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en comarques menys poblades. 



2

1. Presentació del pdM’20-25. Estructura

• Presentació i anàlisi del model de 
mobilitat actual de l’àmbit SIMMB

Emmarcament
i Diagnosi

• Anàlisi i presentació dels escenaris 
plantejats i de l'estratègia del Pla

La proposta del 
Pla

• Detall de les mesures del Pla amb 
el pla d’acció corresponent

Mesures del 
Pla

Octubre 2018

Novembre 2019

Durant la redacció s’han 
realitzat una vintena de 
sessions de participació 

amb prop de 500 
persones. Addicionalment 

a la web del pdM hi ha 
hagut prop de 600 

aportacions.
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2. Model de mobilitat

OBJECTIUS ESTRATÈGICS:

*cada objectiu estratègic compte amb objectius específics
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3. Les propostes del pdM20-25
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EA0. GOVERNANÇA, PLANIFICACIÓ I DIGITALITZACIÓ DE LA MOBILITAT

4. La proposta de Pla. Mesures

• Crear el marc necessari per nous decrets/revisió actuals (per exemple 344/2006).

• Desplegar estratègia digitalització del sistema de mobilitat. Model MaaS, T-Mobilitat

• Inclusió d’estudis d’impacte de salut i de gènere en elements de planificació

Marc de governança, panificació i regulació robust per tal d’assolir els

objectius plantejats en aquest pdM.

La T-Mobilitat i el nou 
sistema tarifari aporten 

al sistema TPU, 15 
milions de passatgers

EA1. EINES PER A UNA MOBILITAT SALUDABLE

Introduir mesures de restricció, gestió de la mobilitat en vehicle privat i

ambientalització i pacificació de l’espai públic.

• Implantació de la ZBE-Rondes’20 (Sense etiqueta) i ZBE-Rondes’24 (Etiq. B)

• Regulació aparcament i implementació àrees de pacificació i ambientalització.

• Optimització actual sistema peatges

La futura ZBE Rondes’20 
afectarà 0,36 M despl. 

d’un total de 1,8 M despl. 
en vehicle privat.
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EA2. XARXES DE MOBILITAT ACCESSIBLES I SEGURES

4. La proposta de Pla. Mesures

Xarxes amb una bona accessibilitat i uns alts nivells de seguretat a la

ciutadania. Els intercanviadors, peces clau en la mobilitat del SIMMB

• Desplegament de l’agenda d’accessibilitat i accions per assolir la visió zero a la

mobilitat

• 70 km de noves xarxes interurbanes de vianants i bicicletes

• Estratègia integral als aparcaments d’enllaç

EA3. SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC INCLUSIU I DE QUALITAT

Cal un servei de transport públic que doni resposta a les necessitats de totes

les persones usuàries garantint la qualitat i la seguretat d’aquest.

• Millora contínua del serveis de busos Exprés.cat (millores velocitat i possibles

nous serveis), Nocturns i TAD (digitalització per millorar el servei)

L’any 2025 es preveu que 
prop de 1.200 M de 

passatgers utilitzin el STI, 
un 20% més que a 

l’actualitat.
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EA4. ALTRES FORMES DE MOBILITAT RESPONSABLES I EFICIENTS

4. La proposta de Pla. Mesures

Cal treballar en la integració, ordenació i planificació d’un conjunt de mitjans

de transport que han aparegut darrerament o apareixeran en els propers anys

• Integrar de manera ordenada nous mitjans amb coneixement del seu impacte

• VTC i taxi han de cobrir diferents segments de demanda

• Cal un marc normatiu pels VMP o els servis de mobilitat compartida

• Cal planificar la moto des d’un punt de vista integral

L’any 2025 es preveu que 
es realitzin al SIMMB fins 
a 120.000 desplaçaments 
en VMP (140% més que 

actualment).

EA5. NOVA GESTIÓ DE LA DUM I LA LOGÍSTICA

Millora de la Distribució Urbana de Mercaderies i la logística, fomentant l’ús de

modes més sostenibles i l’eficiència en els sistemes existents.

• Cal continuar treballant per l’harmonització de la DUM a nivell SIMMB

• Promoure la digitalització i integració de la informació a l’OMC

• Ambientalitzar les flotes
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EA6. ACCÉS SOSTENIBLE A ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA I POLS DE MOBILITAT

4. La proposta de Pla. Mesures

Mesures que permetin el transvasament modal cap als modes més sostenibles

en els desplaçaments d’accés a ZAE i altres pols.

