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Objectiu 2. Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per 

viure-hi 

 

Plans, programes i projectes estratègics transversals  

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018): es defineixen les línies 

d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a 

horitzó estratègic un model de mobilitat col·lectiu més sostenible, eficient, segur, 

saludable i equitatiu. El pla planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més 

protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i 

a reduir l’ús del vehicle privat. 

Estratègia de Mobilitat Turística: d’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana de 

Barcelona i el Pla Estratègic de Turisme 2020, aquest 2017 s’estan definint les 

propostes d’actuacions que han de permetre a la ciutat resoldre els conflictes que 

genera l'augment del nombre de visitants i el seu mode de visita en la convivència amb 

els residents en certs punts de la ciutat. 

Programa Superïlles i Mesura de Govern: Omplim de vida als carrers. 

Implantació de les superilles a Barcelona (2017-2019): el model Superilles de 

l’Ajuntament de Barcelona pretén redefinir l’espai públic de la ciutat com a llocs 

habitables, espais comunitaris, territoris d’extensió de la residència i àmbits per al joc, 

el verd, la història i la vida local dels barris. Per fer-ho planteja repensar la ciutat a 

partir de noves formes d’agrupació, basades en les illes tradicionals, replantejant el rol 

dels carrers i fomentant la interacció i l’agrupament social. La implantació de les 

superilles (unitat urbana més gran que una illa de cases però més petita que un barri) 

busca pacificar espais i alliberar el trànsit de pas a determinades vies, per tal 

d’humanitzar-les i guanyar-les per l’activitat ciutadana. 

Pla de rehabilitació integral (PRI): aquest pla suposa la reurbanització integral de 

carrers i places de la ciutat que es realitza de forma periòdica i amb la visió de 

proximitat del territori, amb l’objectiu de tenir un espai públic de màxima qualitat a tots 

els barris. 

Plans, programes i projectes estratègics específics de la línia 

d’acció 

 

Línia d’acció 1. Enfortir el model de ciutat metropolitana amb espai públic de qualitat, 
compacta, complexa, diversa i ben connectada. 

Pla Director d’Infraestructures del transport col·lectiu de la regió metropolitana 
de Barcelona (2011-2020): és l’instrument estratègic de les actuacions en 
infraestructures que comprèn cinc programes d’actuació: (i) ampliació de la xarxa 
ferroviària i de tramvia, (ii) desplegament de la xarxa ferroviària estatal, (iii) increment 
de la connectivitat entre modes de transport, (iv) infraestructures de transport públic 
per carretera i (v) modernització i millora de les xarxes ferroviàries existents.   
 
Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018) 
 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/pla-de-mobilitat-urbana/presentacio
http://ajuntament.barcelona.cat/superilles/ca/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97356/1/mesuradegovernomplimdevidaelscarrerslaimplantacidelessuperi-160518111846.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97356/1/mesuradegovernomplimdevidaelscarrerslaimplantacidelessuperi-160518111846.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/08/11/barcelona-destina-40-milions-deuros-al-manteniment-dels-paviments-de-la-ciutat-fins-al-2020/
http://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/PDI201120_transport_collectiu/
http://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/PDI201120_transport_collectiu/
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/pla-de-mobilitat-urbana/presentacio
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Pla de Barris de Barcelona (2016-2020): el projecte té per objectiu disminuir les 
desigualtats entre els barris. Inclou un conjunt d’accions en l’àmbit social, econòmic i 
urbà amb una clara visió transversal i transformadora. A més, també integra i 
potencia les accions que ja s’estan portant a terme. El Pla de barris es planteja amb 
un termini de 10 anys, i té com a objectiu revertir l’actual situació de desigualtat 
d’alguns àmbits de la ciutat, amb mesures per promoure la dinamització econòmica i 
la cohesió social. La primera fase del Pla preveu que arribi a accions que tindran lloc 
en una quinzena de barris, preferentment de l’eix Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc 
i els barris de muntanya. 
 
