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01 Mobilitat Sostenible. Concepte

• “És la mobilitat capaç de satisfer les necessitats de la societat de
moure’s lliurement, accedir, comunicar-se, comercialitzar o establir

relacions sense sacrificar altres valors humans o ecològics bàsics

actuals o del futur”. World Business Council for Sustainable Development. Trad. per

“Glossari de mobilitat sostenible” CCOO

Trambesòs a Glòries
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01 Mobilitat Sostenible. Concepte

• La mobilitat és un dret : Tothom té dret a desplaçar-se lliurement

per realitzar les activitats quotidianes o de lleure: anar a la feina, a

l’escola, a la universitat, a comprar, al cinema, etc.

• Com tots els drets, està subjecte a uns determinats límits: s’ha

d’exercir de manera responsable i considerant els impactes que cada

mode de transport té sobre el benestar de les persones, la qualitat

de l’entorn urbà i el medi ambient.
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01 Mobilitat. Canvi de Paradigma

• Segle XX: Paradigma 
Modernista
– Desenvolupament industrial

– Recursos infinits

– Impuls i dependència del vehicle
privat motoritzat

– Reducció del temps de viatge i de les
distàncies

– Zonificació i baixa densitat

• Segle XXI: Paradigma de la
sostenibilitat
– Canvi climàtic

– Recursos finits

– Impactes de la mobilitat

– Priorització dels modes sostenibles

Evolució del planejament de la mobilitat. Font: Transformative
Urban Mobility Initiative
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01 Mobilitat. Canvi de Paradigma

Evolució del planejament de la mobilitat. Font: Transformative
Urban Mobility Initiative
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• Gira entorn al dret a desplaçar-se de manera segura i en un entorn

urbà tranquil.

– Carrers

• NO són únicament una xarxa de vies ràpides destinades als

cotxes

• SÍ son un espai compartit de convivència i saludable.

7Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Principis Bàsics

Superilla de Sant Antoni, carrer Parlament, Barcelona
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• Més equitativa. Garanteix l’accés universal de tots els ciutadans als

llocs públics i equipaments en transport públic col·lectiu o en mitjans

no motoritzats.

• Més eficient. Fomenta els mitjans de transport amb menys consum

d’energia per persona.

• Més segura. Protegeix els col·lectius més vulnerables (vianants,

ciclistes i persones amb mobilitat reduïda) i redueix el risc d’accident.

• Més saludable. Redueix les emissions contaminants i d’efecte

d’hivernacle.

• Més competitiva. Dona valor al temps perdut en congestions de

trànsit i desplaçaments poc eficients.

• Més participativa. Té en compte tots els agents i sectors implicats

en la planificació i la gestió de la mobilitat.

8Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Principis Bàsics
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9Itinerari Formatiu Complert

El cercle viciós de la Mobilitat Insostenible

Font: “Desplaçar-se millor
dins la ciutat” UITP. Adaptat
per “Glossari de mobilitat
sostenible” CCOO.
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Marc Regulador: Unió Europea

• Des de fa dècades la Unió Europea dona suport al desenvolupament

de sistemes de transports en la UE per millorar la connectivitat entre

les seves regions.

• Aquest creixement ha d’estar en consonància amb les ambicions

ambientals de la Unió, per això la UE duu a terme polítiques per

assolir un transport més sostenible.
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Marc Regulador: Unió Europea 

REGLAMENT 1221/2009 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL

del 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària

d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria

mediambientals (EMAS).

EL LLIBRE VERD SOBRE LA MOBILITAT URBANA (2007). Eixos

prioritaris:

– Ciutats amb circulació fluida

– Ciutats més ecològiques

– Transport urbà més inteligent, accesible i segur
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Marc Regulador: Unió Europea 

EL LLIBRE BLANC (2011). Full de ruta cap a un espai únic europeu del

transport, per una política de transports competitiva i sostenible.

– Trencar amb la dependència del petroli, però sense perdre

eficiència.

