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3 LA SITUACIÓ A CATALUNYA: EL MARC LEGAL I INSTITUCIONAL 
 
Des de 1992 Europa ha estat líder en el desenvolupament de polítiques mediambientals. 
Aquell mateix any va aprovar el 5è Programa de la Comunitat Europea: Cap a un 
desenvolupament sostenible, que havia de servir per orientar les polítiques dels estats 
membres en direcció a la sostenibilitat. Uns anys més tard es va crear Agència Europea 
del Medi Ambient, es van començar a publicar reports anuals de l’estat del medi 
ambient a la Unió Europea, i es va intensificar l’aprovació de directives i estratègies 
europees relatives al medi ambient. En l’àmbit polític i legislatiu s’ha fet molt, és cert, i 
en alguns camps hi ha hagut progressos reals, però malgrat la reducció d’emissions 
atmosfèriques assolida en alguns països, la petjada ecològica dels països de la Unió 
europea ha augmentat, en conjunt, de forma sostinguda des d’aleshores.  
 
Entre aquestes dues cimeres, els governs locals d’Europa varen dur a terme tres 
conferències sobre ciutats i pobles sostenibles, les quals van generar, al seu torn, les 
cartes d’Aarlborg (1994), de Lisboa (1996) i de Hannover (2000), tres manifestos on 
s’especifiquen els compromisos que els governs locals volen assumir en aquest sentit. A 
la conferència de Hannover, els govern locals es van sentir obligats a fer una crida a la 
coherència de les escales de govern superior, que pràcticament no havien afrontat els 
reptes de l’agenda 21. 
 
El govern de Catalunya va crear el Departament de Medi Ambient l’any 1991 i va 
enviar una delegació important a ambdues cimeres. Això no obstant, la Generalitat 
encara no ha aconseguit elaborar l’agenda 21 de Catalunya. Més encara, cap de les 
diputacions catalanes, que donen suport als seus municipis perquè elaborin plans 
d’acció per a la sostenibilitat, ha fet l’agenda 21. Això vol dir que moltes de les accions 
a escala local no es poden executar per manca de coherència en els nivells superiors de 
l’administració, que segueixen impulsant polítiques insostenibles. Catalunya encara no 
té cap estratègia de sostenibilitat, ni s’ha aprovat l’estratègia per a la conservació de la 
biodiversitat. En el pla informatiu, els nostres poders públics estan lluny de retre 
comptes de forma transparent. Encara no han publicat cap informe objectiu sobre l’estat 
del medi ambient de Catalunya, ni de cap de les seves comarques, malgrat que la 
societat civil s’ha organitzat en múltiples plataformes per donar resposta, generalment 
local, a problemes que solen tenir causes més globals.  
 
Hi ha un indicador que resulta molt útil per avaluar si s’avança pel camí de la 
sostenibilitat o no: la petjada ecològica. Mesura la superfície de terra i de mar 
productiva que cal per produir els recursos que consumeix un país i la superfície que cal 
per absorbir les emissions i els residus que genera. L’ideal seria que la petjada ecològica 
fos equivalent a la superfície terrestre i marina. 
 
Cinc anys més tard, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya, va repetir el càlcul. Si les polítiques dels darrers anys haguessin estat 
orientades a la sostenibilitat, la petjada ecològica hauria minvat. El resultat, però, fou 
ben altre. La petjada ecològica havia augmentat fins a 3,9 ha/habitant, és dir, 7,7 
vegades la superfície de Catalunya. El deute ecològic que tenim envers els països dels 
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quals importem recursos –començant per l’energia que mou totes les màquines, equival 
doncs, a més de sis vegades la superfície de Catalunya 
 
La petjada ecològica ajuda a ser més conscients de la magnitud dels impactes i les 
injustícies associades a l’enorme consum de recursos i la gegantesca generació de 
residus i d’emissions del nostre estil de vida. A diferència del PIB, o altres indicadors 
similars, que només compten el que té valor monetari, la petjada ecològica fomenta la 
solidaritat i l’equitat. Per tant, com més present la tinguem, sigui la del nostre país, la de 
la nostre ciutat o poble, o la nostra individual, més fàcil serà que entenguem, tots 
plegats. els canvis que caldria impulsar per reduir-la. 
 
