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Seguint la tendència iniciada fa uns anys, el 2003 ha estat també un any de creixement moderat

de la mobilitat a Barcelona, en coherència amb el creixement de l’activitat econòmica i la

població. La bona notícia és que aquest creixement ha estat, en gran mesura, absorbit per la

nova oferta de transport públic. 

A banda d’aquest indicador, que ens certifica que la ciutat creix, s’ha consolidat un model de

repartiment dels diferents tipus de transport que ens dibuixa una mobilitat, a l’interior de la

ciutat,  prou sostenible: tres de cada quatre desplaçaments es fan en transport públic, a peu o

en bicicleta.  L’altra cara de la moneda la trobem en els desplaçaments a l’àrea metropolitana, el

vehicle privat encara suposa més del 60% de la mobilitat. 

Estem, doncs, davant d’un escenari que ens diu que si bé a l’interior de la ciutat és possible

mantenir la fluïdesa del trànsit i un repartiment modal equilibrat, en els accessos, i en els

desplaçaments metropolitans, la manca d’una oferta suficient de transport públic està

comprometent el model de mobilitat sostenible a què aspirem com a gran ciutat, centre d’una

important regió metropolitana de més de quatre milions d’habitants.

L’opció estratègica per pensar en polítiques de mobilitat que contemplin la Barcelona real no ha

compromès, tanmateix, l’aposta per accions de mobilitat concretes que han millorat i equilibrat

el model intern: ha augmentat l’oferta de transport públic – cal destacar les cinc noves estacions

de la Línia 11, per exemple - ; ha incrementat l’aparcament regulat i ha millorat l’oferta de places

fora de calçada; s’han fet accions d’ordenament i control de la càrrega i la descàrrega; ha

millorat la tecnologia aplicada a la senyalització i a la informació dels conductors; ha augmentat

la qualitat i la quantitat de l’espai dedicat als vianants; ha crescut la xarxa de quilòmetres de

carril bici; han continuat les tasques de millora de l’accessibilitat per a persones amb mobilitat

reduïda i, en definitiva, durant aquest període 2003 s’ha continuat treballant per una mobilitat

urbana que garanteixi la qualitat de vida dels ciutadans.

Tot això s’ha fet, a més, seguint un criteri que, en polítiques de mobilitat, ha garantit bona part

de l’èxit de les iniciatives endegades: la participació i el consens, el treball conjunt de

l’Ajuntament amb els diferents actors de la mobilitat per trobar solucions conjuntes. 

Durant el 2003 el Pacte per la Mobilitat ha crescut i ha continuat treballant, i es perfila com un

bon instrument de concertació i de generació d’idees i de noves polítiques de mobilitat. Un

Pacte que es va crear el 1998 i que és  avui plenament viu i dinàmic, però que caldrà

probablement ampliar i renovar en els propers anys.  

La Memòria de 2003 del Sector de Seguretat i Mobilitat que segueix a aquestes ratlles reflecteix,

en bona mesura, la tasca feta per tendir al compliment dels objectius marcats pel Pacte per la

Mobilitat i pel propi Pla d’Actuació Municipal. Per tendir, en definitiva, a una Barcelona cada dia

més dinàmica i activa, però alhora cada dia més habitable, més pensada per a les persones,

més sostenible i més segura.

Presentació
Joan Clos, Alcalde de Barcelona
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Hem començat plegats una nova etapa tenint per davant la realització de nous projectes i la

consolidació d’aquells que estaven en marxa. Des del Sector de Seguretat i Mobilitat hem seguit

treballant aquest any 2003 per aconseguir una ciutat amb més qualitat de vida per moure’s-hi bé

i viure-hi millor. 

Barcelona es mou i demostra la seva vocació de gran metropoli en una societat en permanent

canvi. Cal aplicar polítiques innovadores que garanteixin la convivència entre els diferents

modes de desplaçament i l’espai urbà disponible, sense menystenir la implicació i la participació

ciutadana i sense comprometre l’activitat econòmica de la ciutat.  

