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Setmana de la Mobilitat Sostenible 2001 - dibuix de Sandra García - CEIP Gaudí - 6è curs. - Sant Feliu Llobregat

La cultura de l'automòbil ens ha portat unes ciutats La cultura de l'automòbil ens ha portat unes ciutats 
insolidàriesinsolidàries i dissenyades en funció dels cotxes, i dissenyades en funció dels cotxes, 
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Font: Servei Català de Trànsit

El creixement del parc automobilístic ha estat una El creixement del parc automobilístic ha estat una 
constant i ja circulen pels carrers de les nostres ciutats constant i ja circulen pels carrers de les nostres ciutats 
més de 4 milions de vehicles que ocupen tot l’espaimés de 4 milions de vehicles que ocupen tot l’espai
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a) El dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat 
adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible.

b) L’organització d’un sistema de distribució de mercaderies sostenible.

c) La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de 
persones com de mercaderies.

d) El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d’altres sistemes de 
transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.

e) La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat 
de les persones. 

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

g) L’adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria.

h) L’impuls d’una mobilitat sostenible.

i) El foment del desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori.

j) El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del 
clima pel que concerneix la mobilitat.

L’objectiu general de la Llei 9/2003 de la Mobilitat és establir els principis i els objectius per a una 
gestió de la mobilitat de les persones i les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i a la seguretat (1)

Principis inspiradors definits per la Llei en l’article 2
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A) 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, amb el mínim 
impacte ambiental possible i de la manera més 
segura possible.

B) Planificar la mobilitat prenent com a base la 
prioritat dels sistemes de transport públic i 
col·lectiu i altres sistemes de transport de baix 
impacte (a peu, en bicicleta i d’altres mitjans 
que no consumeixin combustibles fòssils).

C) Establir mecanismes de coordinació per 
aprofitar al màxim els transports col·lectius, 
siguin transports públics, transport escolar o 
d’empresa.

L’objectiu general de la Llei 9/2003 de la Mobilitat és establir els principis i els objectius per a una 
gestió de la mobilitat de les persones i les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i a la seguretat  (2)

objectius definits per la Llei en l’article 3

D) Ajustar els sistemes de transport a la demanda 
en zones de baixa densitat de població, 
especialment als nuclis rurals i als nuclis 
allunyats dels centres i dels nuclis urbans, i 
garantir-ne la intercomunicació amb els centres 
urbans.

E) Afavorir els sistemes de transport a la 
demanda als polígons industrials.

F) Millorar la velocitat comercial del transport 
públic de viatgers.

G) Fomentar la reducció de l’accidentalitat.

H) Promoure la construcció d’aparcaments de 
dissuasió per a automòbils i bicicletes a les 
estacions de tren i
autobús.

I) Relacionar la planificació de l’ús del sòl amb 
l’oferta de transport públic.
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Els instruments que preveu la Llei 9/2003 de la mobilitat

·Les directrius nacionals de mobilitat.
·Els plans directors de mobilitat.
·Els plans específics.
·Els plans de mobilitat urbana.

Instruments
de programació

Instruments 
de planificació:

Instruments
d’avaluació
i seguiment

·Les autoritats territorials de la mobilitat.
·El Consell Català de Mobilitat.
·Els consells territorials de la mobilitat.

Òrgans de gestió
i participació:

·Programa d’inversions (exemple: PDI)
·Plans de serveis (molt important determina els serveis de TP)

·L’Observatori Català de la Mobilitat.
·Els indicadors establerts en els instruments de 
planificació.
·L’estudi de viabilitat.
·L’estudi d’avaluació estratègica ambiental.
·L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada i de 
les condicions de seguretat
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- Instruments de planificació: que han de concretar, per
a l’àmbit territorial que correspongui, l’aplicació dels
objectius de mobilitat que preveu la Llei mitjançant
l’establiment de directrius, objectius temporals, propostes
operatives i indicadors de control. 

- Instruments de programació: permeten l’aplicació dels
plans directors de mobilitat pel que fa al finançament de
les infrastructures, i la determinació dels serveis necessaris.