3.1 EL MARC LEGAL 

L’aparició de la llei 9/2003 de 13 de juny, de Mobilitat, s’emmarca a finals del segle 
passat, i es consolida com una de les característiques bàsiques dins de les societats 
avançades. Tot apunta que serà un dels elements clau del segle que s’acaba d’iniciar. 
L’esclat de la mobilitat experimentat els darrers 50 anys, precisa d’una planificació 
acurada, amb visió tant local com global i, amb el consens dels diferents agents que hi 
participen, per tal que els efectes negatius sorgits en diversos àmbits es redueixin.  

Amb tot, s’ha de tenir en compte que el transport en general, va intrínsecament lligat a 
efectes negatius deguts a un consum energètic no sostenible, els accidents produïts en 
els sistemes de transport de persones i mercaderies i un efecte directe sobre el canvi 
climàtic. La planificació i ordenació actual ha d’anar dirigida a realitzar una diagnosi de 
la mobilitat, a partir de característiques demogràfiques, socioeconòmiques i ambientals 
de l’àmbit d’estudi, i d’aquesta manera poder determinar les mancances del model 
existent com la insuficiència de l’oferta, la baixa participació del sistemes de transport 
públic i l’adequació de cada mitjà de transport  als intervals de demanda socialment i 
econòmicament rendibles. 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, significa un canvi de tendència en el 
model de mobilitat. Durant les últimes dècades el model de mobilitat s'ha basat en els 
automòbils com a mitjà principal. La Llei promou els valors de seguretat, sostenibilitat i 
integració social en el nou model de mobilitat. A més, aporta la conveniència de lligar 
desenvolupament urbanístic i previsions de mobilitat des de les fases inicials del 
planejament urbanístic. Aquesta Llei aporta un conjunt d'eines de seguiment i anàlisi, 
com ara els estudis d'avaluació de la mobilitat generada, entre altres, que necessiten 
d'una concreció addicional per tal d'esdevenir completament operatius. No cal oblidar 
que l’existència de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat 
i supressió de barreres arquitectòniques, és anterior a la present llei, i que per tant ha de 
potenciar en la seva totalitat que les persones amb mobilitat reduïda o amb qualsevol 
altra limitació, tinguin les mateixes oportunitats per desplaçar-se en transport públic, a 
peu, amb bicicleta o amb cadira de rodes que la resta de gent. 

La llei defineix extensament una sèrie de principis que pretenen atorgar un pes rellevant 
a la mobilitat sostenible i segura: 
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El dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i 
segures i amb el mínim impacte ambiental possible. 

El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d’altres sistemes com els 
desplaçaments en bicicleta i a peu. 

Promoure i protegir els mitjans de transport més ecològics, entre els quals els de tracció 
no mecànica, com anar a peu o amb bicicleta, d’una manera especial o en el medi urbà i 
desincentivar els mitjans de transport menys ecològics. 

La distribució adequada dels costos d’implantació i gestió del transport. 

Fomentar propostes i actuacions que contribueixin a al millora de la seguretat viària. 

Integrar les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat de 
manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament 
l’accessibilitat als centres de treball, a les residències i als punts d’interès cultural, social, 
sanitari, formatiu o lúdic. Tot amb el mínim impacte ambiental possible i de la manera 
més segura possible. (Generalitat de Catalunya, Llei 20/1991 del 25 de novembre, 1991) 

Tanmateix la Llei 9/2003 a l’article 4, dóna les definicions exactes de conceptes fins ara 
poc aplicats dins la política urbanística de Catalunya. Dins de totes les definicions, en 
destaquen: 

• Accessibilitat: capacitat d’arribar en condicions adequades als llocs de residència, 
treball, formació, asistencia sanitària, interès social, prestació de serveis o lleure, des 
del punt de vista de la qualitat i disponibilitat de les infraestructuras, xarxes de 
mobilitat i serveis de transport. 