Actuacions al territori: s’estan impulsant transformacions urbanes diferents en 
àmbits: impuls de la nova àrea de la Sagrera; s’ha iniciat la transformació de 
l’Avinguda de la Meridiana; inici del procés de millora de Trinitat Vella; transformació 
de la ronda de Dalt; Transformació de la Model; finalització de la redacció del projecte 
executiu de la Plaça de les Glòries-Project Canòpia: aprovació de plans d’usos a 
Gràcia, Poble Sec i Sant Martí. 
 

Situació 
actual 

 

 
 

Línia d’acció 2. Instaurar noves superilles i potenciar barris a velocitat humana on 
es viu i treballa, reduint la mobilitat obligada. Jerarquitzar els usos de les vies. Crear 
nous atractors urbans, que generin centralitat als barris. 

Mesura de Govern - Omplim de vida als carrers. Implantació de les superilles a 
Barcelona (2017-2019) 
 

Pla Estratègic de Turisme 2020: l’objectiu del pla és elaborar un document amb 
propostes específiques per a la gestió turística municipal dels propers anys en base a 
criteris de responsabilitat, sostenibilitat, cohesió, redistribució i innovació, tot millorant 
la qualitat de l’ocupació i estenent els beneficis del turisme als barris. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 3. Protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics urbans i vetllar per 
l’ús ordenat i racional de l’espai públic. Garantir l’excel·lència en el disseny urbà, 
dels edificis i dels locals, impulsant una arquitectura de qualitat en consonància 
amb la seva funcionalitat i contribuint a crear un entorn harmònic. 

Pla Director d’Infraestructures del transport col·lectiu de la regió metropolitana 
de Barcelona (2011-2020): és l’instrument estratègic de les actuacions en 
infraestructures que comprèn cinc programes d’actuació: (i) ampliació de la xarxa 
ferroviària i de tramvia, (ii) desplegament de la xarxa ferroviària estatal, (iii) increment 
de la connectivitat entre modes de transport, (iv) infraestructures de transport públic 
per carretera i (v) modernització i millora de les xarxes ferroviàries existents. 
 
Ordenança i ordenacions singulars de terrasses: aquesta ordenança permet fixar 
les principals indicacions als restauradors, harmonitzant la seva existència amb la 
resta d’usos ciutadans de l’espai públic. Les ordenances singulars permeten regular 
espais amb condicions o necessitats específiques. 
 
Comissió d’arquitectura: aquesta comissió vetlla per a que els projectes 
arquitectònics singulars tinguin una bona integració en l’entorn on s’ubiquen i 
contribueixin a preservar i millorar el paisatge edificat de Barcelona. 

http://pladebarris.barcelona/ca/el-pla-dels-barris-de-barcelona
http://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/PDI201120_transport_collectiu/
http://doc.atm.cat/ca/_dir_pdi/PDI201120_transport_collectiu/
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Instruments  urbanístics de preservació del teixit urbà tradicional: s’han realitzat 
diversos plans, concursos i s’han utilitzat diferents instruments urbanístics per a 
garantir que els valors intrínsecs del teixit urbà tradicional es preserva.  
 
Inspecció: proactivitat en la inspecció dels elements que ocupen l’espai públic 
(terrasses) per a garantir un ús ordenat i racional del mateix 
 

Situació  
actual 

 

 

Línia d’acció 4. Recuperar els carrers per a les persones, generant un espai públic 
pacificat i acollidor, i impulsant una cultura d’espai públic compartit. Promoure i 
prioritzar la vida al carrer, els llocs de convivència, l’estada i el joc. 

Mesura de Govern - Omplim de vida als carrers. Implantació de les superilles a 
Barcelona (2017-2019) 
 
Pla de Racons Infantils (2014-2019): pla específic per millorar l'oferta d'àrees de jocs 
infantils a la ciutat amb la participació de les escoles, les entitats relacionades i la 
ciutadania. Preveu la incorporació de noves àrees en nous espais i la renovació 
d'àrees existents. 
 
