(4$-b-$)#/2(

:"+%#3*+1+#;%:"+%-+(%>?h%4#2D"#2%"2$%3/&#-#4$4%+2%4,$2(*/,4

*I&-#)%4/4$-3+24%--#",+%1+%&$,,+,+(=

Rellevància
N$%("*,+((#0%1+%-+(%&$,,+,+(%$,:"#4+)4M2#:"+(%#%-$%)$*$)#4$4

1.$))+1#,%$-(%(+,7+#(%1+%4,$2(*/,4%)/-b-+)4#"%(02%1"+(%<#4+(

:"+%A$2%1+%*+,3+4,+%:"+%-+(%>?h%4#2D"#2%3C(%*/((#&#-#4$4(

1+%1+(*-$B$,H(+%$"4M2/3$3+24%#9%*+,%4$249%1+%3#--/,$,%-$

(+7$%:"$-#4$4%1+%7#1$%+2%D+2+,$-=

Tendència esperada per a l’any 2012
F"D3+24%1+-(%7+A#)-+(%#%1+%-+(%+(4$)#/2(%$1$*4$1+(%$%>?h

<#2(%$%7$-/,(%*,/*+,(%$-%eUUi=

Font de les dades
L&(+,7$4/,#%1+-%4,$2(*/,4%,+D"-$,%1+%7#$4D+,(%*+,%)$,,+4+,$9

[#,+))#0%!+2+,$-%1+%>/,4(%#%X,$2(*/,4(%Y[>XL>K%#%/*+,$1/,(

1+%4,$2(*/,4%*I&-#)=
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12. Dotació de xarxa per a bicicletes

Definició
Z"#-M3+4,+(%1+%7#+(%)#)-#(4+(ge=UUU%A$&#4$24(=

Evolució recent
52%+-(%1$,,+,(%$2P(%A#%A$%A$D"4%-$%4+2182)#$%$%#2),+3+24$,

+-%2/3&,+%1+%7#+(%$*4+(%*+,%$%-.I(%)#)-#(4$=%X/4%#%$#;J9%-$%(+7$

1/4$)#0%)/24#2"$%+((+24%#2("<#)#+24%+2%3/-4(%'3&#4(=

Rellevància
F:"+(4%#21#)$1/,%3/(4,$%-$%1/4$)#0%1+%7#$-(%:"+%,+"2+#;+2

"2+(%)/21#)#/2(%1+%(+D",+4$4%$1+:"$1+(%*+,%$%-$%)#,)"-$)#0

1+% &#)#)-+4+(=% F:"+(4% 3#4G'% 1+% 4,$2(*/,4% C(% 3/-4

,+*,+(+24$4#"%1+-%*$,$1#D3$%1+%-$%3/&#-#4$4%(/(4+2#&-+9%#%-$

#24,/1"))#0%1+-%(+"%I(%*+,%$-(%1+(*-$B$3+24(%:"/4#1#$2(

A$% +(1+7#2D"4% "2$% -J2#$% 1.$))#0% +(4,$48D#)$% +2%3/-4(

3"2#)#*#(=

Tendència esperada per a l’any 2012
`2),+3+24%2/4$&-+%1+%-$%;$,;$%1+%7#+(%)#)-#(4+(=

Font de les dades
5-$&/,$)#0%$%*$,4#,%1$1+(%1+%-.+(*$#%7#$,#%3"2#)#*$-=
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13. Espai reservat per a operacions de càrrega i
descàrrega

Definició
]/3&,+%1+%*-$)+(%,+(+,7$1+(%*+,%$%/*+,$)#/2(%1+%)',,+D$

#%1+()',,+D$%1+%3+,)$1+,#+(=

Evolució recent
l#%A$%-$%4+2182)#$%$%#2),+3+24$,%-+(%,+(+,7+(%1.+(*$#%*+,

$%/*+,$)#/2(%1+%)',,+D$%#%1+()',,+D$=

Rellevància
N$% 1#(4,#&")#0% ",&$2$% 1+%3+,)$1+,#+(% C(% "2$% $)4#7#4$4

+((+2)#$-%1+%-$%)#"4$4%:"+%2/%(+3*,+%+(%*/4%,+$-#46$,%+2

+(*$#(%*,#7$4(%1+D"1$3+24%A$&#-#4$4(%#9%*+,%4$249%,+:"+,+#;

