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02PLA DE MOBILITAT URBANA

Es defineixen escenaris a partir de la

 de la  

amb l'objectiu de complir la 

europea pel que fa a valors mitjans anuals

L'escenari consensuat per al PMU  l'E_S3

(Superilles i qualitat de  amb canvi

  es  el nivell de servei de

 i es tenen en compte els  en

tecnologia dels vehicles (Pacte per la

Mobilitat). D'aquesta manera  cal una

 de la mobilitat  en vehicle

privat del 21% respecte la  actual per

tal que totes les estacions compleixin la

normativa europea.

El nombre de  en vehicle

privat a Barcelona  de reduir de

2.088.348 actuals (2011) a 1.649.795, el que

suposa una  de 438.553

 o 350.842 vehicles

El  de  tendencial es fa complicat degut a la

gran incertesa en quant a  de la crisis i de la 

ESCENARIS del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018                                              E_S3
ESCENARI TENDENCIAL               T1

La superilla es concep com una

unitat  urbana, a

partir de la qual es vertebren

 de  cap a

un nou model  

Augment de la

complexitat urbana i

sostenible

Foment de la

biodiversitat i el verd

processos de

Per fer coherent la  de

les superilles es  la

normativa  amb la

mobilitat de manera

interdepartamental. Les

solucions concretes de cada

superilla  del model,

morfologia i funcionament) es

 amb la  d'un

projecte executiu.

Font:

BSM

Oferta total d'aparcament

(milers)

150

53

641

77

fora

22%
78%

920.440 places

90pl/Ha

ACTUACIONS PER A LA MOBILITAT EFICIENT

 de dades

ambientals

T-Mobilitat Info a temps real Transport 

discrecional

Aparcament del vehicle privat
 urbana de

mercaderies DUM combustibles alternatius

Detectors en vies principals    en temps real sobre

la  488 punts de mesura, 135   de  a les

Rondes /  de barreres  activades des del

Centre de Control de  per tallar accessos i sortides a Rondes

en cas  (16 barreres actualment) /  de la

  / Plataforma  transversal /

Superhub: web i app en temps real l'oferta i serveis de transport per

optimitzar rutes, tenint en compte les  de l'usuari i

l'impacte ambiental / Modelar Ones verdes  en 

Permet  als  i als

que hi treballen, a la  i

 als taxis, i als

Ja existeixen "portes"

regulades per 

lectores, sense barrera  a

La Rambla i properament al

Poblenou.

 de

sensors ambientals

en bicicletes

 recollida i

filtratge  de

les dades

soroll,...)

Supramunicipal. Tecnologia

contactless /  unificada

de tots els operadors: de 84

 a 1. 

 (infraestructura

+  /  adaptat a cada

usuari / A llarg termini: 

taxi, bicing, aparcaments bici,

vehicles, carsharing, autopistes,

...

440 estacions. web i

app: disponibilitat en

temps real.

 de trajectes en

bicicleta i de

disponibilitat de places

de la futura xarxa

dd'aparcaments segurs,

servei de lloguer i

Busos amb GPS: temps de recorregut, temps

d'espera. Contactless per agilitar l'entrada. Dades

en temps real de viatges generats, parades 

 o aforament, per a redimensionar la

flota. 1r Bus biarticulat 24m a Gran via: 

interactiu, Wi-Fi..

Parada  venda   rutes,

destinacions,  per a  intermodalitat,

USB (nodes   Taxi: app 

 el 

 sistema

 de

places lliures

d'estacionament

d'autocars als

entorns 

sensors ubicats  a

les ZonaBus.

WeSmartPark:  de

places disponibles (1500 pl

Apparkb: pagament zona

Prova pilot de sensors a

l'asfalt: disponibilitat a temps

real.

 de vehicles

Prova pilot  per a  i

 adaptat a l'usuari. Els futurs

Centres de  Urbana de

Mercaderies (CDUs) o Microplataformes,

vinculats al model de superilles,

  del sistema.

Funcions:  registre,

 magatzem, 

lliuraments,  gestionar stocks o

dissenyar rutes.

Mobilitat  GLP, GNC,  hidrogen:

 emissions CO2. El 30% de 

 espanyola  a l'AMB. Projectes

LIVE, Molecules, SmartCEM, Green Emotion,...

Cal preveure projectes, mecanismes de coneixement

i  desenvolupar el  marc regulatori,

implantar flotes i bancs de proves, infraestructura,

promocionar la  industrial i la

10%
+

250.000

  quota modal

31,9%      35,1%

       2011                        2018

L'interior de les superilles conforma un  on la prioritat de pas i   per al

vianant. Hi poden accedir  els vehicles de  residents, DUM, serveis, taxis o

 Es redueix el volum de   soroll i  d'inseguretat.

Es crea una plataforma  i els vehicles hi circulen a 10-20-30 km/h segons el cas.