Apropa’t als parcs: proposta impulsada des del programa Escoles + Sostenibles per 
fomentar la implicació de les escoles en el coneixement i manteniment dels parcs i 
places de la ciutat. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 5. Promoure i optar per una mobilitat segura, sostenible i activa, 
augmentant els desplaçaments realitzats en modes no motoritzats. Fomentar la 
mobilitat a peu augmentant, ordenant i millorant la superfície destinada als vianants i 
proporcionant més informació i senyalització; també per als més petits, amb la 
implantació i la millora dels camins escolars. 

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018) 
 
Pla director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (2013-2018): té 
per objecte planificar la mobilitat de la regió tenint presents totes les modalitats de 
transport per aconseguir una mobilitat sostenible i segura, i millorar així la qualitat de 
vida i garantir l’accessibilitat de la ciutadania. Per assolir-ho proposa setanta-cinc 
mesures. 
 
Mesura de Govern de la millora de la qualitat i explotació de la infraestructura 
de Transport Públic en superfície: Conjunt d’actuacions per optimitzar el transport 
públic de la ciutat amb un doble objectiu: Augment de la demanda de transport públic i 
millora de la qualitat del servei. 
 
Desplegament definitiu de la Nova Xarxa de Bus i configuració de la resta de les 
línies de bus: a partir d’un procés de debat i informació es preveu finalitzar el 
desplegament de la nova xarxa de bus de Barcelona en dues subfases, una primera a 
la tardor de 2017 i la segona a la tardor del 2018. Es passarà a tenir un total de 97 
línies d'autobús que estaran dividides en tres nivells: Nova Xarxa de Bus, línies 
convencionals o complementàries i busos de barri. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/pla-de-racons-infantils
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/07/170710-Np-mesura-bus_V2.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/07/170710-Np-mesura-bus_V2.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/04/170425nxb.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/04/170425nxb.pdf
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Connexió de la xarxa de tramvia: l’Ajuntament ha determinat el traçat de la unió del 
Trambaix i del Trambesòs en superfície per la Diagonal, en base als estudis tècnics 
presentats el març de 2016. 
 
Pla Local de la Seguretat Viària (2013-2018): a partir d’una diagnosi exhaustiva de 
l’accidentalitat, es plantegen un conjunt de mesures concretes amb les quals es 
pretén assolir l’objectiu de reduir un 30% les morts i un 20% els ferits greus.  
 
Camí escolar, espai amic: es pretén fer possible recorreguts més agradables i 
segurs per als nois i les noies de la ciutat i que així guanyin autonomia personal i 
qualitat de vida mentre van a l'escola, passegen pel parc, van al casal o a fer esport. 
 
Modificació de la ordenança per la regulació dels Vehicles de Mobilitat Personal 
i cicles de més de dues rodes: aquesta nova normativa pretén posar ordre sobre 
patinets elèctrics, segways, rodes elèctriques, entre d’altres i resoldre els problemes 
de convivència a l’espai públic. La regulació determina per quins espais poden circular 
aquests vehicles i estableix si han de tenir assegurança, s’ha de portar casc o amb 
quina edat mínima es poden conduir 
 
Pla Director del Vehicle Elèctric i Mesura de Govern Estratègica del Vehicle 
Elèctric (2016): mesures estratègiques per a la implantació del vehicle elèctric a la 
ciutat, afavorint una mobilitat sostenible, avançant en la millora de la qualitat de l’aire i 
en la reducció de les emissions. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 6. Aconseguir una ciutat amable i segura per a la bicicleta, amb 
facilitats per circular (xarxa de carrils bici), accedir al transport públic i aparcar, i en 
bona convivència amb els vianants. Potenciar la bicicleta pública, també entre els més 
joves, i ampliar-la a escala metropolitana. Desenvolupar iniciatives de foment de la 
bicicleta (tallers, formació, divulgació). 

