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5 L’APLICACIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE: ELS PLANS DE 
MOBILITAT URBANA 

5.1 INTRODUCCIÓ 

Per tal de poder realitzar un anàlisis és precís fer un estudi dels plans de mobilitat 
urbana que s’han desenvolupat a Catalunya, juntament amb les principals mesures 
adoptades en quant a mobilitat. És important establir un paral·lelisme entre plans en 
funció de variables com: el tipus de població, número d’habitants i grau de dependència 
respecte altres nuclis urbans.  

Els casos que es recullen abasten una gamma de grandàries i tipus representatius de les 
ciutats catalanes. Per una banda s’analitzarà la ciutat de Barcelona, com la categoria 
corresponent a les grans aglomeracions urbanes, amb més de 500.000 habitants. 
Seguidament, nuclis urbans dependents de conurbacions , amb poblacions entre 200.000 
i 500.000 habitants, la ciutat de Terrassa. Finalment, com a ciutat de grandària mitjana, 
entre 100.000 i 300.000 habitants, la ciutat de Mataró. 

Cada pla està desenvolupat específicament per la ciutat d’estudi, però tots engloben una 
sèrie de mesures que adopten característiques per a cadascun d’ells. Aquestes, es 
podrien resumir en: 

• Assolir un grau de planificació, integració i coordinació del Pla de Mobilitat 
• Proposar l’ús raonable del cotxe, per optimitzar la seva utilització: 

-Articular la xarxa viària definint els seus usos i facilitant el tràfic de pas        
per la xarxa viària exterior. 

-Calmar la velocitat en la xarxa viària interior de distribució. 

-Regular i controlar l’aparcament en el centre, en ocasions disminuint el 
número de places. 

• Incrementar l’oferta de transport públic, ajustant les seves característiques a les 
exigides per la demanda. 

• Projectar xarxes per a vianants i ciclistes connectades, i incrementar el seu espai 
destinat dins de la secció viària. 

• Proposar punts d’intercanvi òptim entre els diferents modes de transport. 
• Construir aparcaments dissuasoris 
• Recolzar supramunicipalment els plans de mobilitat, amb plans autonòmics i 

lleis de mobilitat. 
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5.2 PLA DIRECTOR DE MOBILITAT URBANA DE TERRASSA 

ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

L’any 1999 l’ajuntament de Terrassa , mitjançant la Regidoria de la Mobilitat Urbana, 
va iniciar un procés de debat sobre l’estat de la mobilitat present i futura, dins d’un marc 
de motorització creixent. Aquest debat fou anomenat “Pacte per a la mobilitat”. 

El procés va durar més de dos anys i la participació d’institucions, entitats i associacions 
interessades en l’assumpte, va ser constant des d’un inici. Aquesta participació pública 
ha fet que el resultat final hagi estat un document que gaudeix de l’acceptació de la 
majoria. 

És un document que aposta clarament per la mobilitat, entenent com a elements a 
protegir i potenciar, les persones que van a peu o amb bicicleta, sense oblidar el 
transport públic si s’opta pel desplaçament mecànic. Els seus objectius principals són 
eliminar les barreres arquitectòniques i físiques que poden dificultar la circulació dels 
vianants i potenciar les zones destinades únicament per a ells. Implanta la 
conscienciació  per eliminar la contaminació atmosfèrica i acústica provocada pel trànsit 
a la ciutat, per respectar les normes de circulació i per respectar els llocs per als 
vianants, sense oblidar la necessitat de les autoritats per vigilar-ne el seu compliment. 

El municipi de Terrassa conté al voltant de 200.000 habitants i es troba situat a 17Km 
del centre de Barcelona. Com és freqüent en municipis situats a pocs kilòmetres de la 
capital, presenta una forta dependència en les seves relacions amb l’exterior: més del 
25% dels seus viatges totals, cosa que suposa més de 104.850 vehicles que entren o 
surten del municipi diàriament. Aquesta situació és contradictòria amb la majoria de 
desplaçaments que es realitzen dins del municipi, on el més utilitzat és l’anar a peu. 

Aquests resultats posen de relleu que els principals elements que defineixen la mobilitat 
del municipi de Terrassa són els que conformen la seva xarxa d’infraestructures amb 
l’exterior. Aquestes xarxes són: 

 -Xarxa viària, A-18, E-9, via de connexió amb Martorell. 

 -Línia de FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya), S1. 

 -Línia de RENFE, R4. 

El Pla també promou la millora de l’accessibilitat d’aquestes xarxes dins del municipi. 