Els criteris globals definits en la signatura del Pacte per la Mobilitat el juliol de 1998, continuen

vigents. L’activitat dels grups de treball, la capacitat de generar noves inicitives consensuades

demostra que el Pacte és un instrument viu i útil per a la gestió conjunta de la mobilitat. Un

Pacte que caldrà renovar i ampliar en els propers anys. 

Hem seguit prioritzant els desplaçaments en transport públic, a peu i en bici. S’han incrementat

les zones de vianants i de moderació de trànsit. Hem treballat per a una ciutat amb menys

accidents d’acord amb les recomanacions europees millorant la seguretat viària des dels

diferents àmbits d’intervenció: la investigació, la comunicació, l’educació, la disciplina i les

infrastructures. 

També hem dut a terme l’anàlisi de l’impacte en la mobilitat de totes les actuacions

urbanístiques i la millora de l’accessibilitat a les vies urbanes. Hem fet ús de la tecnologia al

servei de la gestió integrada del trànsit amb la dotació de sistemes d’informació al ciutadà.

En matèria de Protecció Civil hem continuat treballant per incrementar la capacitat de predicció

i l’efectivitat en l’actuació municipal en cas d’emergència.

Les pàgines següents són l’aportació del Sector de Seguretat i Mobilitat per fer de Barcelona,

amb complicitat amb els barcelonins, una ciutat més amable, amb una mobilitat més sostenible

i segura. Una ciutat de qualitat urbana i de convivència, que aposta decididament per a la

convivència de totes les formes de desplaçament i per a l’atenció als seus ciutadans.

Presentació
Jordi Hereu, Regidor president de la Comissió 

de Seguretat i Mobilitat.



9

Una Barcelona per moure-s’hi bé i viure-hi millor

La mobilitat i la seguretat són dos àmbits prioritaris de l’actuació

municipal, l’èxit de la qual rau en la implicació activa de la ciutadania.

És per això que l’any 2003 òrgans de representació i debat com el

Pacte per la Mobilitat o el Consell de Seguretat de Barcelona i els

dels districtes han continuat consolidant el funcionament com a eines

de consulta i participació.

A través dels acords dels seus representats, el Pacte per la Mobilitat,

format per més d’una cinquantena d’associacions i entitats, ha conti-

nuat consensuant l’aplicació de mesures que responen als principis

de la mobilitat sostenible (l’accessibilitat, la prioritat del transport

públic i la promoció dels desplaçaments a peu i en bicicleta, la pacifi-

cació del trànsit, l’eficàcia en les actuacions disciplinàries, l’increment

de la seguretat viària) sense comprometre, però, el creixement i el

dinamisme de la ciutat.

Barcelona ha consolidat el seu model de seguretat basat en la pre-

venció, tant pel que fa als riscos físics, com a la seguretat ciutadana

o a la seguretat viària. El coneixement i la informació sobre la victimit-

zació, els riscos físics i d’accidentalitat, els plans municipals de pre-

venció, els d’emergències i el Pla director de bombers i, d’altra

banda, les taules de coordinació i participació dels districtes, han

estat eines que cal continuar enfortint.

En seguretat ciutadana, els aspectes més nous han estat el desenvo-

lupament de la justícia municipal, previst a la Carta Municipal, i la

definició del nou model policíac per la ciutat, fruit del desplegament

dels Mossos d’Esquadra. 

La Comissió de Seguretat 
i Mobilitat 1



Avançant en el programa d’actuació municipal 

La Comissió de Seguretat i Mobilitat va establir un seguit de compro-

misos a través del PAM 2000-2003. Molts d’ells ja han esdevingut

realitat. Una ciutat més segura i un model de mobilitat sostenible han

estat els principis inspiradors de les seves accions. 

Seguretat i prevenció

• Adaptació de la Guàrdia Urbana a les necessitats de la ciutat: incor-

poració de nous agents, reformes organitzatives, destinació d’a-

gents a tasques operatives i adscripció de personal administratiu.