-./)"*$)#0%4+3*/,$-%1+%-.+(*$#%7#$,#=%>+,%4$-%1+%,+1"#,% -+(

3/-8(4#+(%:"+%$:"+(4$%/)"*$)#0%/)$(#/2$%(/&,+%-$%,+(4$

1."("$,#(% 1.$:"+(4% +(*$#9% C(% 2+)+(($,#% 1#(*/($,% 1."2$

1/4$)#0%("<#)#+24%1+%*-$)+(%,+(+,7$1+(%*+,%$%-$%)',,+D$%#

1+()',,+D$=

Tendència esperada per a l’any 2012
FG"(4$,%+-%2/3&,+%1+%*-$)+(%$%-+(%2+)+((#4$4(%1+-%3"2#)#*#=

52%-$%3$G/,#$%1+%)$(/(9%$#;M%#3*-#)$,'%"2%#2),+3+24%1+%-$

1/4$)#0%1.$:"+(4+(%*-$)+(=

Font de les dades
5-$&/,$)#0%$%*$,4#,%1+%1$1+(%1+%-.+(*$#%7#$,#%3"2#)#*$-=



:A !"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

14. Consum energètic del transport

Definició
O/2("3%<#2$-%1.+2+,D#$%*+,%3/1+%1+%4,$2(*/,4=

Evolució recent
[+%3$2+,$%*$,$-b-+-$%$% -.$"D3+24%1+% -$%3/&#-#4$4%1+% -+(

*+,(/2+(% #% 1+-% 4,$2(*/,4% 1+%3+,)$1+,#+(9% +-% )/2("3

+2+,D84#)% 1+-% )/2G"24% 1+-(% 3#4G$2(% 1+% 4,$2(*/,4% A$

+;*+,#3+24$4%"2%#3*/,4$24%),+#;+3+24%1",$24%+-(%$2P(%3C(

,+)+24(=

Rellevància
5-%(+)4/,%1+-%4,$2(*/,4%C(%+-%)/2("3#1/,%3C(%D,$2%1.+2+,D#$

#%3/-4%+(*+)#$-3+24%1.A#1,/)$,&",(9%1+-(%:"$-(%1+*82%+2

"2%mni=%N.+<#)#82)#$%1+-% (#(4+3$%1+% 4,$2(*/,4%1+*82%+2

D,$2%3+(",$% 1+-% 2#7+--% 1+% )/2("3%1.+2+,D#$% #% 4C% "2$

,+*+,)"((#0% 1#,+)4$% +2% -$% )/3*+4#4#7#4$4% 1+-(% (+)4/,(

+)/2M3#)(%:"+%+2%1+*+2+2=

Tendència esperada per a l’any 2012
5(4$&#-#46$)#0%1+-%)/2("3%+2+,D84#)%1+-%4,$2(*/,4%*,M;#3$

