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Situació actual
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La nostra població s’està envellint

Aproximadament 35.000 milions de 
vehicles-quilòmetres recorreguts

Creixement de la població suburbana



Com movem les coses?
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El transport de mercaderies augmenta a 
mesura que l'economia creix

Moviment dependent del camió

Manquen solucions efectives per a 
l’ultima milla.



Com ens afecta?
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El transport responsable del 28% de totes les emissions de GEH a Catalunya.

És vital millorar l'eficiència del combustible per a evitar el canvi climàtic 

Les emissions del transport continuen creixent, mentre la resta baixa



Com ens podem moure millor?
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Potenciació del transport públic

Descarbonització de la flota 

Aprofitar els canvis tecnològics per a una gestió 
més eficient 

Garantir l’accés universal al transport públic 

Corregir dèficits territorials i lluitar contra el 
despoblament a l’àmbit rural 

.



Actualització de les DNM de l’any 2026.

Desembre 2023

Directrius Nacionals de Mobilitat



Quatre eixos estratègics que busquen atendre les problemàtiques principals identificades al diagnòstic:

• Conèixer millor la mobilitat amb perspectiva de gènere.

• Reduir les violències masclistes i agressions cap a les dones en el sistema de transport. 

• Enfortir la paritat de gènere i la cultura institucional en el sector transport. 

• Atendre les necessitats i patrons de viatge de les dones de forma efectiva. 

Quatre línies transversals que formaran part de tots els eixos i línies d'acció: 

a) Informació, monitoratge i avaluació.

b) Atenció al col·lectiu LGTBI+.

c) Vinculació multisectorial i participació.

d) Governança i normativitat i gestió pública. 

Primer esborrany

Desembre 2023Pla estratègic de mobilitat i gènere de Catalunya



Nota: aquests treballs han estat finançats amb fons del pacte d'estat en matèria de violència de gènere

Aprovat

Juny 2022

Enquesta sobre l’assetjament sexual al transport públic 

(EASTP), 2020 a l’àmbit territorial del Sistema Integrat de Mobilitat 

Metropolitana de Barcelona (SIMMB)

Havien patit en alguna ocasió una situació 

d’assetjament sexual al transport públic: 

Pla de mesures contra l’assetjament al transport públic per raó de sexe, orientació sexual i 

d’identitat i/o expressió de gènere



Tecnificant el transport a la demanda a Catalunya (TAD).

Digitalització del Transport a la Demanda (TAD), creant App’s

específiques per a fer les reserves i el seu seguiment.

• Funcionament

• Trucada telefònica dia anterior

Operador

Consell comarcal

ATM

• App / webs

• Preu

• Preu específic

• Integrada tarifàriament

Transport a la demanda (TAD)



Estudis comarcals

En aquests moments tenim diversos estudis amb consells comarcals

 Estudis finalitzats, amb les millores en Servei: 

Pla de l’Estany (2017).

 Estudis en fase de conclusió de propostes

Baix Empordà (2022), Ripollès (2022).

 Estudis en redacció: Alt Empordà (previsió

2022), Cerdanya (previsió 2023). 
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Actuacions sobre els equipaments de transport públic

Millora de parades i estacions d’autobusos

 Com a part dels Mecanismes de Recuperació i 

Resiliència (MRR) dels fons Next Generation EU, es 

preveu una partida de 3,5 milions d’euros per millorar 

estacions i parades d’autobús a la província de Girona.

 Les millores s’executaran a les estacions d’autobusos 

de Figueres, Lloret de Mar, Olot, Platja d’Aro, 

Ripoll, Roses i Santa Coloma de Farners, i seran per 

millorar l’accessibilitat, elements estructurals i les 

instal·lacions.

 Es preveu la millora de 52 parades d’autobús amb la 

instal·lació o substitució de marquesines, tòtems, 

apartadors, així com la millora de l’accessibilitat fins les 

parades.
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Infraestructures per al transport públic

BRCAT

 La xarxa BRCAT s’aplicarà als principals corredors de busos interurbans i suburbans de Catalunya.