• Cost social del transport: efectes externs o conjunt de costos que el sistema de 
transport no integra en els seus preus de funcionament, compostos pels costos de la 
congestió i de la contaminació atmosfèrica i acústica, i pels derivats dels sinistres i 
llurs conseqüències, de l’ús de l’espai públic, de l’ús de l’energia, dels recursos 
consumits per a al fabricació i disposició d’un mode mecanitzat de transport i de 
l’impacte indirecte sobre el territori i la biodiversitat. 

• Desplaçament: itinerari amb origen i destinació finits, en el qual s’utilitzen un o 
diversos mitjans de transport i que es pot dividir en una o diverses etapes. 

• Mobilitat: conjunt de desplaçaments que les persones i els béns han de fer per motiu 
laboral, formatiu, sanitari, cultural o de lleure, o per qualsevol altre. 

• Sostenibilitat: conjunt de directrius aplicades a les polítiques de desenvolupament i 
orientades a garantir la staisfacció de les necessitats de les generacions presents sense 
posar en risc la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seves. 

• Mobilitat sostenible: mobilitat que se satisfà en un temps i amb un cost raonables i 
que minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida de les persones. 
(Generalitat de Catalunya, Llei 9/2003 del 13 de juny, 2003) 

 

 

 



 

 

Proposta d’unes Normes Tècniques d’urbanització per a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 

 

 - 19 - 
  

3.2 EL MARC D’ACTUACIÓ: INSTRUMENTS DE PLANIFICACIÓ 

La llei defineix quatre instruments de planificació que s’han de centrar dins de l’àmbit 
territorial on es disposi, l’aplicació dels objectius de la mobilitat. 

1-Directrius nacionals de mobilitat (DNM): Són d’aplicació a tot el territori de 
Catalunya i tenen la naturalesa de pla territorial sectorial. Constitueixen el marc 
orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat d’aquesta llei mitjançant 
l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i 
indicadors de control. Aquestes Directrius ha d’establir la relació entre la mobilitat 
terrestre i la resta de mitjans, marítims i aeris, i els serveis necessaris perquè funcionin. 
També han d’establir la relació enter l’ús del sòl i l’oferta de transport públic i col·lectiu 
(veure figura 1). 

2-Plans directors de mobilitat (PDM): tenen per objecte el desenvolupament territorial 
de les Directrius de moblitat. Els PDM contenen un contingut mínim per ser catalogats 
com a tals : 

a) Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona. 
b) Ordenació del trànsit interurbà d’automòbils. 
c) Promoció dels transports públics col·lectius. 
d) Foment de l’ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. 
e) Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona. 
f) Organització de l’aparcament intrazonal. 
g) Transport i distribució de mercaderies. 

L’aprovació definitiva dels plans directors de mobilitat correspon al Govern, a proposta 
del departament competent en matèria d’infraestructures de mobilitat, un cop vistos els 
informes del Consell Català de la Mobilitat, el Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible i la Comissió Catalana de Seguretat Viària. 
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Figura 1. Elements d’ordenació necessaris dins el sistema assignat per la Llei 9/2003. 
Font: Annexos. Guia Bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana, 2006 

3-Plans específics: tenen per objecte el desenvolupament sectorialitzat de les Directrius 
nacionals de mobilitat, per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el 
cas de transport de persones com en el cas de transport de mercaderies. 

4-Plans de mobilitat urbana (PMU) : són el document bàsic per a configurar les 
estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. L’àmbit territorial és el 
del municipi o, amb l’acord corresponent dels ajuntaments afectats, el de diversos 
municipis amb un esquema de mobilitat interdependent. 

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

Es defineix un òrgan principal responsable de la recollida i difusió de dades 
relacionades amb la mobilitat i la sostenibilitat. l’Observatori Català de la Mobilitat 
(OCM). La recollida de dades s’ha d’emmarcar dins de l’àmbit fixat per les directrius 
nacionals de mobilitat, i han d’estar referides amb indicadors de mobilitat, als serveis 
públics de transport i a altres informacions disponibles en el Sistema Estadístic de 
Catalunya. 
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Els indicador definits per la present llei que serveixen per avaluar la mobilitat d’un 
territori són: 

a) Accessibilitat. 
b) Impacte ambiental i territorial. 
c) Emissions de gasos d’efecte hivernacle. 
d) Impacte sonor. 
e) Seguretat. 
f) Costos socials i eficiència dels sistemes. 
g) Capacitat, oferta i demanda.  

