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COM S’ORGANITZA EL TALLER?

Part 1: Presentació objectius,  20-25’
• Pla d’acció sobre la mobilitat a la ciutat 
per part de INTRA.

Part 2: Treball en grup,  30-40’

• Debat en grups dels objectius

Part 3: Conclusions, 30’
E i ió d  l  l i• Exposició de les conclusions



QUE ÈS EL PMUS D’OLOT ? 

“El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) representa una( )

oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, com un instrument

d l ifi ió d l lí i j l’Aj bde planificació de les polítiques ja empreses per l’Ajuntament, amb

l’objectiu de definir estratègies de futur que estiguin en consonància

amb el foment dels modes de desplaçaments més sostenibles, a peu,

bicicleta i transport públic la cohesió social i la defensa del medibicicleta i transport públic, la cohesió social i la defensa del medi

ambient, garantint una millor qualitat de vida per a tots els que resideixen,

treballen i desenvolupen les seves activitats a Olot



PROCÉS METODOLÒGIC DEL PMU  

Fases Etapes

1. Inici

Documents del pla

1. Memòria: anàlisi i 
diagnosi

Tràmits

I. Anàlisi i diagnosi
2.  Anàlisi  i diagnosi

diagnosi 

Informe de Sostenibilitat 
Ambiental Preliminar 

Fase de consultes 
prèvies del departament 
de Territori i 
Sostenibilitat

3. Participació (opcional)

II Objectius
4. Objectius

Participació de la diagnosi 
de la mobilitat Consell 
assessor  de mobilitat

II. Objectius 5. Estratègies

6. Pla d’acció 2. Pla d’acció

III. Propostes

7. Participació

Informe de Sostenibilitat 
Ambiental (ISA)

Participació ciutadana del 
Pla d’acció

Informació pública 45 
dies.

IV
8. Aprovació inicial

Pla d acció

PMUS provisional

Resolució sobre laIV. Aprovació 9. Informació pública

10. Aprovació definitiva PMUS definitiu

Memòria ambiental Resolució sobre la 
Memòria ambiental



LA CIUTAT , COM ENS MOVEM , AVUI  

Aspectes rellevants de la Diagnosi

l d d l l l d à ó

33.905 Habitants. 21.0 mil vehicles.

• El 50% de desplaçaments interns que es realitzen a Olot diàriament són a peu.
més de 34.0 mil desplaçaments diaris, quasi 1000 passos de vianants 50% no adaptats

• El 30% de l’espai viari està  destinat al vianant i hi ha deficiències de voreres a barris 

• 10 km de vies ciclistes (40% en vorera), aproximadament 2.000 usuaris diaris.
• Discontinuïtat a la xarxa de vies ciclistes urbanes.

• 4 línies bona cobertura de TPU (78% de la població té una parada• 4 línies,  bona cobertura de TPU (78% de la població té una parada 
de TPU a menys de 200 metres de casa) el sistema perd passatgers ( 
T. escolar) cada any.   
El vehicle privat motoritzat és utilitzat en el 49% del total dels 
desplaçaments diaris. Ocupa el 70% del espai viari amb 140 Km de xarxa 
viària, més de 139.0 mil veh. Dia , 39 cruïlles semaforitzades
Amb  26,5M de veh‐km, cada any s’emeten 114.000 tn de CO2
36.600 places d’aparcament 



LA CIUTAT , COM ENS MOUREM , DEMÀ  

Evolució de la població: de 33.905 a 37.752 habitants (3.847 hab., 1,5%)

Tendències 1991/2019

Evolució de la població: de 33.905 a 37.752 habitants (3.847 hab., 1,5%)

Creixement urbanístic: 15.941 habitatges (+2.300 hab.)

Evolució de la motorització: de 21 655 a 28 334 (+5 000 veh )Evolució de la motorització: de 21.655  a 28.334  (+5.000 veh.)