- Instruments d’avaluació i seguiment: serveixen per a
l’avaluació dels instruments de planificació i per a l’anàlisi
dels efectes que aquests instruments poden produir quan
s’hagin d’aplicar. 
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Llei de Mobilitat i Ajuntaments, noves possibilitats de treball en el camí d’una mobilitat mes sostenible

comentari

• La nova Llei de Mobilitat 9/2003 aporta importants elements 
als Municipis per planificar la Mobilitat sostenible, però es 
del tot necessari llegir-la  de forma paral·lela i coordinada 
amb la Llei d’Urbanisme 2/2002 que també articula 
mecanismes de gestió de la Mobilitat per part dels municipis 
mitjançant la planificació urbanística, i tanmateix la Llei de 
Planejament 23/ 1983 que regula el planejament territorial de 
Catalunya. (quadre 1-2. Montse Hosta).

• Altres Lleis atorguen als municipis competències sectorials, 
definint també competències que tenen una relació directa 
amb la mobilitat. (quadre de lleis )
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Competències municipals en l’àmbit de la mobilitat
Legislació Estatal i Catalana que defineix l’àmbit d’actuació 
en matèria de Mobilitat dels Ajuntaments.

Lleis que defineixen les competències Municipals:

Llei de Bases de Règim Local i Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya
L’article 63. regula les competències dels Ajuntaments en matèria d’Urbanisme, 
ordenació del trànsit i Seguretat pública i en transport urbà de viatgers, (competència 
obligatòria per a ciutats de més de 50 mil habitants).

Altre legislació que atribueix competències als Ajuntaments en diferents 
aspectes relacionats amb la mobilitat:

•Llei de Mobilitat
•Legislació d’Urbanisme 
•Legislació sobre la Policia Local
•Legislació de Trànsit i Seguretat Vial
•Legislació sobre Transport Públic
•Legislació sobre la supressió de barreres arquitectòniques



11Lluís Carrasco - maig de 2004

• Atorga clarament competències a les administracions  locals  (art.2)
– àmbit supra local: comarca 
– àmbit local : municipi

• Consagra el principi de la col·laboració i coordinació entre administracions  (art-14-23)
• Quan defineix les directrius del Planejament urbanístic (art-9) introdueix clarament els 

criteris de seguretat,benestar, qualitat de vida, sostenibilitat ambiental i preservació dels 
riscs naturals i ecològics.

• Introdueix pels plans directors urbanístics (art. 56 b.) les determinacions sobre el 
desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de les persones i 
mercaderies i el transport públic . 

• Quan defineix el Plans d’ordenació urbanística municipal (art. 57 3b), introdueix com a 
obra d’urbanització bàsica els vials i el pas de vianants.

• Fa pràcticament obligatori com a documentació imprescindible d’un pla de 
Urbanístic municipal la realització d’un estudi de mobilitat (art.59) 

– 1.b Poden demanar-se els estudis complementaris que escaiguin.
– 3.b La memòria descriptiva ha d’integrar: La justificació de l’observança... de les mesures 

adoptades per a facilitar  l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi, en compliment 
de l’obligació de prestació del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. (en definitiva un 
estudi de mobilitat).

• També en els Plans parcials (art.66 1g.) introdueix com a obligatori en la 
documentació a aportar, la justificació de que es compleixen les determinacions 
del planejament urbanístic general sobre mobilitat sostenible.

La Llei d’urbanisme i la mobilitat 
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La Llei de la mobilitat des de la perspectiva municipal (1)

Planificació de la Mobilitat 
en l’àmbit supramunicipal

interrelació Planificació de la Mobilitat 
en l’àmbit local

- Pla de Mobilitat Urbana 
(obligatori en ciutats de mes de 50.000 hab.)

Han de ser aprovats  i revisats cada 6 anys

- Participació en els plans 
Directors d’àmbit territorial 
superior

- Directrius Nacionals (2) 

- Plans Directors d’àmbits 
territorials  superiors (1-2-3)

- Plans Directors Comarcals, 
metropolitans, etc.(1)

- Plans Específics (1-2-3)

- Pla de Transports de viatgers     
- Pla de carreteres

1 -Directament

2 -mitjançant entitats represent. FMC, ACM

3 -Consell Comarcal, etc..

Participació Municipal
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La Llei de la mobilitat des de la perspectiva municipal (2)

Participació en els òrgans
de gestió i participació

Participació en els instruments 
d’avaluació i seguiment

- Estudis de Viabilitat

- Estudis d’avaluació de la 
mobilitat generada                        
(falta reglament)    Recull la particiacó dels 
promotors en el finançament de l’increment 
de servei del transport públic i  inclou els 
desplaçaments a peu o en bicicleta

- Autoritats Territorials (1-2) 
coincidents amb els plans directors  
(exemple : l’ATM, falta reglament) 

- Consell Català de la mobilitat (2) 
(falta reglament) 

- Consell Territorial de la mobilitat (1)             
òrgan de participació ciutadana i consulta que 
poden constituir els municipis, agrupacions de 
municipis, consells comarcals, entitats 
metropolitanes i autoritats territorials, es preveu la 
participació dels ciutadans i entitats.

