La Llei de mobilitat: eines de planificació







Directrius nacionals de mobilitat
Plans directors
Plans específics
Plans de mobilitat urbana
Estudis d’avaluació de la
mobilitat generada
 Altres (plans de mobilitat
d’empresa)

Llei 9/2003 de la mobilitat
Es desenvolupa mitjançant les:

Directrius Nacionals de Mobilitat
Estableixen criteris objectius i àmbits d’actuació

Plans Directors
de Mobilitat
Plans de
Mobilitat
Urbana

Plans específics

En aquells municipis que determinin els PDM
o que d’acord amb la Llei de Bases del règim
local han de prestar servei de transport urbà
de passatgers

Els PMU segons la Llei de Mobilitat

1. Són obligatoris per als municipis:



De més de 50.000 habitants
Els municipis capitals de comarca

2. És el document bàsic que configura les
estratègies de mobilitat del municipi

Les directrius nacionals de mobilitat a la planificació

 Les directrius estableixen
un filtre entre la diagnosi
de la situació actual de la
mobilitat i els objectius
generals d’una mobilitat
sostenible.
 El programa d’actuacions
haurà de respondre als
objectius establerts per les
directrius nacionals de la
mobilitat.

Indicadors a incorporar als plans de mobilitat urbana
CIUTADANS / CLIENTS
Indicador 1.
Turismes per habitant.
Indicador 2.
Adaptació a PMR del parc mòbil de transport públic de superfície.
Indicador 3.
Adaptació a PMR de les estacions de transport públic.
Indicador 4.
Velocitat comercial del transport públic urbà de superfície.
Indicador 6.
Població amb integració tarifària.
IMPACTES
Indicador 7.
Consum energètic
Indicador 9.
Víctimes en accidents de trànsit.
Indicador 11. Emissions contaminants: gasos d’efecte hivernacle.
Indicador 12. Emissions contaminants: soroll.
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
Indicador 13. Ocupació de la xarxa viària
Indicador 17. Xarxa per a bicicletes
Indicador 19. Espai al viari per a la distribució urbana de mercaderies
PROCESSOS
Indicador 23. Nivell d'autocontenció en els desplaçaments quotidians
Indicador 24. Quota transport intramunicipal a peu i en bicicleta
Indicador 25. Quota transport públic intramunicipal
Indicador 26. Quota transport públic intermunicipal

Actuacions del DPTOP en relació als PMU

• Realització de la Guia bàsica per a
l’elaboració de PMU
• Programa d’ajuts, exercici 2006-2007:
1.000.000 €

La Guia bàsica per a l’elaboració de PMU

• Caracterìstiques:
– Procedimental
– PMU participatius
– Inserció en les Directrius Nacionals de
Mobilitat i en els Plans Directors en redacció
– Especial atenció als tractats de Kyoto

Programa d’ajuts

• Dotació d’un milió d’euros per a finançar
fins a un 50% del cost de realització dels
PMU
• O per a finançar fins a un 50% de accions
innovadores als municipis que ja tinguin
realitzat el PMU

Guia PMU disponible a:
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/d
ocumentacio/fons/publicacions/enlinia/mo
nografies/transports/guia_plans_mobilitat.j
sp

