
 

Pla Específic de 
Mobilitat del 
Vallès (PEMV) 

Juny 2017 

JORNADA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 



 

 

Objectius principals del PEMV 
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 Millorar la qualitat del sistema de transport 

 

 Afavorir la connectivitat i equilibri territorial del sistema de mobilitat 

 

 Garantir accessibilitat del sistema 

 

 Afavorir el transvasament modal cap a modes més sostenibles (de viatgers i mercaderies) 

 

 Reduir les externalitats generades pel transport: 

 Impacte atmosfèric i mitigació del canvi climàtic 

 Moderar el consum 

 Reduir l’accidentalitat 

 

 Incorporar les noves tecnologies en la gestió i informació de la mobilitat 



    

 

XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
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XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 

Aspectes a debatre de la mobilitat en transport públic 

 
Alguns exemples: 

 

• Cobertura territorial del transport públic interurbà 
• Residencial, Polígons industrial, Hospitals, centres educatius 

 

• Xarxa ferroviària i de transport públic per carretera (Oferta i demanda) 
• Oferta de les diferents línies o corredors 

• Ocupació dels vehicles a les hores punta 

• Sistema d’intercanviadors 

• Sistema de Park and Rides 

• Fiabilitat del sistema 

 

• Model Tarifari 

 

• Sistemes d’informació al usuari  



    

 

XARXA VIÀRIA 

5 

2 



 

 

XARXA VIÀRIA 

Aspectes a debatre de la mobilitat en vehicle privat 

 
Alguns exemples: 

 
• Trànsit a les carreteres 

 

• Congestió a la xarxa a les hores punta 

 

• Manca de connectivitat de la xarxa local 

 

• Accidentalitat  

 

• Peatge  

• Final de concessió any 2021 per a AP-7 i C-33, 2036 per a T. Vallvidrera i 2037 resta C-16. 

 

• Polítiques d’aparcament  
• Diversitat de polítiques d’aparcament en els diferents municipis 

 

• Mobilitat de mercaderies (vehicles pesants a la xarxa viària i traspàs cap al ferrocarril) 

 

• Impacte ambiental de la mobilitat 



    

 

XARXA CICLABLE 
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XARXA CICLABLE 

Aspectes a debatre de la mobilitat en bicicleta.  
 

Alguns exemples: 

 

• Xarxa de vies ciclables interurbana.  
• El pdM té una proposta de xarxa ciclable interurbana que servirà com a referència 

per a la proposta del PEMV 

 

• Xarxa de carreteres compartides 
• La generalitat impulsa des de fa anys la senyalització de respecte al ciclista a les 

carreteres amb més afluència de ciclistes 

 

• Fomentar una oferta d’aparcaments segurs per a la bicicleta 
• Exemples: Bicibox a Sant Cugat, Gàbia per a bicicletes a la UAB, Projectes a Sant 

Quirze i Cardedeu  