El contingut dels plans de mobilitat urbana s’ha d’adequar als criteris i les orientacions 
establerts pels plans directors de mobilitat de l’àmbit en qüestió. Són competència dels 
ajuntaments de cada municipi. 

En concret, l'article 18 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, determina que, 
com a mínim, els plans territorials d'equipaments o serveis, els plans directors, els plans 
d'ordenació municipal i els projectes de noves instal·lacions que es determinin per 
reglament, hauran d'incloure un estudi d'avaluació de la mobilitat generada. Així 
mateix, la disposició transitòria segona de la mateixa Llei determina que mentre no 
estiguin desplegats els plans de mobilitat urbana, els projectes urbanístics que 
comportin una inversió superior a 25 M d’euros no es podran aprovar si no inclouen un 
estudi d'avaluació de la mobilitat generada. 

3.3 ELS PLANS DE MOBILITAT URBANA 

La llei estableix una divisió interna dels documents existents dins del procés 
d’elaboració dels Plans de Mobilitat Urbana (veure figura 2).  
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Figura 2. Esquema del procés d’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana. 
Font: Guia Bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana, 2006 
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Recullen tots els resultats obtinguts durant les diferents etapes. La seva funció principal 
és fer de suport informatiu per assistir en l’elaboració de les etapes restants del procés. 

Document 1 : Anàlisi 

Recull els resultats de l’etapa 1 (anàlisi) i és, per tant, un document eminentment tècnic, 
amb un elevat grau de detall. 

Document 2 : Diagnosi 

Comprèn el document de síntesi elaborat en l’etapa 2 i les conclusions de la diagnosi 
participativa efectuada en l’etapa 3. 

Document 3 : Objectius 

Conté els objectius generals del pla de mobilitat elaborats per les entitats participants en 
l’etapa 4, així com la corresponent traducció a uns escenaris de mobilitat a 6 i 12 anys. 

Document 4 : Mesures 

Presenta les fitxes tècniques de les mesures que siguin avaluades positivament en 
l’etapa 7. 

Document 5 : Programa 

El darrer document esdevé el pla d’actuació, amb les accions específiques degudament 
programades. 

3.4 ELS ÒRGANS DE GESTIÓ 

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat constitueix l’òrgan de gestió encarregat d’elaborar 
els PDM. Aquests constitueixen consorcis integrats pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i els ents locals de l’àmbit territorial corresponent. A 
Catalunya, a principi de 2006 estaven constituïts els consorcis de gestió de la mobilitat 
següents a escala regional (veure figura 3). 
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Figura 3. Esquema de consorcis i àmbits territorials establerts al 2006. 
Font: Annexes. Guia Bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana, 2006. 

La llei estableix que per elaborar i gestionar els PDM, la Generalitat i l’administració 
corresponent de l’àmbit territorial en qüestió, podran crear consorcis amb la 
denominació d’autoritats territorials de la mobilitat. Les funcions que té L’Autoritat 
Territorial de la Mobilitat són : 

a) Elaboració, tramitació i avaluació dels PDM. 
b) Emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de serveis 

i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 
c) Aplicació i finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat. 
d) Elaboració i finançament de prpostes per a l’ús racional de les vies i de l’espai 

públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la implantació de 
carrils reservats per al trasnport públic o les bicicletes. 

e) Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible entre ciutadans. 
f) Elaboració de propostes de millorament de la seguretat en el transport. 
g) Planificar i coordinar els serveis de transport públic i col·lectiu amb origen i 

destinació en llur àmbit territorial, i també del transport de mercaderies. 