METODOLOGIA I ESTUDIS REALITZATS 

La metodologia de treball es va basar en l’organització d’una Comissió de treball 
monogràfica, on les diferents entitats implicades van poder aportar les seves inquietuds i  
observacions. L’esquem de treball efectuat és el que s’observa a la figura 10. 
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Figura 10. Metodologia de treball en la realització del PDMU de Terrassa. 
Font: PDMU de Terrassa, 2002 

Primerament es va fer un inventari i recopilació de dades relacionades amb la mobilitat, 
a partir de documents existents i Models de simulació. Amb aquesta informació es va 
efectuar un diagnòstic de la situació. A partir d’aquests resultats, amb l’ajuda de la 
comissió externa es van realitzar propostes que procedien tant de part tècnica com de la 
societat en general. Aquestes propostes es van debatre i es va arribar a un consens que 
abastava tots aquells temes que preocupaven a ambdues parts. La realització definitiva 
del Pla no va arribar fins al juny de 2002. 

Es estudis que es van realitzar es van centrar en 8 elements: 
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a) Estudi de circulació dins i fora del municipi. 
b) Accidentalitat dins la xarxa viària interna i externa del municipi. 
c) Transport públic. 
d) Aparcaments. 
e) Principals activitats econòmiques. 
f) Presència de vianants i concentració 
g) Presència de bicicletes i zonificació. 
h) Intensitat de soroll dins el nucli urbà. 

DIAGNOSI 

Circulació i xarxa viària: existeix una elevada concentració d’activitats a la zona Nord 
de la ciutat, juntament amb l’existència de grans zones residencials en aquest sector. 
Aquests factors fan que existeixi una sobrecàrrega dels eixos Nord-Sud que travessen 
l’interior de la ciutat (veure figura 11). 

En quant a la xarxa viària, està formada per una estructura no jerarquitzada, sobretot al 
centre de la ciutat, juntament amb un sistema viari principal desenvolupat d’est a oest. 
Pel què fa al transport a peu, predominant dins del nucli urbà, la ciutat compte amb una 
xarxa per a vianants molt àmplia, juntament amb moltes zones amb carrils per a 
bicicletes. 

Accidentalitat: el grau d’accidentalitat detectat dins de l’anella interna de la ciutat són 
elevats, arribant a índex superiors als de altres ciutats més grans i amb més volum de 
tràfic intern. Aquest fet posa de manifest que existeix un grau d’incompatibilitat entre 
les funcions urbanes i les funcions viàries, particularment a les avingudes que formen 
l’anella interna. 

Transport públic: es comprova que la ciutat està dotada amb bones comunicacions 
ferroviàries amb l’exterior, concretament disposa d’una oferta ferroviària àmplia. El 
transport públic urbà presenta deficiències en freqüència i sobretot en accessibilitat, ja 
que existeixen moltes zones on el pas dels autobusos és quasi impossible. El taxi és un 
mode de transport complementari que no acaba de cobrir aquelles franges horàries en 
què la resta de transports estan en serveis mínims o en baixa freqüència. 

Aparcaments: en general el número d’aparcaments públics es troba dins d’un rang de 
suficiència, detectant zones de microcentralitats amb un dèficit d’aparcaments mixtes. 
Els principals dèficits d’aparcament dels residents es concentren bàsicament a les zones 
d’edificació aïllada d’alta densitat. 
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Figura 11. Distribució interna de la circulació Nord-Sud de la ciutat. 
Font: PDMU de Terrassa, 2002 

Activitats econòmiques: la presència de trànsit pesat dins del eixos de centralitat de la 
ciutat fa que la fluïdesa i l’accessibilitat en aquestes vies es vegi molt afectada. Aquesta 
elevada presència es justifica amb la presència de polígons industrials presents al casc 
urbà. Degut a l’important desenvolupament econòmic que està experimentant la ciutat 
durant aquests últims anys, es comprova que hi ha un elevat nombre d’operacions de 
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càrrega i descàrrega, incomplint en la majoria dels casos l’ordenança municipal de 
càrrega i descàrrega. 

Soroll: degut al gran volum de trànsit pesat dins del casc urbà, juntament amb l’elevada 
velocitat de circulació detectada, els nivells de soroll generats superen en molt casos els 
65dB admesos per la Organització Mundial de la Salut (OMS) com a llindar permès. 
S’ha observat també que la proximitat dels vials exteriors amb diverses zones 
residencials, ocasiona nivells de soroll molt importants. 

ACTUACIONS I RECOMANACIONS PREVISTES  

Amb els resultats obtinguts i l’anàlisi tècnic realitzat es va procedir a debatre entre totes 
les entitats públiques involucrades en la mobilitat i els tècnics encarregats de fer 
l’estudi, quines eren les actuacions més adequades per potenciar i millorar la 
sostenibilitat i la mobilitat dins del municipi (veure figura 12). Les principals actuacions 
que es van consensuar van ser: 

1-Fomentar com a model territorial un sistema molecular que reforci tant la centralitat 
de la ciutat com les micro-centralitats de barris. Totes elles connectades per una xarxa 
que fomenti els desplaçaments segurs de vianants i bicicletes. Concretament es va 
preveure una implementació de 150Km addicionals de xarxa per a vianants i bicicletes. 