L’any 2025 es preveu que 
un 11% del parc sigui 

ECO o elèctric

• Nou Decret de mobilitat a ZAE i pols de mobilitat

• Impulsar PME i PDE. Teletreball i flexibilitat horària

• Treballar en la planificació de la mobilitat dels grans esdeveniments

EA7. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ECONOMIA CIRCULAR

Millorar l’eficiència del sistema de mobilitat mitjançant la tecnologia en els

vehicles i les infraestructures

El nombre de veh-km de 
vehicles pesants, es 
preveu que continuï 

augmentant prop d’un 
6% al 2025.

• Millora l’etiquetatge dels vehicles

• Integració de l’economia circular

en el model de mobilitat

• Ambientalització parc de flotes i particulars

• Ambientalitzar flotes de vehicles compartits

• Electrificació de busos i ambientalització de

la resta de flota
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EA8. EINES PER LA MILLORA CONTÍNUA DE LA MOBILITAT

4. La proposta de Pla. Mesures

Dotar el pdM d’eines relacionades coresponsabilitat de la població, el

coneixement, l’educació i la comunicació.

• Incidir en l’educació i la coresponsabilitat de la ciutadania

• Enquestes i noves fonts de dades per la caracterització del patró de mobilitat

EA9. INNOVACIÓ DE LA MOBILITAT

Accions per preparar la mobilitat del futur amb la innovació en tecnologia. El

sistema de mobilitat ha de ser motor econòmic i generador de llocs de treball.

Es pretén que el SIMMB 
és converteixi en un banc 
de proves per impulsar la 

mobilitat sostenible

• Ecosistema per generar col·laboracions público-privades, internacionalització per

captar inversions i donar valor afegit.

• Desenvolupament dels fulls de ruta de nous mitjans de transport
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5. Mesures per l’impuls del transport públic 
en autobús

Actuacions a destacar

➢ EA2. XARXES DE MOBILITAT ACCESSIBLES I SEGURES

2.7 Els aparcaments d’intercanvi modal: les portes d’accés 

metropolitanes a la xarxa de transport públic

2.8 Una infraestructura pel bus eficient i segura. Millora de la 

velocitat comercial i regularitat de l’autobús, i reducció de la 

congestió a la xarxa viària

2.9 El nou sistema de vies específiques: BRCAT

2.10 Planificant la infraestructura viària del futur

2.1 Assegurant l’accessibilitat a les xarxes de mobilitat

2.6 Els intercanviadors com a garants de la connectivitat intermodal. Objectiu d’incrementar la quota 

modal del transport públic
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5. Mesures per l’impuls del transport públic 
en autobús

3.1 Un transport eficient per a tota la ciutadania

3.6 Gestió i serveis dels intercanviadors. Millorant la intermodalitat del sistema de transport i les condicions

del passatge que connecta entre serveis de transport

➢ EA3. SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC INCLUSIU I DE QUALITAT

Actuacions a destacar

3.7 Les noves tecnologies en la gestió del transport públic.

Incorporar informació a temps real i millorar la coordinació operativa i

la comunicació en resolució de les crisis.

3.8 Informació i qualitat de servei a la xarxa de transport públic
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5. Mesures per l’impuls del transport públic 
en autobús
➢ EA3. SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC INCLUSIU I DE QUALITAT

Actuacions a destacar

3.9 La millora contínua del programa exprés.cat

3.10 Cap a l’excel·lència al transport públic per carretera.

Millorar l’oferta, la confortabilitat i la qualitat del servei,

detectar i evitar ineficiències i millorar la fiabilitat del servei i

la velocitat comercial.

3.11 El transport a la demanda: l’eina per equilibrar

l’oferta a tot el territori

3.12 Una xarxa de bus nocturna accessible i segura.



13

5. Mesures per l’impuls del transport públic 
en autobús
➢ EA6. ACCÉS SOSTENIBLE A LES ZONES D’ACTIVITAT ECONÒMICA I POLS DE MOBILITAT

Actuacions a destacar

6.2 Plans específics de mobilitat als centres

generadors de mobilitat. Dotar de serveis com bus

llançadora fins a les estacions de ferrocarril.

6.4 Un accés sostenible i eficient als hospitals i

universitats. Millorar l’accessibilitat en transport públic.

6.5 La tecnologia Smart al servei de la mobilitat

quotidiana. Creació de rutes d’autobusos a demanda
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5. Mesures per l’impuls del transport públic 
en autobús
➢ EA7. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ECONOMIA CIRCULAR

Actuacions a destacar

7.4 Electrificació i ús de combustibles

alternatius a les xarxes de bus

7.6 L’impacte dels vehicles al medi i els nous

combustibles
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