Espai compartit amb bicicletes. Augment de la qualitat ambiental de l'entorn  Millora

LA MOBILITAT A PEU

120 noves  interiors:

espais d'estada d'alta qualitat

(1900 m2)la millora de la

qualitat i el confort  de l'espai

 contribueix a l'augment

del nombre de 

a peu i l'activitat comercial

 10-15%

temps de viatge per

evitar el retranqueig

67%

+

79.161

  quota modal

1,5%         2,5%

    2011                        2018

-Xarxa principal proposta:+154%.   potenciar

bidireccional

Xarxa principal:

Connexions de mig recorregut entre els diferents barris de la ciutat,  als

intercanviadors modals, al sistema d'equipaments i als principals nodes. Rectilini i

Interior superilles. Condicions   al lloc de

 i als equipaments, feina, estudis, 

esbarjo o parcs.  mixta,  2 sentits de

Xarxa principal actual:

138 km

415km (30km/h)

Aparcament:

Els nous aparcaments es dimensionen a partir de bicis zona +25%. Sempre a menys de 100m de

portal

-  i  fora de 

(aparcaments i mercats)

- Control horari digital

-  de proximitat i centres de 

urbana CDU, Microplataformes DUM last mile

Carrils especialitzats per a C/D de 3m

Finestres temporals

Horari partit, lliure al migdia

- Preferentment combinat amb finestres temporals

-  de vehicles i  en carretes , vehicles

- Model Flexible amb baixos costos de manteniment

- Inconvenients:  de   per crear aquesta

amb vehicles sostenibles en les finestres temporals

de les superilles.

-  Emmagatzematge (obligat / opcional)

soterrani)

- Altura suficient per a vehicles DUM

Superilles

Places C/D

- Reserva de places i info temps real

ACCIDENTALITAT

BICILETA

VEHICLE PRIVAT

3,5%

+

109.438

   quota modal

39,92%   41,31%

        2011                       2018

Tram

  sempre que pugui pel  que defineix les

 de les   en format de malla ortogonal, per tal

d'aconseguir, amb el mateix  d'unitats - vehicles funcionant en

l'actualitat, un augment de  una  del temps mig de

viatge, i per tant un 

Es complementa la xarxa ortogonal amb  que es mantenen i el bus de

barri

El sistema s'ajustaria

 a la fase

 que  prioritat al pas

de  en  de la

Incentivar  de parades de taxi i

Sistema  en temps real de

la  de places en parades de

taxi i de la gent que s'espera

21%

-

438.553

   quota modal

26,66%    21,06%

        2011                          2018

En el model de Superilles, el nombre de creuaments entre

vies de pas  menor, i a les  entre vies 

s'adapta la fase  per maximitzar 

del vehicle de pas

350.842 vehicles

- 400 veh/hora

- 10 km/h

Eina fonamental; inclou: disponibilitat de places, tipus

- Mantenir el nombre de places de Zona blava

-  la Zona Verda Exclusiva/Preferent Residents

(-5%)

Actualment 151 trams amb  de  superior al

El   de la DUM

Moto:  el 4'6% de la mobilitat total. Un 17% del total VP. S'aposta per

incrementar-la fins 5,40%. 1/4 del  VP;  accidentalitat /

Menor soroll  Moto  /  aparcament

2,4

2,3

2,2

2,1
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VEHICLE PRIVAT

3,16
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Xifres en milions de persones
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ESCENARI                        ESCENARI            T1        T2         T3

                            PARTIDA PMU     07-11  07-13  11-13

ANY                2007              2011              2018    2018   2018

TP                  39,64              29,92               40,42   39,01   37,66

VP                  29,06              26,66               22,29   24,15   25,94

A PEU            29,06              31,92               35,01   34,67   34,35

BICICLETA    30,22               1,51                 2,27      2,16      2,06

Xifres en percentatges

0,130
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2007 08 09 10 11 12 13
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BICICLETA
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2,52
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2,42

2,40
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2,36

Hi ha una  directa entre els  (veh x km)

en vehicle privat i el nombre d'accidents; per tant la

 de les Superilles  a  el nombre

d'accidents.

La infraestructura ciclista que   extensa i

millorconnectada,  les interaccions entre el vehicle

privat i el ciclista, que  el motiu fonamental dels accidents

en bicicleta.

Es 

en un 75%

les 

conflictives:

de 16

 en

un grup de

9 superilles,

a 4 en una

Superilla de

3x3.

Tipologies

de sinistre:

Abast

Atropellament

Caiguda; dues rodes

Caiguda interior vehicle

Altres

Bolcada; 2+ rodes

Tipologies

sobre total

2010-2012

22,4 %

22,2 %

18,4%

14,1%

10,3%

3,4%

2,5%

2,5%

2,4%

1,4%

0,3%

R

Debilitats:

Seguretat:

Vianants implicats en alt % d'accidents

Condicions desfavorables:

Parts de la ciutat amb orografia de forta

pendent / Retranqueig en xamfrans i espera

Les condicions i el disseny dels espais

 influeixen en el nivell de servei, la

comoditat i la seguretat dels usuaris

(amplada voreres, nivells de 

El confort i l'accessibilitat del vianant es veu

afectada per algunes activitats i usos de

l'espai  espcialment en la vorera

(obres, terrasses, motos aparcades,...)