Mesura de Govern - Estratègia de la Bicicleta (2015): mesura per fomentar l’ús 
d'aquest vehicle com una alternativa sostenible. Es compromet a millorar les 
condicions d’accessibilitat dels usuaris de la bicicleta per tal de garantir 
desplaçaments més segurs i minimitzar el conflicte amb els vianants i el trànsit rodat, 
a millorar i ampliar la xarxa de carrils bici passant dels 116 km actuals a 308, i a 
definir un nou model de gestió del Bicing. Actualment la xarxa ja ha assolit més de 
140 km i actualment s’està en fase d’execució de 60 km més. 

 
A la feina, Bicia’t: projecte del programa Ajuntament + Sostenible per fomentar la 
bicicleta com a mode de transport laboral. S’ha analitzat l’ús potencial de la bici, s’ha 
fet un estudi de l’accessibilitat dels edificis municipals, i s’ha creat la certificació 
d’edifici amable amb les bicicletes. 

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 7. Excel·lir en l’accessibilitat universal al transport públic, als edificis i 
als espais de concurrència pública evitant obstacles innecessaris i ordenant 
l’aparcament. 

Millores en l’accessibilitat dels autobusos: rampes d’accés, pis baix de plataforma 
única, espais i seients reservats, comandaments per activar la informació acústica a 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/07/01/entra-en-vigor-la-nova-regulacio-dels-vehicles-de-mobilitat-personal-i-els-cicles-de-mes-de-dues-rodes/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/07/01/entra-en-vigor-la-nova-regulacio-dels-vehicles-de-mobilitat-personal-i-els-cicles-de-mes-de-dues-rodes/
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-director-del-vehicle-electric
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/ciutat-productiva-i-resilient/pla-director-del-vehicle-electric
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/participacio-ciutadana/estrategia-bicicleta
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les parades, màquines validadores amb informació acústica i visual, avís acústic i 
lluminós de propera parada i de tancament de portes, pantalles informatives a les 
parades i a l’interior dels vehicles. 

 
Millores en l’accessibilitat del metro: ascensors i escales mecàniques a la majoria 
de les estacions, plataformes mòbils als passadissos, rampes d’accés de l’andana al 
vagó, espais i seients reservats, plans i simulacions d’evacuació per mobilitat reduïda, 
plànols de metro en relleu, comandaments per localitzar les màquines expenedores, 
avís acústic i lluminós de la propera parada i de tancament de portes, pantalles 
informatives a les andanes. S’han executat adaptacions d’estacions a persones amb 
mobilitat reduïda (PMR) a Putxet. I estan en execució a Provença, Barceloneta i Via 
Laietana. 

 
Pla de Turisme Accessible: liderat per l’IMPD, pretén la millora de l’accessibilitat de 
la ciutat, també en el sector turístic, a través d’un marc estratègic de referència per la 
millora i perfeccionament de l’accessibilitat amb la finalitat d’arribar a ser una ciutat 
accessible per a totes les persones. 
 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 8. Progressar cap a un transport públic metropolità interconnectat 
excel·lent. Ampliar i optimitzar la xarxa: metro (finalitzar la L9), bus ortogonal, 
connexió de tramvies, autobusos de barri i bus nocturn. Fer-lo assequible a tothom. 

Xarxa de bus ortogonal: fins aquest moment s'han desenvolupat completament 
quatre de les cinc fases previstes, que han permès inaugurar 16 noves línies entre els 
anys 2012 a 2016.  

 
Connexió de la xarxa de tramvia: l’Ajuntament ha determinat el traçat de la unió del 
Trambaix i del Trambesòs en superfície per la Diagonal, en base als estudis tècnics 
presentats el març de 2016. 
 
Línia 9 Sud del metro: la L9 Sud que uneix les estacions de Zona Universitària i 
Aeroport T1 ha entrat en funcionament. Queda pendent la unió de la L9 Sud i la L9 
Nord.  