Modernització d’instal·lacions, materials i equipaments. Potenciació

de les funcions de seguretat mitjançant convenis de col·laboració

en coordinació amb altres cossos policials. Seguiment del programa

educatiu de la Guàrdia Urbana a les escoles. 

• Millora en la prevenció dels riscos: implantació als centres públics 

i privats dels Plans d’Emergència corresponents. Elaboració del Pla

Específic d’Emergència Municipal per a Risc Sísmic. Participació 

i coordinació en plans d’autoprotecció de barris a Collserola.

Aplicació del sistema d’auditoria de control de riscos majors en 15

empreses del Port i Zona Franca, establiment del risc admissible

per a la indústria química i afins.

• § Compliment en les intervencions urgents del Servei d’Extinció

d’Incendis i Salvament, del compromís sobre el temps d’arribada

inferior a 10 minuts, expressat a la carta de serveis. Realització

d’una mitjana de 15.500 intervencions anuals, tasques d’extinció

d’incendis, operacions de salvament, assistència tècnica, falses

alarmes i sortides per prevenció. Obertura del Parc de Llevant.

Seguiment dels Plans de Formació per a empreses, escoles i enti-

tats. Incorporació de nous bombers. Implantació de corredors amb

prioritat semafòrica per a vehicles d’emergències (Parc de

l’Eixample)

Acompliment del Programa
d’Actuació Municipal 2
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• Ampliació de les places de càrrega i descà-

rrega. 

• Millora de l’accessibilitat a les vies urbanes

i als edificis de pública concurrència, a les

platges, als parcs i als autobusos. 

• Aplicació de mesures tecnològiques per

afavorir la gestió del trànsit: càmeres de

control, detectors de vehicles, panells d’in-

formació variable, semàfors de bicicletes,

renovació de la xarxa semafòrica, centralit-

zació del sistema de gestió de pilones.   

• FinaIització del pla de senyalització infor-

mativa i direccional pels vehicles.

Instal·lació de plaques de noms i números

de carrers. Col·locació de panells d’infor-

mació variable a les vies bàsiques (recorre-

guts alternatius, incidències). Millora en els

sistemes d’informació al ciutadà,  aprofita-

ment de la xarxa, a través de webs del

trànsit i obres a la ciutat.

• Increment de l’oferta d’aparcament en sòl

públic. Senyalització de més de 800 places

d’aparcament per a motos. Augment de la

reserva de places d’aparcament en superfí-

cie per a vehicles de persones amb dismi-

nució.

12

Mobilitat

• Augment d’associacions i entitats que

dónen suport al Pacte per la Mobilitat, eina

consolidada de consulta i participació.

Celebració de les reunions dels grups de

treball, reunions plenàries ordinàries i pre-

sentació de l’informe de gestió del Pacte

constituït l’any 1998. 

• Reducció del nombre d’accidents de circu-

lació. Col·locació de radars a les Rondes

per al control de velocitats. Instal·lació d’un

sistema automàtic per control de la discipli-

na dels semàfors.

• Consolidació  de la Comissió d’Obres i

Circulació que valora l’afectació de les

obres i planifica la seva execució per mino-

rar l’impacte sobre el trànsit.

• Anàlisi de l’impacte en la mobilitat de les

actuacions urbanístiques: Diagonal- Mar,

22@, la Maquinista, Trambaix, Heron City,

Fòrum 2004, Les Corts i Sant Gervasi.

• Aprovació de la Xarxa Bàsica de

Circulació, criteris d’ordenació i gestió del

trànsit.

• Peatonalització de carrers. Ampliació de

zones de moderació del trànsit. Implantació

del Camí Escolar a escoles de la dreta de

l’Eixample, Les Corts, La Bordeta, Sant

Andreu i Horta. 