2-Amb l’objecte d’articular la circulació, es va plantejar construir una ronda externa per 
canalitzar el tràfic extern i tres xarxes viàries nord i sud per distribuir-lo en una sèrie 
d’anells en el centre. D’aquesta manera es conformava un model molecular amb àrees 
de pacificació dins dels anells. Aquesta actuació suposava aproximadament un 70% de 
la xarxa viària total. 

3-Desenvolupament d’un procés de reducció de la pressió de l’aparcament sobre la via 
pública en les diferents centralitats del municipi. Amb l’objecte de racionalitzar l’ús del 
vehicle particular i, promoure l’intercanvi amb altres modalitats de transport, es va 
preveure una augment de fins a 14 àrees d’aparcament. 

4-En quant a les línies de transport públic existents, es va preveure augmentar el número 
d’estacions dins de la ciutat. En el cas de RENFE, la línia est-oest, actualment amb una 
sola estació en el centre, es va preveure la construcció de  dos d’addicionals. Pel que 
respecte a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), no només es va 
plantejar l’augment del número d’estacions, sinó que també es va decidir prolongar la 
línia nord amb noves estacions, una de les quals s’utilitzaria com a punt d’intercanvi 
amb RENFE. En el cas de l’autobús es va proposar una xarxa connectada amb punts 
d’intercanvi amb altres modalitats de transport, que a la vegada s’integressin amb la 
segona corona tarifària de la regió de Barcelona, facilitant així l’accés al transport 
públic. 

5-Racionalització de la distribució de mercaderies a la ciutat, i reflexionar sobre 
l’oportunitat de crear un centre logístic. Es van implantar també les bases per iniciar un 
procés de descentralització de tots els polígons industrials propers al nucli urbà.  
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Figura 12. Noves actuacions previstes a la ciutat de Terrassa. 
Font: PDMU de Terrassa, 2002 
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5.3 PLA DIRECTOR DE MOBILITAT URBANA DE MATARÓ  

ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

L’any 2000 l’ajuntament de Mataró va iniciar un procés de debat intern per avaluar la 
problemàtica creada per la creixent mobilitat de persones, vehicles i mercaderies dins de 
la ciutat. Aquest creixement ocasionava importants efectes negatius, com l’increment de 
la contaminació atmosfèrica i acústica, la reducció de l’espai lliure pels vianants, la 
manca d’aparcaments i d’altres afectacions, tots ells produint la pèrdua de qualitat de 
vida dins del nucli urbà. 

Tot això va provocar que el Consell Municipal de Circulació i Transport, on es trobaven 
representats els grups municipals i les entitats relacionades i interessades amb la 
Mobilitat, impulsés la redacció del que es va anomenar “Pacte per a la Mobilitat a 
Mataró”. 

El Pacte es va definir bàsicament com: 

Un compromís mutu entre els seus signants de treballar en un model de mobilitat 
àmpliament consensuat per a Mataró que permetés el correcte desenvolupament social i 
econòmic de la ciutat, model que fos sostenible i proposés solucions i alternatives als 
problemes sorgits (Ajuntament de Mataró, Pacte per a la Mobilitat de Mataró, 2000) 

Els objectius del Pacte eren fixar els criteris que havien d’orientar les actuacions de les 
administracions, especialment la municipal, en matèria de mobilitat i que havien de 
quedar reflectits en els Plans d’Actuació Municipals que anualment elabora el govern 
municipal. A la vegada es dotava al Pacte per a la Mobilitat de Mataró dels mecanismes 
de control que permetessin l’avaluació del nivell de compliment dels compromisos 
adquirits. 

La realitat va ser que durant els següents quatre anys el Pacte va estar encallat per 
qüestions polítiques i econòmiques, evitant el seu desenvolupament. Aquest fet va 
ocasionar que els problemes detectats l’any 2000 s’incrementessin durant els següents 
anys. No va ser fins el 2004 que es van iniciar els tràmits per l’elaboració del Pla 
Director de Mobilitat Urbana de la ciutat de Mataró.  

En el 2005 es va aprovar el pla director de mobilitat urbana de Mataró. Aquest pretenia 
definir i dotar a Mataró el model global de mobilitat futur relatiu als principis de 
l’organització de les persones i mercaderies, de la circulació i l’estacionament en el 
domini urbà.  

