
Taula de Mobilitat

Dimecres, 13 de febrer de 2019



Ordre del dia
1. Aprovació si escau de l’acta anterior.

2. Informació sobre el projecte School Chance d’intercanvi de bones pràctiques en 

mobilitat escolar sostenible. Implantació del Traffic snake game i Coordinador de 

mobilitat a l’escola Pla de Girona. 

3. Situació actual de la regulació dels vehicles de mobilitat personal.

4. Estat d’execució de camins escolars. Presentació del projecte millora entorn 4. Estat d’execució de camins escolars. Presentació del projecte millora entorn 

escolar – carril bicicleta escola Dr Masmitjà.

5. Ampliació pla de seguretat viària: estudi ampliació en punts d’atropellaments.

6. Lliurament de l’estat d’execució del Pla de Mobilitat Urbana i del Pla 

d’Accessibilitat.

7. Precs i preguntes.



Aprovació del PMU1

2 Desenvolupament camins escolars

2014

2014 - 2020

2. Informació sobre el projecte School Chance d’intercanvi de 

bones pràctiques en mobilitat escolar sostenible. 

1. Propostes tècniques
2. Propostes educatives
3. Propostes divulgatives

Els camins escolars són iniciatives per afavorir que la
comunitat escolar vagi a l’escola d’una manera sostenible,
autònoma i segura

Encàrrec de estudi a empresa
especialitzada



2. School Chance

Aprovació del PMU1

2 Desenvolupament camins escolars

2014

2014 - 2020 1. Propostes tècniques
2. Propostes educatives

3. Propostes divulgatives

Projecte School Chance de intercanvi de 
Bones Pràctiques en mobilitat escolar3

2017 - 2020

3. Propostes divulgatives



Projecte School Chance de intercanvi de 
Bones Pràctiques en mobilitat escolar3

2017 - 2020



2017 2018 2019 2020 2021ANY

BONES
PRÀCTIQUES 
identificades 
entre els socis

VISITES  
D’ESTUDI

de 
BP

PLA
D’ACCIÓ

REGIONAL

IMPLANTACIÓ I
SEGUIMENT

DEL 
PLA D’ACCIÓ REGIONAL

FASE 1 FASE 2

Disseny de metodologia per a 
certificar a escoles en 
Mobilitat sostenible i 
adaptació a Catalunya

Formació temàtica: 0.  Intercanvi d’experiències 1. Comunicació  
2. Educació  3. Infraestructures  4. Participació 5.  Eines financeres

2 Enquestes de 
mobilitat escolar

entre els socis BP
seleccionades

PLA D’ACCIÓ REGIONAL

Participació del Group d’interès local en totes les activitats

Presentació  
final 

a Barcelona

2 Tallers amb escoles

Recopilació de Bones pr+actiques+
Model de finançament



Proves pilot al Pla de Girona

Aprovació del PMU1

2 Desenvolupament camins escolars

2014

2014 - 2020 1. Propostes tècniques
2. Propostes educatives

3. Propostes divulgatives

Projecte School Chance de intercanvi de 
Bones Pràctiques en mobilitat escolar3

2017 - 2020

4
Prova pilot en una escola de promoció 
amb col·laboració de Consell d’infants

En desenvolupament

3. Propostes divulgatives

Coordinador de Mobilitat escolar



A B3. Situació actual a la regulació dels Vehicles de 

Mobilitat Personal (VMP)

1. Instrucció 16/V-124 sobre vehicles de mobilitat personal 
(DGT)

C

2. Proposta de Reial Decret de mesures urbanes de trànsit

Nous límits genèrics de velocitat en vies urbanes i 
prohibició VMP en interurbanes

Categorització dels  vehicles de mobilitat personal i 
cicles de pedaleig assistit i nou marc normatiu flexible

1

2

Reglament general de Circulació

Reglament general de Vehicles



3. Situació actual a la regulació dels Vehicles de 

Mobilitat Personal (VMP)

Vies de plataforma única de calçada i vorera

Km/h

1
Nous límits genèrics de velocitat en vies urbanes i 
prohibició de VMP en interurbanes

20 

Poden ser rebaixats

Vies amb carril únic per sentit de circulació

Vies amb 2 o 3 carrils per sentit de circulació

Vies de plataforma única de calçada i vorera20 

30 

50 

Es prohibeix la circulació de VMP per vies interurbanes



Vehicles d'una o més rodes dotats de una única plaça i propulsats exclusivament 
per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per 
disseny compresa entre 6 i 25 km / h. ...

Categorització dels  vehicles de mobilitat personal i 
cicles de pedaleig assistit i nou marc normatiu flexible2

Reglament general de Vehicles

Vehicle de mobilitat personal 

Noves definicions de vehicles

Vehicles de quatre rodes que no poden ser classificats com quadricicles lleugers, la 
massa en ordre de marxa sigui inferior o igual a 450 kg si és per al transport de 
passatgers o inferior o igual a 600 kg si és per al transport de mercaderies, no 
inclosa la massa de les bateries en el cas dels vehicles elèctrics.

disseny compresa entre 6 i 25 km / h. ...