 Els objectius principals són:

 Augmentar la demanda del transport públic per carretera.

 Optimitzar la velocitat comercial, la freqüència de pas i la fiabilitat del servei amb creació d’infraestructura i 

incrementar l’oferta.

 Millorar l’accessibilitat, la seguretat i informació a les parades.

 Potenciar la intermodalitat amb altres serveis de transport públic i la bicicleta.

 Promoure l’eficiència i ambientalització progressiva de la flota.

 A la província de Girona es projecten BRCATs en els següents corredors:

 Salt – Girona (en redacció)

 Blanes – Lloret de Mar (en estudi)

12



Altres millores

Descarbonització

 A curt termini està prevista la descarbonització de la flota dels següents serveis, mitjançant la compra de 

nous vehicles elèctrics:

 Clic.cat Vall d’en Bas: substitució del vehicle actual per un vehicle elèctric.

 BRCAT Salt – Girona: compra de 4 vehicles elèctrics, previstos per l’augment del servei de la L9 entre Salt i el 

campus de Montilivi de la UdG, definit al projecte del BRCAT Girona – Salt.
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Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona

Presentació

 El Pla es va començar a gestar l’any 2019 per iniciativa de l’Ajuntament de Girona, en motiu de la 

renovació del seu pla de mobilitat urbana, que va plantejar al Consorci ATMG la possibilitat de fer un pla 

de mobilitat supramunicipal. 

 Al febrer de 2021 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consorci ATMG, els onze 

ajuntaments, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per la redacció i el 

finançament. 

 El Pla analitzarà els desplaçaments a la zona i dissenyarà noves estratègies de mobilitat amb l’objectiu 

de reduir la contaminació i combatre el canvi climàtic.
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Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona

Municipis als que es proposa participar al PMUS-SGI

 Criteris emprats per seleccionar els municipis:

1. Que formin part del Consorci ATMG.

2. Que estiguin a la comarca del Gironès.

3. Que pertanyin a la zona 1 de la Integració tarifària.

 Municipis resultants:

 Aiguaviva

 Bescanó

 Fornells de la Selva

 Girona

 Llambilles
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 Quart

 Salt

 Sant Gregori

 Sant Julià de Ramis

 Sarrià de Ter

 Vilablareix



Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona

Objectius del PMUS-SGI

El Pla de Mobilitat de Girona serà una eina per afrontar el canvi climàtic, incorporar la descarbonització i

la millora de la qualitat de vida de la ciutadania des dels diferents àmbits vinculats a la mobilitat.

1. Analitzar, fer diagnosi i relacionar la mobilitat de persones i de mercaderies dintre i entre els municipis

participants, amb les respectives planificacions urbanes i interurbanes.

2. Promoure modes de transport sostenible no motoritzat i la combinació d’aquests amb els serveis de transport

públic i amb una xarxa d’estacionaments de vehicles privats perimetral als nuclis urbans.

3. Proposar millores al transport públic existent en aquests municipis, amb un sistema de xarxa que integri els

serveis urbans amb els interurbans en pro de major eficàcia i racionalitat.

4. Oferir solucions a la distribució urbana de mercaderies.

5. Planificar conjuntament la xarxa dels desplaçaments a peu, els no motoritzats (bicicletes), els estacionaments i

els altres elements bàsics que configuren la mobilitat interurbana.

6. Qualsevol altra actuació que es proposi, per implementar un model més sostenible i coordinat que tingui en

compte el benestar de les persones i la qualitat ambiental.
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Enquesta mobilitat ATM Girona

 Per part de l’ATM de Girona es vol tirar endavant una enquesta de mobilitat dins del seu àmbit per tal de

de poder disposar d’unes dades reals sobre la mobilitat al territori

 L’enquesta es preveu que es pugui dur a terme durant el 2023

 Els resultats de l’enquesta han de servir per a fer una diagnosi de la mobilitat i servir de punt de partida

del Pla director de Mobilitat de l’ATM de Girona
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