Situació 
Actual 

 

 

Línia d’acció 9. Promoure estratègies dissuasòries de l’ús del vehicle privat 
motoritzat (cotxes, motos, furgonetes, etc.): regular la circulació en zones 
estratègiques de la ciutat (zones 30, horaris, restriccions...), crear aparcaments 
perifèrics i carrils VAO, etc. Promoure la conducció eficient. 

Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Barcelona (2015-2018): actuacions en 
curs i futures per tal de lluitar contra la contaminació de l'aire de Barcelona. En l’àmbit 
de la mobilitat es preveu l’impuls del transport públic i de l’ús de la bicicleta, la 
regulació de l’aparcament, l’increment de zones de vianants amb circulació restringida 
i de zones 30, la implementació de superilles, l’incentiu municipal per donar de baixa 
un vehicle contaminant i les polítiques d’impuls de l’ús de vehicles menys 
contaminants. 
 
Programa metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica (2017):  
paquet de mesures transversals destinat a rebaixar notablement el nivell de 

http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/sites/default/files/pdfs/PMQAB_CAT_2014.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/21/barcelona-impulsa-58-accions-per-combatre-la-contaminacio-atmosferica/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/11/21/barcelona-impulsa-58-accions-per-combatre-la-contaminacio-atmosferica/
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contaminació atmosfèrica. Compta amb un pressupost de 46 milions d'euros fins el 
2019 i preveu aplicar 33 mesures específiques en els àmbits de la mobilitat (que 
arriba a ocasionar el 80% de la contaminació atmosfèrica) i el medi ambient. 
 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, Dia sense cotxes: cada any durant 
aquesta setmana s’organitzen activitats amb l'objectiu de promoure hàbits de mobilitat 
més sostenible entre la ciutadania, a la vegada que es fan visibles els canvis en l'ús 
de l'espai públic per construir una ciutat més verda, més confortable i menys 
contaminada. Aquesta coincideix amb el Dia sense Cotxes durant el qual hi ha trams 
totals o parcials de carrers i algunes vies de la ciutat que només deixaran circular 
vianants, bicicletes i transport públic. 
 
Modificació de les normes urbanístiques del PGM que regulen l'aparcament al 
terme municipal de Barcelona: Està pendent d’aprovació. Té com a objectiu 
l’adequació de la reserva d'aparcament amb criteris de flexibilitat, afavorint 
l'aparcament fora de calçada per a recuperar espai públic, incentivant la transformació 
a d'altres tipus de mobilitat privada més sostenible. Objectius: Actualitzar la regulació 
de les reserves d'aparcament; Evitar l'oferta excessiva de places d'aparcament que 
pugui actuar com a reclam per al transport privat en front d'alternatives més 
sostenibles; Modular l'oferta de aparcament a les necessitats de les operacions 
d'habitatge assequible, evitant que l'escreix sigui un greuge econòmic per a la finalitat 
de creació d'aquests habitatges;  Contribuir a la millora ambiental en la mesura que la 
reducció de places tingui un efecte dissuasiu per al creixement de la de la mobilitat 
privada i afavorir solucions d'habitatge energèticament més eficient. 

Situació 
actual 

 

 

Línia d’acció 10. Implantar mesures específiques per a la distribució urbana de 
mercaderies, tant de petites flotes de repartiment com de grans distribuïdores. 
Regular horaris i aparcaments, optimitzar rutes, potenciar les microplataformes de 
distribució amb solucions d’última milla més eficients (bicicleta, vehicles elèctrics). 

Prova pilot de distribució de mercaderies amb tricicles elèctrics: prova pilot al 
Districte de Ciutat Vella amb la qual s’ha construït una micro-plataforma, creant un 
mini-moll de càrrega i descàrrega, on els camions i furgonetes deixen les mercaderies 
i des de la qual una flota de tricicle elèctrics finalitza el procés de lliurament. També 
s’ha implementat la prova pilot al districte de l’Eixample amb la micro-plataforma al 
mercat del Ninot. 

Situació 
actual 

 

 