Índex de motorització: de 639 veh./1000 hab. a 750 veh./1000 hab

Evolució de GEH: l 2006 4 586 t/  l 2013 5 272 t/Evolució de  GEH: el 2006 4.586 t/any   el 2013 5.272 t/any

Evolució dels accidents de trànsit (PLSV). Objectiu 2010: Reducció 

25% (5% l)25% (5% real)

TENDENCIAL PER MODE DE TRANSPORT 2019
49% A PEU/BICI 1% TP 50% COTXE

OBJECTIU SOSTENIBLE PER MODE DE TRANSPORT 2019

49% A PEU/BICI, 1% TP, 50% COTXE

OBJECTIU SOSTENIBLE PER MODE DE TRANSPORT 2019 
70% A PEU/BICI 4% TP, 25% COTXE



LA PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

SOSTENIBILITAT GLOBAL SOSTENIBILITAT CATALUNYA

 Llei de mobilitat 9/2003
OBJECTIUS DE LA UE (2020)

 Reducció del 20% de les GEH.

 Directrius Nacionals de   
Mobilitat de Catalunya

 / ó
Reducció del 20% de les GEH.

 Un 20% de l’energia ha de ser renovable.

 Augment del 20% de l'eficiència 

 Llei 6/2009 d’Avaluació 
Ambiental de Plans i 
Programes

(3 5% de reduccióenergètica.  PdM

SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÓMICA D’OLOT

(3,5% de reducció 
d’emissió )

SOSTENIBILITAT SOCIAL I ECONÓMICA D OLOT

 PLA D’ACCIÓ LOCAL PER LA SOSTENIBILITAT (PALS 2002)
 PACTE PER LA MOBILITAT / CONSELL  ASSESSOR 2003/08)
 OLOT S’HO VAL 
 OLOT, PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT
 POUM POUM



COM AVANÇAR  LA MOBILITAT SOTENIBLE A OLOT?

Conduint un canvi i redreçant les tendències de mobilitat, 
reduint gradualment el predomini del transport 
privat i fomentant la cultura de la mobilitat 
sostenible

Entenent i treballant de forma integral:

- la mobilitatla mobilitat
- l' urbanisme i el disseny urbà
- la promoció econòmica de la ciutat
- la participació

“L’espai públic de la ciutat no és elàstic i és un bé escàs”L espai públic de la ciutat no és elàstic i és un bé escàs

Prioritzant la mobilitat a peu, l’ús del transport públic 
i l bi i l t t i t t i l hi l i t ii la bicicleta, traient protagonisme al vehicle privat i  
gestionant l’aparcament i mercaderies 



6 ÀMBITS  D’ACTUACIÓ

1. LA MOBILITAT A PEU

2 LA MOBILITAT EN BICICLETA2. LA MOBILITAT EN BICICLETA

3. LA MOBILITAT EN TRANSPORT COL·LECTIU

4. LA MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT 
MOTORITZAT 

5. LA SEGURETAT VIÀRIA

6. LA PROMOCIÓ, EDUCACIÓ I ,
SENSIBILITZACIÓ PER L’ÚS DE MODES DE 
MOUREN’S MÉS SOSTENIBLE

• Les infraestructures de transport
• Promoció educació• Promoció, educació
• El marc normatiu



OBJECTIUS DEL PMUS D’OLOT

1 - Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa de vianants1. Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa de vianants

2.- Fomentar els desplaçaments segurs amb bicicleta

3.- Fomentar l’ús del transport col·lectiu

4 R d i l bilit t t it d i t l t t4.- Reduir la mobilitat motoritzada i augmentar la seguretat

5.- Gestionar l’estacionament per reduir el trànsit d’agitació

6.- Augmentar la seguretat en els desplaçaments al municipi i reduir 
l’accidentalitat

7.- Fomentar la mobilitat sostenible, segura i equitativa



MOBILITAT A PEU, OBJECTIU I MESURES

OBJECTIU 1: 
Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa de vianants 

 Millorar l’accessibilitat i arranjament de voreres

 Adequar i implementar nous passos de vianants M
E
 Garantir la connexió dels barris amb el centre amb itineraris 
segurs i accessibles i senyalitzats

E
S
U
 Millorar la seguretat a les cruïlles

 Actuacions de millora dels camins escolars

R
E
S
 Fomentar la cultura de la mobilitat sostenible



MOBILITAT EN BICICLETA

OBJECTIU 2 : 
Fomentar els desplaçaments segurs

MESURES

p ç g
amb bicicleta.

MESURES 
 Definir una xarxa bàsica amb connectivitat. 
 Coexistència de la bici en la xarxa viària pacificada.p
 Nous aparcaments i espais segurs.
 Mesures de seguretat contra el robatori i el vandalisme.
 Difusió i promoció de l’ús de la bicicleta.