En disposicions addicionals la llei 9/2003 de mobilitat estableix que les ciutats de més 
de 50.000 habitants hauran de redactar un pla de mobilitat urbana. Aquests plans han de 
ser  informats per l’autoritat territorial de mobilitat o en el cas que aquest ens no hagi 
estat constituït per la secretaria, per la Mobilitat del DPTOP. 
 
En el termini de 3 anys a partir de l’entrada en vigor de la Llei, s’han d’elaborar plans 
de mobilitat específica per als polígons industrials i les zones d’activitat econòmica de 
certa dimensió. 
 
Segons Miquel Àngel Lombriz, responsable de Mobilitat del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP):  
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L’aprovació de la llei 9/2003 va ser un fet pioner a l’Estat espanyol. Els principals 
aspectes positius són l’impuls de la planificació sectorial, la creació dels consorcis de 
transport públic i la coordinació de la planificació de la mobilitat amb la de caràcter 
territorial i urbanística. (Urgell, Els problemes de la mobilitat són un exemple del fracàs 
en la gestió de l’escala supralocal, 2007)  

 
3.5 REGULACIÓ DE LA MOBILITAT 
 
Per desenvolupar adequadament la previsió de la Llei 9/2003 es poden destacar els 
decrets que se senyalen a continuació, relatius a la integració social de la mobilitat 
reduïda i a la pròpia regulació dels estudis de mobilitat.  
 
En primer lloc el Decret 466/2004 de 28 de desembre relatiu a determinats instruments 
de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, té per objecte determinar el 
procediment per a l’elaboració i tramitació de les directrius nacionals de mobilitat, els 
plans directors de mobilitat i els plans específics, d’acord amb el que preveuen els 
articles 6, 7 i 8 de la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i regular el Consell de 
la Mobilitat. 
 
Concretament aquest decret desenvolupa dos capítols, Els instruments de planificació i 
El consell de la Mobilitat. 
 
Pel què fa als instruments de planificació, desenvolupa extensament el que estableix 
l’article 5.1 de la Llei de mobilitat. Especifica que s’ha de tenir en compte el transport 
adaptat a les persones amb mobilitat reduïda i, en concret, s’ha de vetllar pel 
compliment de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques.  
 
L’elaboració i tramitació dels plans directors de mobilitat (PDM) i les directrius 
nacionals de mobilitat (DNM), correspon a l’autoritat de la mobilitat o al Consell 
comarcal o al Departament de Política Territorial i Obres Públiques que ha d’emetre 
informe en dos mesos. En tots els casos tindrà informació pública durant un mes i estarà 
sotmès als informes de l’entitat local i departaments de la Generalitat. Finalment, un cop 
modificats amb la incorporació de les al·legacions corresponents, requeriran informes 
del Consell de la Mobilitat, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i 
de la Comissió Catalana del Trànsit i Seguretat Viària. Posteriorment seran aprovats pel 
Govern. 
 
L’elaboració i tramitació dels plans específics correspon a les autoritats territorials de 
mobilitat.  
 
Pel què fa al Consell de la Mobilitat, es defineix com un òrgan consultiu, assessor, de 
concentració i participació de les administracions; juntament amb els organismes, les 
corporacions, les entitats i els sectors socials vinculats a la mobilitat. Les funcions del 
Consell de la Mobilitat es determinen a l’article 22 de la Llei 9/2003, de 13 de Juny. 
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En segon lloc, el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis de la 
mobilitat generada determina quin és el contingut que han de tenir els diferents tipus 
d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada i en concreta la tramitació. 

Aquesta regulació s'emmarca en un context social molt determinant: després d'un llarg 
període en el qual el disseny i la gestió del viari han tingut com a prioritat màxima el 
trànsit de vehicles automòbils, s'observa un inici de canvi de tendència de manera que 
les persones vianants i el transport col·lectiu comencen a estar presents. Aquest canvi en 
les prioritats juntament amb la consolidació de la bicicleta com a eina de mobilitat 
quotidiana han donat lloc a conceptes i situacions nous que fins ara no tenen reflex en la 
normativa i que requereixen d'un esforç normatiu que unifiqui criteris per tal de prendre 
en consideració les necessitats de totes les parts implicades. 