– El transport ha de fer servir menys energia i que aquesta sigui

més neta, explotar millor les infraestructures i reduir l’impacte

negatiu en el medi ambient.
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Marc Regulador: Unió Europea

Font: Conferencia de presentación dels resultats finals, projecte E-COSMOS, U.E.
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Marc Regulador: Unió Europea

Referents europeus en matèria de planificació de la mobilitat sostenible

• Local Transport Plans (LTP), Regne Unit

• Plans de Déplacements Urbains (PDU), França

PDU de l’aglomeració urbana de Grenoble (2018)
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Marc Regulador: Unió Europea

Referents europeus en matèria de planificació de la mobilitat sostenible

• Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban
Mobility Plan (Guia per desenvolupar i implenetar un Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible, 2a edició)

– Guia europea de planificació de la mobilitat urbana i sostenible, 

destinada a professionals dels sectors com a suport en la seva 

tasca. Elaborada per l'Observatori Europeu de la Mobilitat 

(ELTIS) i exemplificada amb casos pràctics a tota la Unió.
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Marc Regulador: Unió Europea

12 passos per a elaborar PMUS. Font: Guidelines for developing (...)
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Marc Regulador: Unió Europea

Ciutat dels 15 minuts

• Projecte de Carlos Moreno, catedràtic de la Universitat Sorbona de

París.

• Consisteix en una ciutat amb barris on tots els serveis es troben a

menys de 15 minuts de casa a peu o en bici.

• Dona resposta al problema del canvi climàtic, disminuint els

desplaçaments forçats de les ciutats actuals.

Esquema de la ciutat dels 15 
minuts. Font: Nómada Urbana SC
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Marc Regulador: Estat espanyol

LEY 34/2007 DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA
ATMÓSFERA

– Objectiu: establir les bases en matèria de prevenció,

vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica per

evitar i/o disminuir els danys que d’aquesta es puguin

derivar.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE (2010)

– Proporciona propostes d'actuació adoptables per les

administracions i altres agents socials per propiciar el

canvi necessari en el model actual de mobilitat, per tal de

fer-lo més eficient i sostenible.
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Marc Regulador: Estat espanyol

LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

– Pretén:

• Establir les bases que han de regir l'avaluació ambiental

dels plans amb efectes importants al medi ambient.

• Promoure el desenvolupament sostenible.
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Marc Regulador: Catalunya

LLEI DE MOBILITAT 9/2003

– Defineix els Plans de Mobilitat Urbana com el document bàsic

per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels

municipis de Catalunya.

• Obligatoris per als municipis de més de 50.000 habitants i

les capitals de comarca.

Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 
(2016)
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Marc Regulador: Catalunya

DIRECTRIUS NACIONALS DE MOBILITAT

– Marc orientatiu per a l’aplicació dels objectius de mobilitat que

han de servir per a l’elaboració dels diferents instruments de

planificació de la mobilitat.

LLEI 13/2014 D’ACCESSIBILITAT.

– Objectiu: Garantir la igualtat en els desplaçaments a peu, tenint

en compte la diversitat funcional de cada persona.
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Marc Regulador: Catalunya

DECRET 344/2006. Regulació dels Estudis d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada

– Avalua l’increment potencial de desplaçaments provocat per una
nova planificació una nova implantació d’activitats i la capacitat
d’absorció dels sistemas de transport.

PLA DIRECTOR DE MOBILITAT 2020-2025 (ATM)

– Instrument encarregat de planificar la mobilitat del Sistema
integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona (SIMMB).

PLA METROPOLITÀ DE MOBILITAT URBANA 2019-2024 (AMB)

– Marc de referència dels plans de mobilitat urbana sostenible dels
36 municipis metropolitans.

PLA D’ACCIÓ DE MOBILITAT ESCOLAR DE CATALUNYA 2020 – 2021

– Pla de millora de la formació dels escolars i de les condicions dels
recorreguts de casa al centre educatiu
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Marc Regulador: Catalunya

Resum d’objectius del  Pla Director 
de Mobilitat 2020-2025 de l’ATM. 
Font: ATM
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Marc Regulador: Catalunya

Línies d’actuació del Pla Metropolità de 
Mobilitat Urbana 2019-2024 de l’AMB. 
Font: AMB 
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Mitjans de transport

• Mode de transport: Conjunt de la infraestructura necessària i dels

mitjans de transport que s'hi adeqüen per a transportar mercaderies

i persones en un medi determinat.