Els antecedents històrics de la ciutat havien fet que Mataró estigués dominada per la 
motorització, arrossegant fortes conseqüències de tipus social i ambiental. Des d’un 
inici el pla director es va enfocar a tractar de canviar cap a un nou model de mobilitat on 
la utilització del vehicle privat fos més racional i per tant perdé pes, però on  a la vegada 
els ciutadans poguessin accedir a tot arreu d’una forma més fàcil i agradable. 
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El municipi de Mataró ocupa una superfície de 22,7Km2, bona part de la qual configura 
el nucli urbà. Com a capital de comarca i centre urbà més important de l’entorn és un 
centre d’atracció comercial i laboral ponent. La població, segons dades a gener del 
2002, superava els 109.000 habitants i experimenta els darrers anys un evolució 
positiva. El mateix passava amb el parc d’automòbils que ja superava els 60.000 
vehicles i havia tingut un creixement del 16,28% els darrers 10 anys. També havia 
crescut l’índex de motorització que es situava en 550 vehicles per 1.000 habitants.  

Els objectius del Pla són: 

-Definir les principis de l’organització de la mobilitat de les persones i mercaderies, de 
la circulació i l’estacionament en el domini urbà. 

-Assolir un ús coordinant de tots els mitjans de desplaçament, proveint l’oferta 
adequada per a cada mitjà en un espai públic escàs, així com promoure els usos més 
adients dins de cada context. 

-Canviar cap a un model de mobilitat on la utilització del vehicle privat fos el més 
racional i per tant perdi pes, però on a la vegada els ciutadans poguessin accedir a tot 
arreu d’una forma més fàcil i agradable (veure figura 13). 
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Figura 13. Nivells de funcionalitat de la xarxa viària de la ciutat de Mataró. 
Font: PDMU de Mataró, 2000 

-Desenvolupar estratègies que fessin òptim l’ús de l’espai viari de què disposa la ciutat, 
reduint la congestió en les hores puntes i incentivant l’ús compartit del vehicle privat. 
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METODOLOGIA I ESTUDIS REALITZATS 

La metodologia de treball es va basar en la contractació d’una Comissió de treball que 
s’encarregués d’avaluar cadascun del aspectes que defineixen la mobilitat i així, poder 
extreure les conclusions sobre les actuacions a realitzar dins del municipi. L’esquema de 
treball formulat va ser el que s’exposa a la figura 14. 

Primerament es va fer un inventari de totes les dades existents del municipi, i es van 
encarregar totes aquelles que no estaven actualitzades. A continuació es va iniciar un 
treball de camp que consistia en descriure i avaluar dins d’un enfocament d’oferta i 
demanda tota la xarxa viària existent, el transport públic, l’estacionament, la 
senyalització, el transport de mercaderies i les condicions reals per desenvolupar una 
mobilitat sostenible dins del nucli urbà i els seus voltants. 

L’estudi es va centrar en 7 elements: 

a) Estructura urbana 
b) Circulació 
c) Transport públic 
d) Vianants i bicicletes 
e) Aparcament 
f) Transport de mercaderies 
g) Medi ambient 
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Figura 14. Esquema de treball PDMU de Mataró. 
Font: PDMU de Mataró, 2000 
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Mataró, com la major part de ciutats modernes del nostre entorn fa anys que ha entrat en 
un cicle d’excessiva dependència del vehicle privat. Aquesta tendència es veu 
alimentada per tots els factors que intervenen en la mobilitat actual i s’entenen com una 
causa directa de l’evolució de l’economia que es reflexa en una societat cada cop més 
consumista a tots els nivells i que provoca unes necessitats de mobilitat cada cop majors 
i menys sostenibles. 

DIAGNOSI 

Estructura urbana: la realitat urbana de Mataró es caracteritzava per un estructura més o 
menys compacta, fruit de les intervencions urbanístiques portades a terme els darrers 
anys. Mataró té una població propera als 110.000 habitants, la major part d’ells, el 75%, 
resideixen als barris perifèrics, mentre que la resta viuen a la zona central i de 
l’Eixample. Pel què fa als polígons industrials, la major part es troben propers al 
perímetre de la vila, observant un cert grau d’integració important dins del teixit urbà en 
alguns casos. L’activitat comercial es concentra al centre històric i és de tipus comercial 
especialitzat, completant amb un seguit de pols d’atracció a nivell de barri que es 
caracteritzen per un comerç de proximitat. 

Circulació: Mataró disposava de 114Km de calçada dedicada a al circulació única de 
vehicles. Diàriament es produïen dins de l’àmbit urbà 70.000 viatges en vehicle, dels 
quals 91.000 viatges corresponien en vehicle privat i el 16% en moto. La velocitat 
mitjana de circulació dins del nucli urbà era de 32Km/h. Mataró disposava de dues 
grans xarxes que recollien tot el trànsit de pas, que són la Ronda de Mataró i l’antiga N-
II.  

El nucli urbà estava envoltat per vies circulatòries importants amb una funció 
marcadament distribuïdora. La major part d’aquestes tenien una configuració radial 
respecte al centre històric, provocant importants problemes de saturació que es 
concentraven en els accessos d’entrada i sortida al nucli urbà. 