$-(%7$-/,(%$)4"$-(=

Font de les dades
Z"$2%+(%1#(*/(#%1+%-$%#2</,3$)#0%("<#)#+24%*+,%$%&$(4#,%"2

3/1+-%1+%1+(*-$B$3+24(%$3&%$((#D2$)#0%+(*$)#$-%*+,%$-(

1#<+,+24(%3/1+(%1+%4,$2(*/,4%YC(%$%1#,9%)/28#;+,%-$%3+(",$

1+% 7+A#)-+RS3K9% -.#21#)$1/,% +(% */4% )$-)"-$,% $*-#)$24

*$,'3+4,+(%1+%)/2("3%$%)$1$%3/1+%1+%4,$2(*/,4=%5-%3/1+-

*/4%,+:"+,#,%1$1+(%1+%-.5?ZHTUUQ=

52%)$(%)/24,$,#9%+(%*/1+2%/&4+2#,%+(4#3$)#/2(%$%*$,4#,%1+-

)/2("3%1+%)/3&"(4#&-+9%1$1$%:"+%*/4%(+,%<$)#-#4$1$%*+,

-+(%+(4$)#/2(%1#(4,#&"c1/,+(=



:B!"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

15. Emissions de CO2 i gasos equivalents

Definició
X/2+(%1+%OL

T
%+:"#7$-+24%+3+(+(%$2"$-3+24%*+-%(+)4/,%1+-

4,$2(*/,4%$-%3"2#)#*#=

Evolució recent
N.#3*/,4$24%$"D3+24%1+%-$%3/&#-#4$4%+2%7+A#)-+%*,#7$4%#%1+-

4,$2(*/,4%1+%3+,)$1+,#+(%*+,%)$,,+4+,$%A$%*/,4$4%$((/)#$4

-.#2),+3+24%1+%-+(%+3#((#/2(%1+%OL
T
%+:"#7$-+24%1+-%(+)4/,9

1+%4$-%3$2+,$%:"+%$)4"$-3+24%$%O$4$-"2P$%(+%("*+,+2%+-(

-J3#4(%+(4$&-+,4(%*+-%>,/4/)/-%1+%oP/4/%*+,%$-%TUeT=

Rellevància
5-%4,$2(*/,4%)/24,#&"+#;%$-%)$27#%)-#3'4#)%3#4G$2B$24%-.+3#((#0

1+%D$(/(%1.+<+)4+%A#7+,2$)-+9%#%C(%+-%OL
T
%+-%*,#2)#*$-%D$(

1.$:"+(4% 4#*"(=%O/2),+4$3+249% (.+(4#3$%:"+%+-% 4,$2(*/,4

C(%,+(*/2($&-+%1."2%4+,B%1+%-+(%+3#((#/2(%1+%OL
T
%#%C(%+-

(+)4/,%:"+%3C(%,'*#1$3+24%#2),+3+24$%-$%(+7$%)/24,#&")#0

$-%)$27#%)-#3'4#)=%5-%>,/4/)/-%1+%oP/4/9%,$4#<#)$4%*+,%-$%@59

+(4$&-+#;% "2(% /&G+)4#"(% D-/&$-(% 1+% ,+1"))#0% 1+% -+(

+3#((#/2(%1.$:"+(4%D$(%#%1+-(%(+"(%+:"#7$-+24(%Y3+4'9%M;#1

2#4,0(%#%1.$-4,+(Kp%*+,%$-%)/2G"24%1.5(*$2P$9%(.A$%+(4$&-+,4

"2%#2),+3+24%3';#3%1+-%eWi%$-%TUeT%,+(*+)4+%1+-(%2#7+--(

1+%emmU=

Tendència esperada per a l’any 2012
F"D3+24%3';#3%1+-%eWi%+2%,+-$)#0%$3&%-+(%+3#((#/2(%1+