– Mode de transport viari, mode de transport ferroviari, mode de

transport aeri, etc.

• Mitjà de transport Es un mitjà de desplaçament de persones o

mercaderies integrat en un mode de transport. Així, dintre el mode

de transport viari, hi ha cotxes, camions i autobusos; dintre el mode

de transport ferroviari, trens, metros i tramvies, etc.

Font: enciclopèdia.cat
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Mitjans de transport: Mobilitat Activa

• Mobilitat que fa servir el cos per a desplaçar-se, ja sigui caminant o

altres mitjans de transport que aprofita l’ésser humà com a motor.

• És la més sana i recomanable, ja que, a part de no contaminar ni fer

soroll, millora la salut.

Carrer de vianants. Font: Mark Englert

Temps mitjà de desplaçament actiu. Font: Union 
Internationale des Transports Publics
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Mitjans de transport: Mobilitat Activa. Mobilitat a peu

MOBILITAT A PEU

• Per a distàncies inferiors als 2 km, anar a peu és el mitjà de transport

més eficient, després de la bicicleta. Es triga entorn d’uns 15 minuts

per a recórrer un quilòmetre.

• Els vianants són els que tenen més risc d’accident, ja que es tracta

d’un col·lectiu molt vulnerable davant els vehicles a motor. Per tant,

és important reduir la velocitat de circulació dels vehicles.

Font: Diputació de Barcelona
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Mitjans de transport: Mobilitat Activa. Mobilitat a peu

MOBILITAT A PEU

• A les ciutats la velocitat recomanada per als vehicles és de 30 km/h

Font: Diputació de Barcelona
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Mitjans de transport: Mobilitat Activa. Bicicleta

BICICLETA

• Mitjà de transport eficient, saludable i no contaminant.

• Contribueix a:

– Reduir el consum d’energia i les emissions.

– Millorar la fluïdesa del trànsit.

– Aportar més autonomia als ciutadans.

– Disminuir la despesa individual i familiar en desplaçaments.

– Fomentar l’activitat física.

– Fer que els carrers siguin més tranquils.

• Es pot combinar amb el transport públic col·lectiu (intermodalitat).

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Mobilitat Activa. Bicicleta

Circulació de bicicletes per el carril bici d’av. Josep Tarradellas a Girona
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Mitjans de transport: Mobilitat Activa. Bicicleta

BICICLETA

• És adequada per a distàncies inferiors als 8 km, on pot substituir el 

vehicle privat.

• Compacte i relativament ràpida (entre els 15 i 25 km/h en zona 

urbana).

Font: Diputació de Barcelona

Dades de Barcelona. Font: 
Ajuntament de Barcelona 

BARCELONA
231 km (2021)
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Mitjans de transport: Mobilitat Activa. Bicicleta

BICICLETA

• A Girona, l’ús de la bicicleta ha crescut un 33% respecte a 2014. 

• La Girocleta no ha parat de créixer, amb un màxim de més de mig 

milió de desplaçaments el 2019

Dades de la Gircoleta. Font: 
Programa d’actuació trienal 
de la bicicleta (2021)

GIRONA
24 km (2021)
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

• Els sistemes ferroviaris de transport públic (ferrocarril, metro i

tramvia), són els mitjans més eficients en termes energètics i els

que generen menys quantitat d’emissions contaminants per

persona, ja que l’energia impulsora és l’electricitat.

• No obstant això, la forma com s’hagi obtingut aquesta (energia

nuclear, gas natural, energies renovables…) condiciona el tipus i el

volum d’emissions que es produeixen al lloc de generació elèctrica.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

FERROCARRIL

• A l’Estat espanyol, el ferrocarril és el mitjà de transport que genera
menys costos externs per unitat transportada:

– 5 vegades menys que el transport per carretera de mercaderies

– 3 vegades menys que el transport per carretera de viatgers

– 2 vegades menys que l’aviació civil.