Transport públic: la mobilitat en transport públic havia experimentat una evolució 
positiva durant els darrers anys. L’any 1996, segons l’Enquesta de la Mobilitat 
Quotidiana (EMQ), els residents a Mataró realitzaven 12.500 desplaçaments/dia en 
transport col·lectiu, actualment se’n realitzen 32.000.  

La qualitat del servei d’autobús era bona, tant pel què fa a l’accessibilitat de la xarxa, les 
característiques de la flota, les tarifes, la instal·lació de plataformes de parades i el nivell 
de l’oferta plantejada. Tot i així els desplaçaments interns en transport públic 
continuaven sent bastant minoritaris. 

En quant al transport públic interurbà es definien dues modalitats ben marcades, com 
són el ferrocarril i l’autobús interurbà. Pel què fa al ferrocarril, Mataró disposava d’una 
estació, que formava part de la línia que uneix Tordera amb l’Aeroport, resseguia tot el 
corredor litoral del Maresme i creuava el Barcelonès. El servei de transport públic 
interurbà per carretera comptava amb un total de 10 línies, 2 de les quals nocturnes, que 
donaven accés principalment a Barcelona i a la resta de la comarca. Es determinava que 
les comunicacions en transport públic per carretera amb l’entorn comarcal eren dolentes 
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i la utilització d’aquest servei per aquestes destinacions era molt reduït. Les línies 
existents comunicaven amb els municipis interiors de l’entorn, però la dispersió de la 
població, la poca accessibilitat d’algunes parades i la baixa freqüència feien necessària 
una remodelació important. 

Vianants i bicicletes: a la ciutat de Mataró es realitzaven 160.000 desplaçaments a peu 
cada dia, sense tenir en compte els viatges a peu que es combinaven amb algun altre 
mitjà de transport. És aquest, sens dubte, era el principal mitjà de desplaçament urbà, 
representant el 65% de la mobilitat interna dels residents (veure figura 15). 

 
Figura 15. Intensitat mitja diària de vianants a la ciutat de Mataró. 

Font: PDMU de Mataró, 2000 

Les intensitats de vianants més importants es concentraven al Centre Històric. La zona 
de la ciutat que s’havia beneficiat d’una política de pacificació del trànsit, és el Centre 
Històric, on s’havien adaptat carrers per a ús exclusiu de vianants i àrees d’accés 
restringit per al vehicle privat. 

Pel què fa a la xarxa actual i planificada de bicicletes de la ciutat es localitzava en 
determinats centres específics, sumant en total una longitud de 1,2Km. La mobilitat en 
aquest mitjà de transport era actualment mínima, representant el 0,2% dels 
desplaçaments urbans. 
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Aparcament: es va detectar un dèficit important d’aparcaments nocturns, tenint en 
compte la totalitat de places ofertes. De l’enquesta de mobilitat realitzada a finals de 
l’any 2002 es desprèn que més de la meitat dels residents a la ciutat no disposaven de 
plaça d’aparcament per al seu vehicle. 

Transport de mercaderies: es va avaluar tot el municipi i es va observar que hi ha 
determinades zones on la concentració de mercaderies era notable. La zona més 
conflictiva era el Centre Històric de la ciutat, ja que contenia una forta demanda de 
béns, juntament amb uns condicionants físics i de regulació importants. 
L’estacionament de vehicles comercials no era cap font de problemes especialment 
significatius a Mataró. 

Efectes Ambientals: la circulació de vehicles era el principal causant de la contaminació 
acústica de l’espai urbà. Els carrers amb molta circulació i les vies amb una elevada 
proporció de vehicles de grans dimensions eren els més afectats per aquesta externalitat. 
La contaminació ambiental amb l’emissió de gasos era bastant elevada, però va 
intrínsecament lligada al volum de vehicles i a la congestió que s’origina en molt punts 
del municipi. 

LES ACTUACIONS PREVISTES 

Amb els resultats obtinguts es va procedir a realitzar una sèrie de propostes que 
fomentaven sostenibilitat i intentaven resoldre tots els problemes sorgits els darrers anys 
relacionats amb la motorització i el creixement econòmic del municipi. 

1-Completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat a la ciutat. Integrar les 
polítiques de desenvolupament urbà i econòmic amb polítiques de mobilitat de manera 
que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixin plenament l’accessibilitat 
amb el mínim impacte ambiental possible. Està prevista la construcció de nous ramals 
en l’enllaç Nord de l’autopista C-32, per tal de completar els moviments cap a 
Barcelona. Es preveien també un nou escenari d’enllaços entre la ciutat i l’autopista, per 
tal de connectar la Ronda de Mataró i, d’aquesta manera descarregar la sortida Oest de 
la variant. 

