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La mitigació dels gasos d’efecte 
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regional i local. El paper de les 

agències de mobilitat. 
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Mobilitat i GEH 

Mobilitat en dia feiner al Camp de Tarragona 

EMQ 2006 

Mobilitat en dia feiner a Catalunya 

EMQ 2006 



I Congrés català de dret ambiental. Tarragona, 19 de gener de 2018.  

 Mobilitat i GEH 
 Factors que determinen la mobilitat de les persones 
 L’ATM del Camp de Tarragona 
 Instruments per a potenciar una mobilitat sostenible 

 Estudis d’avaluació de la mobilitat generada 
 Plans de mobilitat 

 Exemples pràctics 
 

 
 
 
 

 

Índex 



I Congrés català de dret ambiental. Tarragona, 19 de gener de 2018.  

Factors que determinen la 

mobilitat de les persones 

 La decisió de desplaçar-se des d’una perspectiva individual: 
 

Beneficis de desplaçar-se VS Costos de desplaçar-se 
 

 La tria del mode de transport: 
 

Comparació del preu generalitzat de cada mode de transport 
 

Preu monetari + Factors no monetaris 
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mobilitat de les persones 

 Factors no monetaris 
 

Temps de desplaçament 
Temps d’espera 
Número d’enllaços necessaris 
Proximitat a la destinació 
Comoditat 
Expectativa de retards 
Expectativa de congestió 

Seguretat 
Consciència medi-ambiental 
Coneixement del sistema de 
transport 
Informació disponible 
Disponibilitat (freqüència) 
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Preu monetari  
   

Factors no monetaris 

Nivell de renda  Urbanisme 
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Factors que determinen la 

mobilitat de les persones 
Font: Elaboració pròpia a partir de 

“The EPOMM Modal Split Tool” 

Camp de Tarragona Southampton (UK) Szeged (H) 
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L’ATM del Camp de 

Tarragona 

 RESOLUCIÓ PTO/3843/2003, de 4 de desembre, per la qual es fa 
públic l’Acord del Govern de 28 d’abril de 2003, pel qual es 
constitueix el Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona 
i se n’aproven els Estatuts. Publicat al DOGC núm. 4033 de 18 de 
desembre de 2003. 
 

 Àmbit d’actuació 
 6  comarques que composen el Camp de Tarragona 

 
 Consorci composat per: 

 Generalitat de Catalunya 

 
 

 

 

 Consells comarcals de l’àmbit del Camp de Tarragona 

 Tarragona 

 Reus 

 Valls 

 Cambrils 

 

 Salou 

 Vila-seca 

 Calafell 

 Falset 
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Tarragona 

 Funcions d’acord amb l’article 5 dels estatuts de l’ATM del Camp 
de Tarragona: 

 Propostes per a la planificació dels serveis de transport públic  

 Propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic 

 L’elaboració, la tramitació i l’avaluació dels plans directors de mobilitat 

 L’emissió d’informes respecte dels plans de mobilitat urbana, dels plans de 
serveis i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada. 

 Model de sistema de tarifes comú. 
 Anàlisi i estudi de l’evolució del mercat global de la mobilitat  

 El foment de la cultura de la mobilitat sostenible entre els ciutadans. 

 Propostes de millorament de la seguretat en el transport. 

 Propostes de coordinació amb els operadors ferroviaris relatives a la integració 
dels serveis ferroviaris en el sistema de transport públic col·lectiu 

 L’aplicació i el finançament de mesures per a l’ús racional del vehicle privat. 

 L’elaboració i el finançament de propostes per a l’ús racional de les vies i de 

 L’espai públic, en aspectes com l’aparcament, les àrees de vianants o la 
implantació de carrils reservats per al transport públic o les bicicletes 
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Instruments per a 
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Preu monetari  
   

Factors no monetaris 

Llei 16/2017, de l'1 
d'agost, del canvi 

climàtic 

Llei 9/2003, de la 
mobilitat 
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 Característiques d’un urbanisme eficient per a la mobilitat d’un 
territori 

 Compacitat 

 Densitats mitjanes o elevades 

 Mixtura d’usos 

 Continuïtat dels itineraris 
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 Característiques d’un urbanisme eficient per a la mobilitat d’un 
territori 

 Compacitat 

 Densitats mitjanes o elevades 

 Mixtura d’usos 

 Continuïtat dels itineraris 

 

 Planejament i planificació de la mobilitat 
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 Planejament de la mobilitat: Estudis d’avaluació de la mobilitat 
generada 

 Regulats pel Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis 
d'avaluació de la mobilitat generada 

 Article 2.3 

 L'objectiu dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada és definir les 
mesures i actuacions necessàries per tal d'assegurar que la nova mobilitat 
generada en l'àmbit d'estudi segueixi unes pautes caracteritzades per la 
preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acomplir 
amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de 
juny, de la mobilitat. 

 Elaborats pel promotor 

 Informats per les ATMs 

 Afecten a: 
 Planejament urbanístic 

 Implantacions singulars 
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Instruments per a 

potenciar una mobilitat 
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 Planificació de la mobilitat:  
 Plans directors de mobilitat 

 Plans de mobilitat urbana 
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Instruments per a 

potenciar una mobilitat 

sostenible 

 Plans Directors de mobilitat 
 Territorialitzen a nivell d’àmbits territorials els objectius de les Directrius 

nacionals de mobilitat 

 Elaborats per l’ATM de cada territori 

 Article 7 Llei 9/2003 determina el seu contingut mínim : 

 Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona. 

 Ordenació del trànsit interurbà d'automòbils. 

 Promoció dels transports públics col·lectius. 
 Foment de l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu. 

 Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona. 

 Organització de l'aparcament intrazonal. 

 Transport i distribució de mercaderies. 
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potenciar una mobilitat 
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 Plans de mobilitat urbana 
 Els plans de mobilitat urbana són el document bàsic per a configurar les 

estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. 

 Elaborats i aprovats definitivament pels municipis 

 Han de ser informats per la corresponent ATM 

 Article 9 Llei 9/2003: 

 “El contingut dels plans de mobilitat urbana 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”. 
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Casos pràctics: PDU 

Centre Recreatiu i Turístic 

Vila-seca i Salou 

Font: Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou   
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Casos pràctics: Pla de 

mobilitat urbana de 

Tarragona 

Font: Pla de mobilitat urbana de Tarragona 
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Casos pràctics: Pla de 

mobilitat urbana de Reus 

Font: Pla de mobilitat urbana de 

Reus 
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