• Transportar una tona-km per ferrocarril consumeix també unes 4
vegades menys de litres equivalents de combustible que fer-ho per
carretera.

• Globalment, el transport ferroviari genera menys del 0,1% de les
emissions totals de CO2.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

Estació de ferrocarril RENFE a Girona
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

FERROCARRIL

• Alta eficiència

– Moderns motors elèctrics de tracció.

– Baix fregament roda-carril: 10 vegades inferiors al fregament

pneumàtic-asfalt (cotxe).

• Alta ocupació

– Resultat: Consum passatger-km 20 vegades inferior al cotxe.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

FERROCARRIL

• Estudi Universitat alemanya de Karlsruhe:

– Els costos generats pel ferrocarril a Espanya només representen

un 0,94% dels costos totals que genera el sector del transport.

– Percentatge inferior al 83% de la carretera i al 16% de l’aviació.

• Objectiu UE

– Transferència de passatgers i mercaderies del transport per

carretera al ferrocarril.

– Substitució de determinats vols de passatgers de curta distància

pel tren.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

ANY EUROPEU DEL FERROCARRIL (2021)

• Acord del Consell i el Parlament Europeu.

• Durant el 2021 s’organitzaran esdeveniments i campanyes a Europa

per fomentar el transport ferroviari.

• Està destinat a destacar els beneficis d’aquest mitjà de transport:

– Segur. Morts de passatgers / km més baix d’Europa després del

transport aeri.

– Sostenible. Només el 0,5% de les emissions de gasos efecte

hivernacle provenen del sector ferroviari a la UE (Agencia

Europea del Medi Ambient, 2017).
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

METRO

• Ràpid. A diferència dels transports públics de superfície (autobús) la

seva velocitat i funcionament normal no depenen del trànsit. També

té una velocitat superior a la del tramvia (26,7 km/h del metro per

18,3 km/h del tramvia).

• Major capacitat que l’autobús i el tramvia.

• Cost elevat. Comparat amb el tramvia, que és una alternativa més

barata econòmica i energèticament.

– Viable a partir d’uns 20.000 viatgers hora i sentit.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

Metro de Barcelona
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

TRAMVIA

• Sistema de capacitat intermèdia entre l’autobús i el metro. Oscil·la

entre els 4.000 i 20.000 viatgers per hora i sentit.

• Cost inferior de construcció i manteniment comparat amb els

transports subterranis (metro).

• No contamina ni produeix soroll a diferencia de l’autobús.

• Accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”

EP!
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Mitjans de transport: Transport Públic. Ferroviari

TRAMBAIX a Cornellà
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Mitjans de transport: Transport Públic. Autobús

AUTOBÚS

• Mitjà de transport públic col·lectiu de superfície, d’ús urbà o interurbà.

– Autobús urbà: En hores puntes es redueix l'eficiència degut al

trànsit. Compte en alguns casos amb carrils reservats.

– Autobús interurbà: Els carrils VAO instal·lats en algunes vies

interurbanes permet que millori l’eficàcia.

• Capacitat i velocitat inferior als sistemes de tipus ferroviari.

• Però més flexible pel que fa a itineraris urbans i interurbans.

• Contaminant, encara que comparat amb el vehicle privat el consum

d’energia i les emissions per persona son molt reduïdes.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Transport Públic. Autobús

Autobús de Girona
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Mitjans de transport: Transport Públic. Autobús

AUTOBÚS

• Mitjà idoni per a comunicar els nuclis urbans i estacions de tren amb

els centres d’activitat econòmica, per la flexibilitat en el disseny dels

itineraris (autobusos llançadora).

Comparativa entre mitjans de transport públics. Font: revista Cimbra
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Mitjans de transport: Vehicle Privat Motoritzat

VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT

• Els més comuns son els automòbils i les motocicletes.

• Vehicle privat a motor que no forma part de l’oferta de transport. La

demanda son els usuaris particulars i l’oferta son les xarxes viaries.

• Són de baixa capacitat. En comparació amb la resta de mitjans i

sistemes de desplaçament terrestre és el més ineficient des del

punt de vista energètic, i el que produeix més emissions
contaminants i gasos d’efecte d’hivernacle.