2-Definir una jerarquització funcional de la xarxa viària (vies veïnals i vies locals) que 
permetés dotar la ciutat d’una bona accessibilitat amb qualsevol mitjà de transport i 
ajudi a definir les diferents àrees ambientals de la trama urbana. La prioritat en la gestió 
de la xarxa viària serà per als vianants, les bicicletes i el transport públic. La proposta de 
xarxa viària es caracteritza per una ampliació d’aquesta, passant dels 32,8Km actuals als 
46,6Km proposats. La conversió de vies que formen part de la xarxa d’accés  a vies 
urbanes bàsiques i la definició de les vies bàsiques en l’àmbit del Centre, reduint-les i 
racionalitzant-les per facilitar l’aplicació del Pla de Centre. 

3-Planejament funcional d’una nova xarxa en el servei d’autobús urbà, per tal d’efectuar 
un salt qualitatiu en el servei i adaptar-lo a una demanda creixent. Augmentar les vies de 
venda de títols del transport urbà per facilitar l’accés als diferents títols i tarifes 
disponibles, així com augmentar-ne la gamma. Renovació constant de la flota, 
mitjançant autobusos amb tecnologies avançades i integrats dins la mobilitat urbana. Pel 
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què fa al transport interurbà es pretén incrementar el volum i la proporció de 
desplaçaments fora de Mataró en mitjans de transport col·lectiu. 

4-Eliminar el dèficit d’aparcaments existents i utilitzar com a eina reguladora la 
demanada per tal de guanyar espai viari per a destinar a altres usos. Construir nous 
pàrkings subterranis on s’ofereixin places de rotació i, construir nous pàrkings mixtes 
més perifèrics però amb una bona accessibilitat al centre (veure figura 16). Aprofitar i 
potenciar en tot moment les noves tecnologies. 

 

Figura 16. Aparcament automàtic tipus. 
Font: PDMU de Mataró, 2000 

5-Adoptar mesures preventives, educatives, senyalitzadores, informatives i 
sancionadores necessàries per garantir la seguretat viària de vehicles i persones, aplicant 
les noves tecnologies. 

6-Establiment del límit d’accés al casc urbà en base al pes i mides dels vehicles pesats. I 
l’establiment del límit d’accés al centre urbà dels vehicles mixtes i lleugers destinats al 
transport de mercaderies. 

7-Reconduir el trànsit de vehicles pesats cap als itineraris recomanats per a la circulació 
dels vehicles pesats i d’aquells especialment sorollosos. Pacificar el trànsit a l’interior 
de les àrees ambientals, especialment les residencials, mitjançant senyalització del viari, 
elements reductors de velocitat, etc. Els quals permetran reduir el nivell acústic. A les 
vies bàsiques que suporten intensitats de circulació elevades o molt elevades la 
contaminació acústica es combatrà mitjançant barreres vegetals, pantalles antisoroll i 
paviments especials d’asfalt absorbent. 
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5.4 PLA DIRECTOR DE MOBILITAT URBANA DE LA REGIÓ 
METROPOLITANA DE BARCELONA 
 
El Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió metropolitana de Barcelona, elaborat 
per l’Autoritat del Transport Metropolità, recull els principis i objectius de la Llei  
9/2003, de la mobilitat, i desenvolupa en el territori de la Regió el que  determinen les 
Directrius nacionals de mobilitat aprovades pel Govern de la  Generalitat l’octubre de 
2006. 
 
El conseller de Política territorial i obres Públiques (PTOP), Joaquim Nadal, va aprovar 
inicialment, a principis de març de 2008, el Pla de la Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona. Aborda la mobilitat del conjunt de l’àrea tenint en compte 
tots els modes de transport, tant de passatgers com de mercaderies, amb la voluntat de 
garantir l’accessibilitat dels ciutadans, aconseguir uns desplaçaments sostenibles i 
segurs i millorar la competitivitat del teixit econòmic de la zona amb  l’horitzó de l’any 
2012. El principals objectius són els següents: 
 
-Augmentar el pes del transport públic i no motoritzat de viatgers  fins a assolir una 
proporció de 2/3 sobre el total de la mobilitat a la Regió metropolitana. 
 
-Incrementar el pes del transport públic fins el 34,31% sobre el total  de modes de 
transport i així reduir un 5% el pes del vehicle privat respecte els altres modes. 
 
-Reduir el consum energètic de la mobilitat per habitant en un 7,5%, a fi de mantenir el 
consum de combustible global a l’àrea en els nivells de 2004. 
 
-Disminuir un 20,5% les emissions de diòxid de carboni i un 48% les de partícules en 
suspensió.  
 
-Assolir una davallada d’un 25% de les víctimes mortals a la carreteres de la Regió 
metropolitana. 
 