1 -Ajuntament Directament

2 -mitjançant entitats represent. FMC, ACM

Participació Municipal

Participació en els instruments 
de programació

·Programa d’inversions (exemple: PDI)
·Plans de serveis                                  
(molt important determina els serveis de TP)
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Tercera
En el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern, en col·laboració amb els ajuntaments afectats, 
ha d’elaborar un pla de mobilitat específic per als polígons industrials i les zones d’activitats econòmiques que compleixin 
les condicions, quant a superfície i nombre d’empreses i de treballadors, que es determinin per reglament. Aquest pla ha de 
crear la figura del gestor o gestora de la mobilitat en cadascuna d’aquestes àrees i ha d’establir-ne el règim d’implantació i el 
finançament a càrrec de les empreses que hi operen.

Setena

El Govern, en el desplegament reglamentari d’aquesta Llei, ha de determinar els paràmetres de l’oferta de serveis de transport 
públic que ha de cobrir les necessitats de cada municipi en funció de les característiques de la demanda.

Vuitena

En el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar un projecte de llei de finançament del
transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu.

Novena

Les agrupacions, les associacions i les entitats d’usuaris del transport públic legalment constituïdes tenen la consideració 
d’interlocutors davant els òrgans competents de les diferents administracions públiques de Catalunya i les empreses 
concessionàries i han d’ésser escoltats pel que fa a les qüestions que afectin la prestació dels serveis públics de transport i llur 
finançament.

Desena

En el termini d’un any a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar un pla de mesures de foment de la 
mobilitat sostenible del transport de mercaderies per a assolir a Catalunya les fites de la política comuna de transports de la Unió 
Europea.

Onzena

En el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Llei, el Govern, consultant prèviament el Consell Català de la Mobilitat, ha de 
presentar un pla d’ordenació del sistema de peatges a les infrastructures viàries, perquè aquests esdevinguin, progressivament, 
instruments reguladors i de gestió de la mobilitat, especialment a les àrees de congestió, i complementaris del transport públic. 
Aquest pla ha d’establir els mecanismes necessaris perquè el transport públic col·lectiu de superfície, tant si és de gestió pública com 
de gestió privada, estigui exempt de peatges

Disposicions addicionals de la llei que afecten als ajuntaments 
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Els plans de mobilitat urbana (PMU) segons l’article 9 de la Llei de la mobilitat.

- document bàsic per a configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis 

- El municipi o diversos municipis amb un esquema de mobilitat interdependent, 

- S’ha d’adequar als criteris i les orientacions establerts pels plans directors de mobilitat 
de llur àmbit i, si escau, als plans específics, i ha d’incloure un pla d’accés als sectors 
industrials de llur àmbit territorial

- La iniciativa per a elaborar i aprovar els plans de mobilitat urbana correspon als 
ajuntaments

- Als municipis que, d’acord amb la normativa de règim local o el corresponent pla 
director de mobilitat, hagin de prestar el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers 
(actualment les ciutats de mes de 50.000 habitants).

- Els plans de mobilitat urbana s’han de revisar cada sis anys.

- Ha de garantir-se la participació del consell territorial de la mobilitat o consulta al 
consell comarcal corresponent i als organismes, les entitats i els sectors socials 
vinculats a la mobilitat. Abans d’aprovar-los, cal l’informe de l’autoritat territorial de la 
mobilitat de llur àmbit territorial o, del departament de la Generalitat competent en 
matèria d’infraestructures i serveis de transport. 