D'altra banda, la distribució urbana de mercaderies és un dels usos importants del viari i 
les tendències del comerç, amb lliuraments a domicili, comerç electrònic, i altres 
fórmules anàlogues, fan preveure que s'incrementarà fortament en el futur proper. Per 
això, convé preveure en les noves implantacions unes condicions mínimes consistents a 
delimitar zones del viari destinades a la distribució urbana de mercaderies, establir quins 
comerços han de disposar de molls de càrrega i descàrrega que els permetin fer aquestes 
operacions al seu interior, i establir un mínim de superfície comercial dedicada a 
magatzem amb la finalitat que les operacions de càrrega i descàrrega no es multipliquin. 

No es pot obviar tampoc que la política d'aparcament de vehicles és una eina bàsica en 
la política de mobilitat. Per tant, es fa necessari que totes les noves promocions 
urbanístiques residencials prevegin un mínim de places d'aparcament per a automòbils, 
determinació que majoritàriament recullen els plans d'ordenació urbana però que el 
Decret generalitza, i introdueix la novetat de preveure també aparcaments per a 
bicicletes en aquells habitatges plurifamiliars de nova planta.  

En les noves promocions urbanístiques de caire no residencial, com són les zones 
comercials, les industrials, les d'oci o les de serveis, el Decret no estableix cap mínim de 
places d'aparcament per a automòbils per tal de fer possibles promocions l'accés a les 
quals es basi en una mobilitat suportada per mitjans més sostenibles (marxa a peu, 
bicicleta i transport col·lectiu). 

Pel que fa, en concret, als estudis d'avaluació de la mobilitat generada, el Decret en 
preveu dues categories: 

a) Els associats a la planificació, que formaran part del pla, tindran una base de càlcul 
basada en l'aplicació de ràtios i serviran per establir les xarxes de vianants, bicicletes i 
transport col·lectiu.  

b) Els associats a implantacions singulars, que hauran d'avaluar la mobilitat generada 
d'una manera acurada, preveure l'impacte en les xarxes de mobilitat (vianants, 
bicicletes, transport col·lectiu i automòbils) i establir les mesures correctores 
corresponents. Durant els últims anys, aquests estudis han pres la forma d'estudis de 
trànsit en els quals solament es prenia en consideració l'impacte sobre la xarxa viària. 
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La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, i aquest Decret de desplegament, 
pretenen superar aquests estudis de trànsit, per tal que prenguin en consideració totes les 
xarxes de mobilitat i les noves implantacions no es basin en un accés majoritàriament 
pensat per a la utilització del vehicle privat.  

Finalment, el Decret desenvolupa també la participació dels promotors en el 
finançament dels costos generals per l'increment de la mobilitat, en els termes establerts 
per la Llei de la mobilitat i la legislació urbanística. 

En definitiva, aquest Decret pretén donar resposta a una realitat canviant en la gestió de 
la mobilitat, en la qual les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu 
incrementen el seu protagonisme en la satisfacció de les necessitats de mobilitat de la 
ciutadania, i en la qual també els valors de qualitat de vida, seguretat en els 
desplaçaments i sostenibilitat han d'estar cada dia més presents en el disseny i la gestió 
de la xarxa viària.  

En conseqüència, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a 
proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d'acord amb el Govern. 

L'objecte d'aquest Decret és determinar els instruments i projectes que han d'incorporar 
un estudi d'avaluació de la mobilitat generada; establir les directrius per a l'elaboració 
d'aquests, el seu contingut i el procediment per a la seva tramitació, així com concretar 
les obligacions de finançament de les persones promotores de les actuacions 
generadores de la nova mobilitat. 

Finalment el Decret 362/2006, de 3 d’octubre, pel qual s’aproven les Directrius 
Nacionals de Mobilitat, constitueix el marc orientador per a l'aplicació dels objectius de 
la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, mitjançant l'establiment d'orientacions, 
criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control. 