Per a assolir aquestes reptes, el Pla articula 9 eixos d’actuació amb 90 mesures 
concretes de caràcter transversal, que aborden des de la planificació urbanística al 
transport públic i la gestió de mobilitat en vehicle  privat. Entre aquestes destaquen:  
 
-Augmentar la xarxa ferroviària en més de 283 km i la viària en 290 km tal i crear una 
xarxa de 150 km de carril bici i nous itineraris de vianants. 
 
-Reestructurar la xarxa de rodalies i millorar la freqüència de pas de tramvia i metro fins 
arribar en aquest cas als 2, 5 minuts en hora punta. 
 
-Incrementar la xarxa de línies d’autobusos interurbans fins arribar a transportar 45 
milions de viatgers el 2012, crear nous carrils bus-VAO tant als accessos de Barcelona 
com en d’altres ciutats metropolitanes.  
 
-Doblar els aparcaments de dissuasió i crear una xarxa d’aparcaments de camions. 
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-Planificar el territori amb criteris de mobilitat sostenible preveient la mobilitat 
generada en les implantacions singulars, agrupant polígons i impulsant Plans de 
mobilitat municipals. 
 
El PDM de Barcelona és un dels pioners dins de l’Estat Espanyol i intenta per sobre de 
tot reordenar una ciutat en el seu origen, i sempre partint del marc legal de la llei 9/2003 
de mobilitat i cadascun dels decrets que s’han elaborat per desplegar-la en la seva 
totalitat.  
 
Segons Miquel Àngel Dombriz, responsable de Mobilitat del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DPTOP): 
 

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 mobilitat són un exemple del fracàs de 
la gestió de l’escala supralocal, 2007) 

 
5.5 LA COMPARATIVA DELS CASOS D’ESTUDI 
 
Un mateix estudi de mobilitat i sostenibilitat realitzat dins d’un mateix municipi, es pot 
enfocar des de diferents punts de vista i per tant es pot acabar en un diagnòstic diferent. 
És per això que la Llei 9/2003 de mobilitat, pretén canalitzar la informació d’una 
manera homogènia en tots els estudis de mobilitat que es realitzin, i a la vegada posa les 
bases per establir una metodologia clara i directe per enfocar un pla director de mobilitat 
des dels seus inicis:  
 

Val més innovar que prohibir; d’aquí aquesta Guia, una eina per ordenar, innovar i crear. 
Els ciutadans reclamen que fem les coses fàcils i que es prenguin mesures tan universals 
com sigui possible i que es puguin entendre (Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Guia Bàsica per a l’elaboració de plans de mobilitat urbana, 2006) 

 
És important establir una divisió entre els plans de mobilitat realitzats abans i després 
del 2003. La voluntat de canvi i poder establir una ordenació racional de l’entorn i de 
totes les activitats que es duen a terme dins d’un nucli urbà, va promoure l’any 1999 el 
“Pacte per la Mobilitat de Terrassa”, que posteriorment es va acabar anomenant “Pla de 
Mobilitat de Terrassa 2002”. Aquest cas s’emmarca dins d’una sèrie d’estudis que es 
van realitzar abans de la llei de 9/2003, i que per tant no segueixen una mateixa 
metodolgia, ni utilitzen els mateixos indicadors. En canvi tant el Pla Director de 
Mobilitat Urbana de Mataró com el futur Pla Director de Mobilitat Urbana de 
Barcelona, s’han elaborat dins dels paràmetres d’actuació de la llei actual. 
 
 
A continuació s’adjunta una taula comparativa que resumeix els tres plans de mobilitat:
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Taula 1. Síntesi comparativa dels PDMU de Terrassa, Mataró i Barcelona. Font: Elaboració Pròpia, 2008 
 Població 

(hab.) 
Any 

estudi Denominació Ents 
metodològic Finalitat Elements d’estudi Diagnosi Actuacions previstes 

TERRASSA 200.000  1999 
 

“Pacte de la 
Mobilitat de 

Terrassa” 

Comissió de 
Treball 

Monogràfica 

-Protecció de les 
persones. 
-Promoció del 
transport públic. 
-Supressió de 
barreres 
arquitectòniques. 
-Eliminar 
contaminació 
acústica i 
ambiental 

-Circulació
-Accidentalitat 
-Transport públic 
-Aparcaments 
-Vianants i 
bicicletes 
-Intensitat soroll 

-Descentralitzat
d’activitats. 
-Elevat grau d’accidents 
-Transport públic 
suficient. 
-Dèficit aparcaments 
mixtes. 
-Tràfic pesat per polígons 
al nucli. 
-Soroll i velocitat 
elevades. 