emmU=

Font de les dades
N+(%+3#((#/2(%1+%OL

T
%+:"#7$-+24%+(%*/1+2%)$-)"-$,%$%*$,4#,

1+-%)/2("3%+2+,D84#)%3#4G$2B$24%*$,'3+4,+(%1+%)/27+,(#0=

5-(%*$,'3+4,+(%$)4"$-#46$4(%+(%*/1+2%)/2("-4$,%$%-.`2(4#4"4

O$4$-'%1+%-.52+,D#$=



:C !"#$ %&'( #)$ %*+, %$ % - .+ -$&/,$) #0 %1+ %* -$2( %1+ %3/&# - # 4$ 4 %" ,&$2$

16. Nivells d’intensitat sonora

Definició
>+,)+24$4D+%1+% -$%*/&-$)#0%:"+%7#"%+2%+(*$#(%$3&%"2(

2#7+--(%(/2/,(%("*+,#/,(%$%QW%NFh%+2%1fYFK=

Evolució recent
52% )/2(/2'2)#$% $3&% -.$"D3+24% 1+-% 4,'2(#4% ,/1$49% (.A$

*,/1"c4%"2%#2),+3+24%)/2(#1+,$&-+%1+%-$%*/&-$)#0%$<+)4$1$

*+,%2#7+--(%1+%(/,/--%3/-+(4/(%/%*+,G"1#)#$-(%*+,%$%-$%($-"4=

X/4% #% $#;J9% $-D"2+(% $)4"$)#/2(% ",&$2+(% A$2% )/24,#&"c4% $

3#--/,$,%+-(%2#7+--(%(/2/,(%+2%1+4+,3#2$1+(%6/2+(%",&$2+(=

Rellevància
5-%4,'2(#4%7#$,#%#%<+,,/7#$,#%/,#D#2+2%2#7+--(%$-4(%1+%(/,/--%:"+

4+2+2%#2)#182)#$%+2%-$%($-"4%1+%-+(%*+,(/2+(%#% -$%:"$-#4$4

$3&#+24$-9% +(*+)#$-3+24% +2% +-(% +24/,2(% ",&$2(=% F#;J9

-.FD82)#$%5",/*+$%1+-%?+1#%F3&#+24%A$%)$-)"-$4%:"+%3C(

1+-%VUi%1+%-$%*/&-$)#0%1+%-$%@5%+(4'%+;*/($1$%$%2#7+--(

1+%(/,/--%1+%4,'2(#4%:"+%*/1+2%(+,%3/-+(4/(%/%*+,G"1#)#$-(

*+,%$%-$%($-"4=%X$23$4+#;9%+-%(/,/--%C(%"2%)/24$3#2$24%:"+

4C%+<+)4+(%3/-4%-/)$-#46$4(9%*+,%-$%:"$-%)/($%2/%C(%*/((#&-+

<+,H2+%"2$%3+(",$%D-/&$-9%#%)$-%/&4+2#,H-$%$3&%"2%)/2G"24

1+% 3+(",+(% *"24"$-(% ,+D"-$,(% +2% -.+(*$#9% 4+3*(% #

3+4/1/-/D#$=

Tendència esperada per a l’any 2012
h+1"))#0% 1+-% VUi%1+% -$% */&-$)#0% +;*/($1$% $% 7$-/,(

("*+,#/,(%$%QW%NFh%+2%1fYFK=

Font de les dades
?+(",$3+24(% :"+% #2)-/"+2% 4/4% +-% *+,J/1+% A/,$,#% /% *+,

3/(4,+#D%(+D/2(%3+(",$3+24(%1+%1",$1$%)",4$%+2%1#<+,+24(

#24+,7$-(% 1+% 4+3*(=% 5-%[+*$,4$3+24% 1+%?+1#%F3&#+24% #

l$&#4$4D+% ,+$-#46$%*+,#M1#)$3+24% #2</,3+(% (/&,+% 2#7+--(

1.#24+2(#4$4%(/2/,$%+2%*"24(%1+%-$%;$,;$%7#',#$=
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Annex 2: Elecció d’indicadors: 
 
" Els indicadors generals exposats a la taula següent s’han d’incoporar en forma d’objectius al Pla, i han de ser recollits a l’ISA 
" S'han de calcular indicadors específics per avaluar els diferents modes de transport (a peu, bicicleta, transport públic i vehicle privat), en la 

línia dels enunciats a la taula següent.  
 

ES
PE

CÍ
FI

CS

Modernització vehicles municipals (% elèctrics, gas, híbrids…)
Aparcament regulat en destinació (número i percentatge respecte el total d'aparcament a la via públca, i número fora de la via pública)

Accessibilitat peatonal a zones verdes, zones d'activitat econòmica (polígons) i escoles (% població o superfície urbana coberta en un temps inferior a 15 
minuts caminant), per infraestructura específica per vianants:  carres de prioritat invertida o amb vorera superior a 1,5 metres

Cobertura de transport públic interurbà (població coberta considerant 1000 metres en parades i estacions interurbanes; si una estació té aparcament 
d'enllaç a la cobertura es sumaran el nombre de places per un índex de rotació estimat i considerant l'ocupació mitja dels vehicles)
Vehicle privat

Cobertura de transport públic urbà (població coberta considerant 250 metres de radi en parades d'autobús urbanes )
Quilòmetres d'itinerari d'autobús per viari en sirtuació de congestió en hora punta

Ocupació mitjana dels automòbils

Nivell d'autocontenció dels desplaçaments quotidians (% desplaçaments urbans respecte el total dels generats)

Espai públic dedicat a vianants (i bicicletes) i a mobiltat motoritzada (% sobre l'espai viari total)

Infraestructura específica per bicicletes (km de carril bici i de carrers de convivència)
Transport públic

Mobilitat no motoritzada

Emissió de gasos d'efecte hivernacle CO2

Emissió de contaminants atmosfèrics del transport: PM10
Indicadors de qualitat de l'aire (XUVPCA)
Contaminació acústica (percentatge de població per sobre dels nivells legals (diürn i nocturn))G

EN
ER

AL
S

Emissió de contaminants atmosfèrics del transport: NOx

 
 