PMU 

Àmbit 

Contingut

Iniciativa  per 
elaborar i aprovar

Participació en 
l’elaboració

Obligació de fer-ho

Revisió
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• Anàlisi de la mobilitat actual
• Diagnosi de la problemàtica
• Propostes d’actuació

– vianants
– bicicletes
– transport públic
– vehicle privat
– Aparcament
– Distribució urbana de mercaderies

El Pla de Mobilitat Urbana:  una eina per 
gestionar i planificar la mobilitat de la ciutat
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Un model de ciutat: un model de mobilitat
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La Gestió de la Mobilitat SostenibleLa Gestió de la Mobilitat Sostenible

Participació ciutadana
Pacte per a la Mobilitat / Fòrum ambiental

PLA DE MOBILITAT URBANA
actualització cada 6 anys

Policia Local
Via Pública
Manteniment de la ciutat
Urbanisme
Mobilitat

Comissió interna de coordinació
i planificació de la Mobilitat

Participació en la Planificació Urbanística

GESTIÓ INTEGRAL DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE A NIVELL MUNICIPAL
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La Planificació de la Mobilitat SostenibleLa Planificació de la Mobilitat Sostenible

Itineraris escolars
Itineraris als centres d'atracció
Itineraris de Barri
Itineraris al Transport Públic

Estudis  d'itineraris de vianants

Revisió de l'actual Pla

Programa d'adaptació de tots
els semàfors als invidents

Pla d'actuacions anuals

PLA D'ACCESSIBILITAT
PERSONES MOB.REDUÏDA

PLA DIRECTOR
D'ITINERARIS DE VIANANTS

Diagnosis previa

Itineraris urbans

Itineraris - Riu / Muntanya

Pla d'itineraris parcials

PLA DIRECTOR
D'ITINERARIS BICICLETA

Estudi d'afectació línies
autobusos pel Trambaix
nous vials / soterrament

Pla de millores del Bus Urbà

PLA DE FUTUR DEL
TRANSPORT PÚBLIC

Pla de circulació
(Impacte dels nous vials/soterrament)

Mesures de pacificació del trànsit

Pla d'aparcaments

Pla de reordenació
càrregues i descàrregues

PLA DE TRÀNSIT

Defensa dels vianants
- Passos, voreres i zones de vianants
- Itineraris escolars
- Control zones de càrrega i descàrrega
Control de seguretat viària
- Control de la disciplina als semafòrs
- Control de velocitats
- Control zonez de càrrega i descàrrega

Establiment de polítiques d'actuació
Determinació d'objectius d'actuació

PLA DE DISCIPLINA VIÀRIA

PLA DE
MOBILITAT URBANA
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El Pla de mobilitat urbana defineix un model de ciutat sostenible 
sustentat en l’ecomobilitat, però cal potenciar altres aspectes

• Implicació transversal de tots els departaments municipals
• Planificació de la Mobilitat:  Pla de Mobilitat Urbana

– Noves actuacions urbanístiques. (llei d’Urbanisme)
• Disseny d’acord amb els criteris del Pla de Mobilitat

– Accions de Manteniment i definició d’espais en via pública
• Actuacions amb criteris d’accessibilitat i coherents amb el Pla de Mobilitat.
• Nova ordenança (ja existeix a Barcelona), de regulació del Mobiliari urbà i ocupació de l’espai públic d’acord amb criteris 

d’accessibilitat.

• Participació ciutadana: Pacte per la Mobilitat.
– Articulació d’un sistema de participació ciutadana: Consell de l’agenda 21, Pacte per la Mobilitat adhoc, etc..

• Accions de promoció de l’ecomobilitat
– Participació activa en la SMSS, dia sense cotxes i d’altres jornades de promoció d’abast més general (setmana 

de la bici, etc.). Cotxe compartit, Carsharing, etc.
– Promoció del Transport  públic

• Campanyes pròpies 
• Adaptació del Bus Urbà a les necessitat reals (més freqüències, funcionament en festius etc.). 

– Promoció del  anar a peu i en bici
• Fer pàgina web amb plànol interactiu amb distàncies a recórrer i tems del desplaçament.
• Fer campanyes concretes en sectors de la població.

– L’exemple de l’Ajuntament:
• Adquisició de vehicles ecològics (elèctrics o d’aire comprimit), per la Brigada - Policia - Serveis Municipals, etc.
• Promoció de l’ús de la bicicleta en els serveis a la via pública (parc de bicicletes elèctriques per zeladors, tècnics, etc.
• Foment de l'ús del Transport públic per part dels treballadors municipals i els regidors, (acords amb els sindicats, subvenció 

parcial dels abonaments al TP  a càrrec dels fons social, compra concentrada d’abonaments amb preus més avantatjosos, etc.