Les Directrius Nacionals de Mobilitat tenen com a objectiu configurar un sistema de 
transport més eficient per millorar la competitivitat del sistema productiu nacional, 
augmentar la integració social tot aportant una accessibilitat més universal, incrementar 
la qualitat de vida i millorar les condicions de salut dels ciutadans, aportar una major 
seguretat en els desplaçaments i establir unes pautes de mobilitat més sostenibles. 

En concret s’estableixen 28 directrius, les quals han d'orientar els instruments de 
planificació i les actuacions que tinguin incidència en matèria de mobilitat. Aquestes 
directrius són: 

1. Fomentar l'ús del transport públic als diferents àmbits territorials. 

2. Aplicar les noves tecnologies en la millora de la informació en temps real per als 
usuaris del vehicle privat i del transport públic. 

3. Integrar la xarxa del transport públic dins el sistema intermodal de transport. 

4. Millorar la qualitat, fiabilitat i seguretat del transport públic de superfície. 
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5. Assegurar l'accessibilitat als centres de treball i estudi, evitant l'exclusió social en la 
incorporació al món laboral i acadèmic. 

6. Augmentar l'àrea d'influència dels aeroports de Catalunya, complementant una oferta 
atractiva de destinacions amb les adequades connexions amb la xarxa ferroviària d'alta 
velocitat. 

7. Fomentar l'accés en transport públic als aeroports de Catalunya. 

8. Promoure actuacions orientades als operadors per aconseguir una distribució urbana de 
mercaderies més sostenible.  

9. Establir mesures que garanteixin la traçabilitat i la qualitat del servei de transport de 
mercaderies. 

10. Col·locar el transport ferroviari en situació competitiva en relació amb altres 
alternatives menys sostenibles.  

11. Racionalitzar l'ús del vehicle privat en els desplaçaments urbans i metropolitans. 

12. Establir plans de millora de la seguretat viària adreçats a la reducció del nombre 
d'accidents i de víctimes mortals, per tal d'incorporar-los al Pla de seguretat viària. 

13. Promoure l'ús dels desplaçaments per mitjans no mecànics augmentant la seguretat i la 
comoditat dels vianants i ciclistes. 

14. Promoure entre la ciutadania un canvi de cultura vers la mobilitat sostenible i segura. 

15. Reduir l'impacte associat a la mobilitat i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

16. Dotar el sistema logístic de Catalunya d'una xarxa ferroviària adequada per a 
mercaderies com a mode alternatiu al transport per carretera.  

17. Dotar Catalunya d'un sistema de plataformes logístiques intermodals adaptades a les 
necessitats dels àmbits territorials. 

18. Assegurar un nivell mínim de servei a les vies interurbanes de la xarxa viària de 
Catalunya. 

19. Promoure infraestructures logístiques que racionalitzin i optimitzin el sistema de 
transport de mercaderies per carretera. 

20. Dotar el sistema aeroportuari català de les infraestructures per a la càrrega aèria 
adaptades als requeriments de producció i consum de Catalunya. 

21. Millorar les infraestructures i la qualitat dels serveis portuaris, assegurant l'adequada 
connexió intermodal. 

22. Potenciar el transport marítim de curta distància. 
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23. Introduir l'accessibilitat en transport públic, a peu i en bicicleta en el procés de 
planificació dels nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 

24. Introduir les necessitats de la distribució urbana de mercaderies en el procés de 
planificació de nous desenvolupaments urbanístics i en els àmbits urbans consolidats. 

25. Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, considerant 
l'accés en transport públic a les àrees allunyades dels àmbits urbans. 

26. Desenvolupar els diferents instruments de planificació de la mobilitat, integrant la 
distribució urbana de mercaderies en la planificació general del transport urbà i en les 
normatives locals específiques. 

27. Aprofundir en el coneixement sobre la mobilitat a Catalunya. 

28. Promoure la participació pública i la gestió integrada de la mobilitat a Catalunya. 
(Generalitat de Catalunya, Decret 362/2006, 2006) 

El Decret estableix que aquestes Directrius Nacionals de Mobilitat s'han de revisar, com 
a mínim, cada sis anys, d'acord amb el procediment que estableix l'article 3 del Decret 
466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la 
mobilitat i al Consell de la Mobilitat.  