MOBILITAT EN TRANSPORT COL·LECTIU

OBJECTIU 3: 
Fomentar l’ús del transport col·lectiu. 
MESURES
 Millores en el servei urbà i interurbà (PTVC 2008-12 determina 

32 /di di t t Ol t i Gi t l t 24)32 exp./dia directes entre Olot i Girona, actualment 24). 
 Millores d’accessibilitat a les parades i vehicles. 
 Augment de la qualitat del servei.

Ú Ús d’energies alternatives. 
 Implementació de sistemes d’informació dinàmica 
 Habilitació de sistemes de prioritat per a l’autobúsp p
 Dotació de cobertura al nou Hospital



MOBILITAT EN VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT

OBJECTIU 4:
Reduir la mobilitat motoritzada i augmentar la seguretat.

 Jerarquització de tot l’espai viari (carrers d’estar i de passar)

 Afavorir la coexistència de cotxes bicis vianants carrers de pacificació Afavorir la coexistència de cotxes,bicis ,vianants, carrers de pacificació 

del trànsit  (Zones 20/30)

 Mesures de reordenació en seccions viàries potenciant modes
M
E  Mesures de reordenació en seccions viàries potenciant modes

sostenible

 Di t ib ió d l t à it f ió d l i i d tí l t

E
S
U
R  Distribució del trànsit en funció del seu origen i destí, completar

infraestructures (a les rondes)

R
E
S
 Pla de senyalització dinàmica

 Foment de l’ús de vehicles mes sostenibles

 Distribució de mercaderies



GESTIÓ  DINÀMICA DE L’APARCAMENT

OBJECTIU 5: 
Gestionar l’oferta/demanda d’estacionament per reduir el 
trànsit d’agitaciótrànsit d agitació

MESURES (origen- itinerari- destí)
 G tió i t l i di d lit ió i bl t lit d Gestió integral i coordinada, senyalització variable centralitzada. 
 Definir noves zones d’aparcament (Hospital, C/D) i la seva regulació.
 Augmentar la regulació de l’aparcament per a residents (zona verda).
 Definir un pla de gestió d’accés a la zona centre.
 Incentivar estratègies d’aparcament fora de la calçada (residents).
 Incentivat estratègies d’ocupació i rotació en zona blava (tarifa coherent).g p ( )



SEGURETAT VIÀRIA

OBJECTIU  6:
Augmentar la seguretat en els desplaçaments al municipi i reduir 

l’accidentalitatl accidentalitat

 Definir criteris per a la instal·lació d’elements per al control de velocitat
MESURES

El PLSV és el document competent per fer les propostes 
específiques. Tot i això, moltes de les propostes d’altres línies 

 Seguiment del Pla Local de Seguretat Viària i redacció de l’informe d’avaluació

p q , p p
estratègiques de PMU tindran un efecte positiu sobre els 
indicadors de sinistralitat.

 M fí i ( ifi ió d t à it il bi i Mesures físiques (pacificació de trànsit, carrils bici, 
tractament TCA…)

 Mesures de gestió (actualització BBDD, figura 
responsable PLSV )responsable PLSV...)

 Controls (Pla de controls preventius, denúncies de la 
infracció de moviments, recaptació de sancions...)

 Educació per a la mobilitat segura (Pla d’educació per a Educació per a la mobilitat segura (Pla d educació per a 
la mobilitat segura i formació d’agents...)



PROMOCIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ PER L’ÚS MODES SOSTENIBLE

ORDENACIÓ I PACIFICACIÓ DEL TRÀNSITOBJECTIU 7:
Fomentar la mobilitat sostenible, segura i equitativa., g q

MESURES
Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a la comunitat educativa per 
promoure un accés sostenible als centres.
P l bilit t t iblPromoure la mobilitat sostenible.
Promoure el cotxe compartit.
Consolidar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura.
Editar i publicar la guia de la mobilitat d’Olot.
Impulsar l’Oficina de Mobilitat d’Olot.
Millorar la web de la mobilitat i del transport.p
Promoure l’organització de cursos de conducció eficient i segura en bicicleta.
Difondre l’oferta dels modes no motoritzats.
Potenciar la figura de l’agent cívicPotenciar la figura de l agent cívic.



G à i l ió!Gràcies per l’atenció!