• 1/3 dels automòbils recorren menys de 3 km, i un 80% circulen

només amb el conductor.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Vehicle Privat Motoritzat

Embús de vehicles privats a la Ronda de Barcelona
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Mitjans de transport: Vehicle Privat Motoritzat

VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT

Solucions

• Substituir en la mesura del possible el vehicle privat pel transport

públic, la bicicleta i la mobilitat a peu.

• Incentivar els vehicles elèctrics o híbrids (amb dos motors, un

elèctric i l’altre de combustió).

• Vehicle multiusuari (carsharing): Utilització individual d’una flota

d’automòbils col·lectius.

• Vehicle compartit (carpooling): una persona comparteix el seu

vehicle amb altres persones que realitzen el mateix recorregut o

similar.

Font: “Glossari de la mobilitat sostenible”
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Mitjans de transport: Vehicle Privat Motoritzat

VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT

Relació població i parc de vehicles a Espanya. Font: ICEA
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Mitjans de transport: Vehicle Privat Motoritzat

VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT

Emissions Nox i PM10 a l’ambient atmosfèric de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona al 2011. Font : Pla d’actuació
per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020

La contaminació
NO2: Diòxid de nitrogen. Les 

principals fonts més importants són

els motors combustió interna i les 

centrals tèrmiques. 

 Legal UE: 40 µg/m³ (micrograms per metre cúbic)

 OMS: 10 µg/m³ (micrograms per metre cúbic)

 I a Girona?

PM10: partícules de diametre 10

micrometres (µg). 

 Legal UE: 40 µg/m³ (micrograms per metre cúbic)

 OMS: 45 µg/m³ (micrograms per metre cúbic)

 I a Girona?

http://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.htmlparam=param&color=vermell&background=orto_ICC&BBOX=152112.5,4485000,641887.5,4732775&layers=ATMOSFERA_IMMISS_NO2_MEA_19
http://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=vermell&background=orto_ICC&BBOX=270425,4485000,448525,4575100&layers=ATMOSFERA_IMMISS_PM10_MEA_19
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Mitjans de transport: Vehicle Privat Motoritzat

VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT

El soroll 
És un altre dels problemes que generen 

les infraestructures de transport i el 
trànsit a la ciutat, i que pot afectar a la 

salut de les persones.

El soroll emès pel transport per carretera 

depèn del volum de trànsit, de la 

velocitat, del percentatge de vehicles 

pesants, de la topografia, de la distància 

de la font d'emissió i del tipus de 

paviment de la via, entre d'altres. 

A velocitats més baixes, és el motor qui 
dicta el nivell sonor, mentre que a 

velocitats superiors als 40 km/h les 
propietats dels pneumàtics i de la 
calçada són molt significatius.

Valors límits de dB(A). Font : Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès

El cas de Barcelona

https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/
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Mitjans de transport: Vehicle Privat Motoritzat

VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT L’ús de l’espai

Vídeo

https://twitter.com/dloisga/status/1488173457305223173
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1. Mobilitat a peu

– Augmentar la superfície viària adreçada als vianants

(eixamplament de voreres, creació d’illes de vianants i zones de

prioritat invertida, etc.).

– Crear itineraris de vianants coherents i segurs.

54Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació

Itineraris segurs per a vianants durant els caps
de semana al carrer de Sants, Barcelona
Font: Barcelona Mobilitat
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1. Mobilitat a peu

– Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques

que impedeixen la mobilitat dels vianants, i, especialment, de

qui té dificultats per moure’s.

– Crear itineraris per a nens que afavoreixin la seva mobilitat a

peu o en bicicleta a l’hora d’anar a l’escola.

55Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació

Camí escolar a l’escola Miquel Martí i Pol, Sabadell
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2. Sobre l'ús més racional i eficient del cotxe

– Fomentar el cotxe compartit (car pooling) i el cotxe multiusuari

(car sharing).

– Ampliar la xarxa d’aparcaments de dissuasió en les estacions de

tren o en les parades d’autobús amb l’objectiu de fomentar la

intermodalitat i un ús més eficient del vehicle privat.

