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Definició
Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) …
 És un pla estratègic per satisfer les
necessitats de mobilitat de pobles i ciutats
per a una millor qualitat de vida

 Es basa en practiques de planificació
existents
 Consideració dels
principis d'integració, participació i
avaluació

4

Què converteix un pla de mobilitat en un pla
de mobilitat urbana sostenible?

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) persegueix
l'assoliment d'un sistema de transports que…
 Permeti a tots els residents accedir a qualsevol destinació o
servei
 Millori la seguretat dels transports i l'entorn
 Redueixi les emissions nocives i el soroll
 Millori l'eficiència i el cost-efectivitat dels transports
 Incrementi l'atractiu i qualitat de l'entorn urbà
 Es coordini amb àmbits d'activitat relacionats com
l'urbanisme o la salut
 Faciliti la cooperació més enllà dels límits administratius
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Els PMUS resolen els problemes de
transport d'una manera més eficient

Les característiques fonamentals d'un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
són…
Visió a llarg termini i pla d'actuació clar

Enfocament participatiu
Caràcter interdisciplinar
Desenvolupament integrat i equilibrat de tots els modes de transport
Integració horitzontal i vertical
Avaluació actual i futur del sistema
Seguiment, revisió i informació periòdica
Consideració dels costos externs de tots els modes de transport
Pressupostos i finançament realistes
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Els PMUS se centren en les persones i en
les seves necessitats bàsiques

Un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible segueix un enfocament transparent i
participatiu que ...
 Incorpora al procés a residents i altres agents implicats

 La seva participació es produeix al llarg del desenvolupament del pla i el seu
procés d'implementació
Motiu pel qual:
 Proporciona un sentiment de propietat respecte el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible
 Fa més fàcil la seva acceptació i suport públic
 Minimitza el risc en la presa de decisions
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Els reptes de la mobilitat urbana
El transport és fonamental per al creixement de les economies i la
interconnexió de les societats. No obstant això, els efectes negatius del
transport afecten significativament la qualitat de vida de les persones.
 La mobilitat urbana és responsable del 23% de les
emissions de CO2 del transport
 Les àrees urbanes pateixen problemes de congestió
severa
 Moltes ciutats tenen problemes per complir els
requeriments legals de qualitat de l'aire - milions de
persones es veuen afectades, amb milers de
morts anuals com a conseqüència.
 Els accidents vials en àmbit urbà són responsables del
40% de les morts per accident

Urban
Mobility
Mobilitat
Urbana
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Resolent problemes mitjançant la introducció
de PMUS

1)

Millora de la qualitat de vida

2)

Estalvi de costos i generació de beneficis econòmics

3)

Contribució a una millor salut i medi ambient

4)

Mobilitat sense barreres i millora de l'accessibilitat

5)

Ús més eficient de recursos limitats

6)

Assoliment de suport públic

7)

Preparació de millors plans

8)

Compliment eficient de les obligacions legals

9)

Aprofitament de sinergies i major rellevància

10) Avenços cap a una nova cultura de la mobilitat
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Necessitats locals vs Programes nacionals

És important aconseguir un major desenvolupament dels PMUS mitjançant
la implicació i activació del nivell nacional, donant resposta a les
diferències culturals, perquè...
 Hi ha una bretxa entre les necessitats i demandes de les ciutats obligades a
desenvolupar i implementar un PMUS i els nivells més alts de l'administració. Les
institucions han de preparar el terreny i proporcionar programes de foment del
desenvolupament i implementació dels PMUS.
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Connectant actors i reduint bretxes

Reduir la bretxa entre les necessitats locals i el suport prestat a nivell
nacional és el punt de partida i principal motivació de CIVITAS
PROSPERITY.
 CIVITAS PROSPERITY reuneix els responsables de desenvolupar els
programes nacionals de suport als PMUS amb aquells que s'encarreguen
d'implementar-los
 L'objectiu és reduir la bretxa i desenvolupar programes nacionals d'ajuda als
PMUS en tots els països participants - fets a mida de les necessitats dels pobles i
ciutats, i que els siguin de veritable ajuda. P.ex. A través de l'intercanvi de
coneixement, ajuda financera, estandardització, criteris d'avaluació comuns.
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EL PROJECTE CIVITAS PROSPERITY
Introducció | Oferta
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40 Actors – 1 Meta

CIVITAS PROSPERITY reuneix
més de 40 actors amb un objectiu
comú:
 Fomentar la cooperació entre polítics
a nivell local i nacional, de cara al
desenvolupament
de
programes
nacionals de suport als PMUS
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Un dels projectes sobre PMUS més
ambiciosos

L'enfocament únic d'implicació i activació de CIVITAS PROSPERITY es
produeix a dos nivells.
1) Intercanvi regular "persona-apersona" entre autoritats
nacionals de diferents països.
2) Procés continuat de
desenvolupament a nivell
nacional a cada país, on
l'administració nacional interactua
amb les ciutats de cada país.
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Basat en projectes actuals i passats sobre
PMUS

CIVITAS PROSPERITY fa ús de l'experiència obtinguda en projectes en
curs o ja acabats, en matèria de PMUS.


ADVANCE | eu-advance.eu



CH4LLENGE | sump-challenges.eu



ENDURANCE | epomm.eu/endurance



European Platform on SUMPs | eltis.org/mobility-plans



EVIDENCE | evidence-project.eu



Poly-SUMP | poly-sump.eu



Urban Transport Roadmaps | urban-transport-roadmaps.eu
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Donant suport a autoritats nacionals i locals

CIVITAS PROSPERITY ofereix suport a les autoritats locals i nacionals
per millorar el desenvolupament i qualitat dels PMUS.
 Formació i assistència

 Seminaris d'intercanvi d'experiències
 Programes nacionals de suport als PMUS
 Desenvolupament de productes innovadors
 Ambaixadors dels PMUS
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Una plataforma per a l'intercanvi de
coneixement

CIVITAS PROSPERITY compta amb la participació d'actors que poden
proporcionar un punt d'inflexió al desenvolupament d'una planificació de la
mobilitat més sostenible.
 Contribuint a un canvi cultural del marc dels PMUS
 Cobrint mancances de les autoritats locals respecte el coneixement i aplicació
d'aquests plans
 Donant assistència a les autoritats locals i nacionals en el disseny i
implementació dels PMUS

 Afavorint la transferència de coneixement i l'intercanvi "persona-a-persona" en
matèria de PMUS
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CONSTRUIR RELACIONS
Connectar i mantenir-se informats
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Contacta amb CIVITAS PROSPERITY

Estàs a un únic clic d’informar-te, cooperar i aprendre amb col·legues de
tots els racons d'Europa.
 Coneix més sobre les activitats que es duen a terme al voltant dels PMUS!

 Descobreix i participa en els pròxims esdeveniments sobre PMUS!
 Troba i contacta amb persones implicades en el desenvolupament de PMUS o
en xarxes nacionals de PMUS
Més informació a www.sump-network.eu
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El teu punt de referència

CIVITAS PROSPERITY és membre de la Xarxa Europea de Plans de
Mobilitat Urbana Sostenible i genera nombrosos informes tècnics i altres
tipus de documents que aprofundeixen en el concepte de PMUS.

Més informació a eltis.org/mobility-plans y www.sump-network.eu
Contacta amb CIVITAS PROSPERITY
contact@sump-network.eu
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