Quadricicle pesat  

Modificacions de definicions de vehicles

Vehicle a motor

Cicle de pedaleig assistit

Quadricicle lleuger

Com a novetat exclou VPM i CPA



Acredita que un cicle amb pedaleig assistit  (CPA) o 

3. Situació actual a la regulació dels Vehicles de 

Mobilitat Personal (VMP)

Categorització dels  vehicles de mobilitat personal i 
cicles de pedaleig assistit i nou marc normatiu flexible2

Reglament general de Vehicles

Certificat per a la circulació 

Estableix requisits tècnics per a posta a la circulació , 
classificació ....  de CPA i VMP

Acredita que un cicle amb pedaleig assistit  (CPA) o 
VMP compleix amb requisits de normativa

Certificat per a la circulació 

Manual de característiques de 
CPA i VMP  

Provada per resolució del 
Director General de trànsit



3. Situació actual a la regulació dels Vehicles de 

Mobilitat Personal (VMP)

Categorització dels  vehicles de mobilitat personal i 
cicles de pedaleig assistit i nou marc normatiu flexible2

Reglament general de Vehicles

Què necessiten per a circular els CPA i VMP?

NO necessiten l’autorització administrativa (igual que la resta de cicles)

Què necessiten per a circular els CPA i VMP?

Certificat de circulació que acredita compliment del Manual de 
característiques de CPA i VMP  



Escola Barri Previsió PMU Execució estudi

Mare de Déu del Mont Sant Narcís (1) 2014

4. Estat d’execució de camins escolars. Presentació 
del projecte millora entorn escolar – carril bicicleta 
escola Dr Masmitjà.

Annexa Joan-Puigbert Pedreres 2014 2015

Domeny Domeny 2015 2017

Dr. Masmitjà Eixample sud 2016 2017

Montjuïc Montjuïc 2017 2018

Joan Bruguera Eixample nord 2018 Iniciat 2018

Pla de Girona Eixample sud Iniciat 2018

Migdia Eixample sud 2019

Santa Eugènia Santa Eugènia 2020

(1) Millora oferta pels redactors del PMU



4. Presentació del projecte millora entorn escolar –
carril bicicleta escola Dr Masmitjà.

•Pacificar el trànsit
•Ampliar l’espai destinat als vianants

Objectius del projecte 

Camí 

Escolar 

2017

•Ampliar l’espai destinat als vianants
•Millorar  la seguretat dels itineraris de vianants 
•Oferir una connexió de xarxa pedalable des del Parc Central
•Dificultar l’estacionament indegut a l’entorn de l’escola

Àmbit del projecte Carrer de la Creu des de Pierre Vilar fins al carrer Joan Maragall

Pressupost Aprovat definitivament el 11/10/2018 per 202.586,08 €



4. Presentació del projecte millora entorn escolar –
carril bicicleta escola Dr Masmitjà.

VoreraVorera Carril bici P en línea P en línea

Calçada



4. Presentació del projecte millora entorn escolar –
carril bicicleta escola Dr Masmitjà.

C. Joan Maragall

Pas de vianants 

nou

C. Cor de Maria

Parada de bus



4. Presentació del projecte millora entorn escolar –
carril bicicleta escola Dr Masmitjà.

Pas de vianants 

nou

Pas de vianants 

nou

C. Manel Quer

C. Barcelona



4. Presentació del projecte millora entorn escolar –
carril bicicleta escola Dr Masmitjà.

C. Pierre Vilar



5. Ampliació Pla local de seguretat viària: estudi 
ampliació en punts d’atropellaments 

PLSV 

2013-2016

Objectiu del PLSV:
Reduir número 
d’accidents amb 
víctimes



5. Ampliació Pla local de seguretat viària: estudi 
ampliació en punts d’atropellaments 

PCA - Punt de concentració 
d’atropellament - 13

PPR: Punt de percepció de 
risc: 3 punts + avda. Lluís 
Pericot



6. Lliurament de l’estat d’execució del Pla de mobilitat urbana

Balanç d’actuacions PMU 2018

Estat d'execució de les actuacions Quantitat (1)

Finalitzades 47

P Mobilitat a Peu

B Mobilitat en bicicleta

TP Mobilitat en transport públic

VP Mobilitat en vehicle privat

Molt avançades 4

A mitja execució 12

Iniciades 13

TOTAL 76

A Aparcament

SV Seguretat viària

AM Actuacions ambientals

AC Accés a zones comercials, industrials i centres de treball

MS
Promoció, educació i sensibilització de l'ús de modes 

sostenibles

MI Una mobilitat intel·ligent



6. Estat d’execució del Pla de Mobilitat Urbana i Pla d’accessibilitat
Balanç d’actuacions Pla d’accessibilitat 2018

Actuacions en matèria d’accessibilitat Quantitat 

2018 16

Consultar actuacions a:

Pla d’accessibilitat del web de 

l’Ajuntament2017 21

2016 17

2015 19

l’Ajuntament



7. Precs i preguntes