– Llançar campanyes informatives sobre l’ús responsable del cotxe

i de la moto.

56Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació
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3. Xarxa viària i circulació de vehicles de motor

– Promoure la planificació d’infraestructures que reforcin una

mobilitat més sostenible.

– Moderar el trànsit a les vies, adequar la velocitat dels vehicles i

millorar la seguretat viària.

– Aplicar les noves tecnologies i els sistemes de gestió del trànsit

en favor dels objectius de reforç de la sostenibilitat.

57Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació



4. Mobilitat en transport públic col·lectiu

– Fomentar la xarxa de transport públic col·lectiu perquè pugui

competir amb el vehicle privat.

– Donar prioritat al transport públic per superfície –sobretot als

nuclis urbans-, ampliar les xarxes de carril bus i millorar-ne el

servei.

– Protegir els carrils bus urbans i interurbans.

58Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació

Carril bus a Barcelona

11
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4. Mobilitat en transport públic col·lectiu

– Continuar adaptant el servei a les persones amb mobilitat

reduïda per fer-lo més universal.

– Crear consorcis del transport de les grans ciutats per millorar les

línies i els serveis de transport urbà i interurbà.

– Crear carrils bus als accessos de les grans ciutats.

– Fomentar la connexió dels polígons industrials i centres

comercials amb transport públic.

– Adaptar els horaris, freqüències i itineraris dels autobusos a les

necessitats dels treballadors/ores dels polígons industrials o

polígons d’activitat econòmica.

59Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació
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5. Mobilitat en bicicleta

– Fomentar la utilització de la bicicleta com a vehicle urbà i no

només com a element esportiu o de lleure.

– Ampliar les xarxes de carril bici.

– Instal·lar aparcaments i millorar la senyalització de les vies per a

bicicletes, sobretot en els punts de confluència amb altres

modes de transport.
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Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació

Estació Bicing a Arc de Triomf, Barcelona
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5. Mobilitat en bicicleta

– Crear carrils bici intermunicipals per fomentar la bicicleta com a

mitjà de transport urbà i interurbà.

– Incorporar la bicicleta a la flota de vehicles dels diferents serveis

de l’Administració.

61Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació

Carril Bici entre Esplugues i Barcelona per la 
Diagonal
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6. Millora de la qualitat ambiental urbana

– Millorar el control de les emissions contaminants i de la

contaminació acústica relacionades amb el trànsit.

– Augmentar el control de les infraccions dels vehicles de motor

en matèria d’emissions contaminants, incloent-hi el soroll.

– Aplicar mesures antisoroll per minimitzar els efectes sobre els

vianants i la població que viu en els carrers més sorollosos.

– Fomentar l’ús de vehicles impulsats amb fonts d’energia

renovables.

62Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació
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7. Planificació i gestió de la mobilitat urbana

– Elaborar plans de mobilitat local que contribueixin a reordenar

la xarxa bàsica, d’acord amb criteris de mobilitat més sostenible.

– Incorporar la mobilitat i l’accessibilitat a les ordenances

municipals.

– Promoure l’elaboració de pactes per a la mobilitat local i

metropolitana.

63Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació



11

8. Educació i informació per a una mobilitat més sostenible

– Impulsar l’educació de la mobilitat dels nens i joves a fi que

coneguin els riscs associats al model de mobilitat actual i

fomentar la utilització del transport públic i la mobilitat activa.

– Llançar campanyes sobre seguretat viària, especialment en

l’àmbit urbà.

64Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible. Propostes d’actuació

Mobilitat sostenible a les escoles. Font: Gencat
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65Itinerari Formatiu Complert

Mobilitat Sostenible: Cas pràctic a Girona

ENQUESTA DE MOBILITAT



REPARTIMENT MODAL A LA CIUTAT DE GIRONA

Font: PMUS Girona 2014 i PMUS Barcelona 2016
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Mobilitat Sostenible: Cas pràctic a Girona

Girona Barcelona

Modes sostenibles:

 Girona: 46,1%

 Barcelona: 73,9%
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