Corredor verd

Eix de vianants

Zones vianants existents

Mercats Municipals

Esportius

Sanitaris

CEI

CEIP

CEIP, ESO, Batx, FP

ESO, Batx, FP, adults

Biblioteca

Casal

Proposta xarxa vianants

Equipaments

Xarxa de vianants, eixos i equipaments

Fortaleses:

Ciutat densa i  compacta: complexitat urbana / Clima suau i

mediterrani / Orografia plana en gran part de ciutat / Zones

per a vianants i zones 30.

Eixos connectors verds

Zones 30 existents

Superilles

3,5

15

5,75 5,753,5

15

2,0 2,04,03,5

Espai

motoritzat

71%

Espai

vianant

Espai

motoritzat

Espai

vianant

750 ha

Debilitats:

Seguretat:

Fragilitat.  davant vehicles de

Dimensions de la  

Infraestructura:

 de connectivitat i  als

trams de carril bici de la ciutat.

No   de la bicicleta. No 

simbologia d'estatus del cotxe, la moto o el

Robatoris:

Dissuadeix del seu  habitual.

Estacionament en origen, desprotegit contra

robatoris i vandalisme.

Fortaleses:

Increment continuat de demanda / 21.670

places d'aparcament carrer+ 1.142

BSM-SABA / 181km carril bici / 121.800

abonats bicing (14M viatges l'any) = 40%

bicis de la ciutat / Registre de bicicletes

Mesures:

- Ampliar la xarxa

- Oferta aparcaments en origen i  

segurs, registre)

- Minorar accidentalitat.

- Adequar  de bicicletes al transport

- Punts de servei per a bicicleta a les

1 2 3 4 5 6 7 80
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Font: CE 1999

Xarxa bici principal Proposta

Xarxa bici existent 2013

Zones pacificades o superilles

Esquema de  tipus de carril bici bidireccional

segregat per una banda d'estacionament

Esquema de  tipus

de carril bici sobre la vorera

Esquema de  mixta en contrasentit a l'interior de la

Proposta orientativa de xarxa de bicicletes:

xarxa principal i xarxa de carrers pacificats que

permeten una mobilitat segura en bicicleta.

60 a 120

55 a 60

50 a 55

45 a 50

40 a 45

< 40

(minuts)

60 a 120

55 a 60

50 a 55

45 a 50

40 a 45

< 40

(minuts)
Modalitats d'aparcament:

Reserva de places en   o

privats.

Es proposa que el 10% de places sigui per a

Espais per a l'estacionament de bicicletes en

locals en planta baixa en  Sistemes de

 Comoditat (ascensor, rampa,...). 24h

de servei. Abonament integrat en xarxa

d'aparcaments, (T-mobilitat). Preu proporcional

a la bicicleta.  de bateries. Integrar altres

Dimensionat d'aparcaments de

bicicletes:

En  de la densitat i els fluxos

d'activitat existents en cada superilla.

Ubicats en contacte a xarxa principal i

altres nodes  com  de

centralitat:

- Bicing:

aparcament segur)

- Registre

residencial

comercial

oficines

industrial

equip docent

esquip esp, cult i recreatius

Zones verdes

franja costanera

estacions d'autobusos interurbans

Places min d'aparcament per a bicis

Canvis de planejament GenCat 2006

max 2pl / hab

5pl / 100 places d'aforament d'equip

1pl / 10ml platja

1pl  / 30 places v.

0,5pl  / 30 places v.

La  ocupa el 57% de l'espai viari,  la mobilitat

en vehicle privat representa el 26,7% de la mobilitat

Tipologia de parades de Bus per a la xarxa

ortogonal. Facilitat de transbordament

Places PMR

40 seients

3 Jumbo

6 plegables

- Velocitat comercial 12,5 km/h

TRAMVIAMETROFGCRENFEXarxa BUS

Orto

Xarxa BUS

Conv.
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30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

>60

Temps

(minuts)

20

2,0

15

3,0

Seccions tipus de carrer 15m i 20m

3,0 3,0 1,2 2,5

C/D

paspasseig

Vies noves

ACTUAL                 ESC 13          ESC 21          ESC 30

                                   E_S1              E_S3              E_S2

2.884.968            2.509.922    2.279.125       2.013.992

0%                             13%                21%                30,2%

29,8%                       30,2%             37,5%              45,8%

151                             177                  96                   34

21.950.716        19.431.744    17.560.764    15.417.004

89,7%                        96,1%            96,3%              96,5%

edificacions

Matriu VP

Rep. Modal VP

Trams I.S.>95%

vehxkm Total

15

carril C/D
2,53,0

Indisciplina

Places C/D ocupades per vehicles

Vehicles DUM en doble fila

Cal concentrar comandes

21%

477.815

etapes

2006 2007 2008 2009 2010 2011

520.000

mercaderies

500.000

480.000

460.000

440.000

420.000

400.000
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wc

urgent
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Control

+ manteniment flota

repartiment

repartiment

bicicleta

repartiment

emmagatzematge
picking

Long xarxa

bicicletes

(km)

unidir

bidir

20

320

Noves parades bus

Conv.

8

6,39

5,12

Orto
Ortogonal

millorada