-150Km addicionals 
per vianants i 
bicicletes. 
-Construcció ronda 
externa. Model 
molecular. 
-14 àrees 
d’aparcament. 
-Augment estacions 
dins la ciutat. 
-Nou centre logístic 

MATARÓ 115.000 2004 

“Pla Director 
de Mobilitat 
Urbana de 
Mataró” 

Consell 
Municipal de 
Circulació i 
Transport de 

Mataró 

-Definició de  
Mobilitat de les 
persones, 
circulació i 
mercaderies en el 
nucli. 
-Ús equitatiu del 
transport públic. 
-Relleu del vehicle 
privat i compartit. 
-Estratègies d’espai 
i congestió. 

-Estructura urbana
-Circulació. 
-Transport públic. 
-Vianants i 
bicicletes. 
-Aparcaments. 
-Transport de 
mercaderies. 
-Medi ambient. 

-Centralització 
d’activitats i polígons 
propers al perímetre. 
-Configuració radial de la 
xarxa amb saturació 
-Transport públic urbà i 
interurbà correcte. 
-Desplaçaments a peu i 
bicicleta els més 
importants. 
-Dèficit d’aparcaments 
-Saturació de mercaderies 
-Contaminació acústica . 
 

-Nous enllaços entre 
ciutat i autopista. 
-Nova jerarquització 
de la xarxa viària. 
-Nova línia d’autobús 
i xarxa tarifària. 
-Noves zones 
d’aparcaments. 
-Mesures de seguretat 
preventives. 
-Límit de pes i volum 
accés centre. 

BCN 1.600.000 
Avant 

projecte
: 2008 

“Pla Director 
de Mobilitat 
Urbana de la 

Regió 
Metropolitana 
de Barcelona” 

Autoritat del 
Transport 

Metropolità de 
Barcelona 

-Garantir 
accessibilitat 
vianants. 
-Desplaçaments 
sostenibles i 
segurs. 
-Millora teixit urbà 

Pendent d’actuació 
oficial Pendent d’actuació oficial 

-Augmentar xarxa 
ferroviària. 
-Reestructuració 
tramvia, metro 
autobús. 
-Nous aparcaments 
-Criteris mobil. i sost. 
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Com es pot observar el Pla de Terrassa conté uns objectius bastant similars al de 
Mataró, ja que ambdues ciutats formen part de les denominades ciutats metropolitanes, 
la primera fortament dependent del gran nucli urbà de la ciutat de Barcelona i Mataró en 
la segona corona de municipis metropolitans. L’esquema de treball seguit en ambdós 
casos varia en la forma, ja que el de Mataró segueix les directrius de la llei 9/2003 de 
Mobilitat i, a més, conté un esquema més clar dels elements d’estudi i objectius 
d’aquest. Mentre que l’exercici de Terrassa tal com em dit anteriorment és previ a la 
Llei.  
 
La ciutat de Barcelona pretén aprofitar l’experiència de ciutats com Mataró, Terrassa, 
Amposta, L’Hospitalet de Llobregat, etc. Per realitzar un estudi complet sobre cadascun 
dels factors que intervenen en la mobilitat i la sostenibilitat dels nuclis urbans, i així, 
adaptar-los als condicionants d’una ciutat. Actualment els objectius del Pla Director de 
Barcelona són de caire generalista, i, a diferència dels altres plans, abans d’avaluar tots 
els indicadors que caracteritzen la sostenibilitat i la mobilitat de Barcelona, ja se saben 
les actuacions globals que es volen realitzar. 
 
En ciutats com Terrassa i Mataró és fonamental la relació externa amb Barcelona, i per 
això el transport públic bàsic és l’interurbà, com el tren i els autobusos interurbans. 
D’aquesta manera el número de vehicles per sortir de les ciutats decreix, i el risc 
d’accidentalitat també disminueix. Els desplaçaments urbans són majoritaris i es troben 
dins dels paràmetres desitjables. Ambdós nuclis acusen el fet de ser antigues ciutats 
industrials on els polígons industrials se situaven a les afores de la ciutat. Actualment el 
gran creixement físic i poblacional de ambdues, fa que els polígons industrials i les 
zones residencials comparteixin territori. D’aquesta manera el tràfic pesat i el vehicle 
privat han d’estar segregats. 
 
La ciutat de Barcelona, com a centre neuràlgic pel què fa al turisme i al tràfic de 
mercaderies (portuària i terrestre), està obligada a coexistir amb el tràfic pesat. És per 
això que és vital que les grans vies de circulació el recullin, segregant-lo de la resta de 
vehicles, i el condueixi cap a les afores de la ciutat de la manera més directe possible. 
L’estructuració de la xarxa viària està jerarquitzada des del PGM 1976, però és 
necessària una nova reordenació d’aquesta. Està previst que al 2012 ja existeixi un Pla 
Director de Mobilitat Urbana aprovat, que es pugui dur a terme i executar, per tal que 
Barcelona passi a formar part del grup pioner de ciutats Europees sostenibles.  
 
 