Aspectes que cal potenciar:
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Estudi integral de mobilitat 
a la Ciutat de Sant Feliu

Un exemple recent:
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Índex del Pla de Mobilitat de Sant Feliu de Llobregat (1)
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Índex del Pla de Mobilitat de Sant Feliu de Llobregat (2)
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LOCALITZACIÓ I ITINERARIS:LOCALITZACIÓ I ITINERARIS:

CEIP FALGUERA
186 ALUMNES PRIMÀRIA
CEIP Falguera

186 alumnes

CEIP FALGUERA
186 ALUMNES PRIMÀRIA

CEIP Falguera

186 alumnes

LocalitzacióLocalització delsdels alumnesalumnes del centre i del centre i línieslínies de de desigdesig perper a crear una a crear una 
aranyaaranya d’intensitat de desplaçaments sobre la xarxa viària.d’intensitat de desplaçaments sobre la xarxa viària.

Un exemple d’estudi de detall: Estudi dels itineraris escolars (1)
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ACTUACIONS PUNTUALS:ACTUACIONS PUNTUALS:

CEIP FALGUERA

IES MARTÍ DOT

VIRGEN DE LA SALUD

CEIP NADAL

Centre Polivalent
Falguera

ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL TAMBOR

ESCOLA ESPECIAL

ESCOLA BRESSOL
L'AVET

TRAMUNTANA

CARRER SANT JOSEP

CARRER JAUME RIBAS

CARRER SANT JOSEP

CARRER FALGUERA

CARRETERA LAUREÀ MIRÓ
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ELIMINAR PAS SOTERRAT

SENTIT ÚNIC

Les actuacions puntuals tenen com a punt d’atenció 
principal les interseccions dels itineraris de vianants 
amb les vies de trànsit motoritzat:

q Adaptació passos de vianants

q Desplaçament de passos de vianants

q Plataformes elevades en interseccions

q Dignificació dels passos de la via del tren

q Adaptació senyalització vertical

q Carrers en paviment únic ...

Un exemple d’estudi de detall: Estudi dels itineraris escolars (2)
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ACTUACIONS PUNTUALS:ACTUACIONS PUNTUALS:

CARRER JAUME RIBAS
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SITUACIÓ ACTUAL

SITUACIÓ PROPOSADA

Un exemple d’estudi de detall: Estudi dels itineraris escolars (3)
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La Gestió de la Mobilitat Sostenible La Gestió de la Mobilitat Sostenible 
(el dia a dia també es important)(el dia a dia també es important)

Modificació condicions llicències activitats
Modificació ordenança zona blava
Modificació condicions permisos ocupació VP
Modificació llcencies obres privades que afectin VP
Modificació condicions llicències d'obres cies. de servei
Modificació de l'ordenança municipal de circulació
Nova ordenança reguladora de la instal·lació del mobiliari urbà

Mesures juridiques o normatives
a desenvolupar en relació amb la mobilitat

Planificació i execucio reordenacions importants de circulació
Seguiment i assessorament en noves actuacions urbanísitques
Seguiment  i control del sistema semafòric de la ciutat (contracte exterior)
Recerca de nous materials i sistemes per a la regulació i senyalització del trànsit
Estudi i propostes de mesures correctores en punts d'alta accidentalitat
Aforaments  de vehicles i  vianants en les vies de la ciutat

SENYALITZACIÓ i SEGURETAT VIÀRIA

Control i seguiment de la Fira d'atraccions i Mercats
Control i gestió de la publicitat exterior en Via Pública
(MOPIS I  tanques publicitàries)
Control i gestió de les tanques de lliure expressió
Gestió i control de les llicències de guals
Reclamació de danys a la Via Pública
Control de les ocupacions de via pública amb
contenidors, sacs de runes,etc.
Control de la ubicació de contenidors de brossa
 i recollida selectiva

Via Pública

Control de l'afectació de les obres
que afectin a les voreres i a la circulació
tanques de protecció, bastides,
dipòsit de materials, etc.
Control de les llicencies d'activitats
que afectin a la mobilitat.

Promoció Econòmica i Urbanisme

Plans de desviament de trànsit i senyalització
puntuals per obres i esdeveniments
Control i seguiment de les autoritzacions de c/descàrrega
Control i seguiment de les zones especials d'aparcament reservat
Control i seguiment de les zones reservades per PMR
Tasques de control de la disciplina viària

Policia Local

Manteniment de la senyalització horitzontal
Manteniment de la senyalització vertical de normativa viària
Manteniment de la senyalització informativa direccional
Senyalització provisional per esdeveniments
Afectació per obres en la via pública

Manteniment de la Ciutat

Tasques de Departaments Municipals
que afecten a la Mobilitat Sostenible

GESTIÓ DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE

GESTIÓ DIÀRIA
(tasques complementàries)