• Aprovació del projecte de Ronda Verda

Metropolitana per crear 70 km i augmentar

els carrils bici. Creació de 1.500 places

d’aparcament en superfície o en aparca-

ments subterranis.

Acompliment del Programa d’Actuació Municipal 2
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Departament d’Administració 
i Personal del Sector 3

Organigrama del sector

Gerència Comissionat de

Mobilitat, Transports 

i Circulació

Servei d’Administració 

i Personal

Comunicació i Qualitat

Guàrdia Urbana

Servei de Prevenció,

Extinció d’Incendis 

i Salvament

Direcció de Serveis de

Gestió de la Circulació

Departament de

Regulació del Trànsit

Departament d’Espais

viaris

Direcció de Serveis 

de Prevenció

Direcció de Serveis 

de Protecció Civil
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Departament d’Administració i Personal del Sector 3

Dades a 31 de desembre 2002 2003

Direcció, administració, prevenció i protecció civil 59 47

Transports i circulació 55 56

Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament 687 690

Personal operatiu d’intervenció 632 631

Personal amb funcions tècniques i de direcció 55 59

Guàrdia Urbana 2.543 2.567

Plantilla policial de primera activitat 2.311 2.306

Plantilla policial de segona activitat 147 179

Plantilla no policial 85 82

Jocs de Policies i Bombers 10 11

Total Sector 3.354 3.371

Plantilla del Sector de Via Pública

Guàrdia Urbana: 76,15%

Servei de Prevenció,

Extinció d’Incendis

i Salvament: 20,47%

Transports

i Circulació: 1,66%

Direcció, Administració,

Prevenció i Protecció

Civil: 1,39%

Consorci Jocs 

de Policies 

i Bombers: 0,33%

Plantilla del Sector de la Via Pública 2003

Intendents majors de la Guàrdia Urbana 1

Intendents de la Guàrdia Urbana 3

Inspectors de la Guàrdia Urbana 5

Agents de la Guàrdia Urbana 122

Total Guàrdia Urbana 131

Bombers 15

Tècnic Superior d’Arquitectura i Enginyeria 3

Total oferta pública d’ocupació 149

Oferta pública d’ocupació 2003

Sotsinspectors de la Guàrdia Urbana 6

Sergents de la Guàrdia Urbana 8

Caporals de la Guàrdia Urbana 28

Total Guàrdia Urbana 42

Oficials de l’SPEIS 2

Sergents de l’SPEIS 16

Caporals de l’SPEIS 18

Total SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció

d’Incendis i Salvament) 36

Total promoció interna 78

Promoció interna 2003

Despeses Compres de Transferències Inversions Total
de personal béns i serveis corrents

e % e % e % e % e %

Direcció, administració 

i protecció civil 2.129.106,54 1,58 3.502.648,91 20,08 950.458,00 26,12 363.268,00 5,83 6.945.481,93 4,29

Prevenció 

de la delinqüència 186.358,60 0,14 107.790,84 0,62 126.056,94 3,46 – 0,00 420.206,42 0,26

Transports i circulació 2.161.886,96 1,60 6.646.288,19 38,11 112.758,48 3,10 1.465.003,00 23,51 10.385.937,06 6,41

Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis 

i Salvament 29.263.292,72 21,71 2.138.455,26 12,26 10.739,15 0,30 395.257,00 6,34 31.807.744,47 19,63

Guàrdia Urbana 100.368.937,54 74,48 4.991.470,43 28,62 79.296,28 2,18 1.660.391,00 26,65 107.100.096,30 66,08

Jocs de Policies 

i Bombers 651.535,07 0,48 55.332,86 0,32 2.360.000,00 64,85 2.347.100,00 37,67 5.413.968,59 3,34

134.761.117,43 100,00 17.441.986,49 100,00 3.639.308,85 100,00 6.231.019,00 100,00 162.073.434,77 100,00

Pressupost definitiu 2003

Guàrdia urbana: 66,06%

Servei de Prevenció,

Extinció d’Incendis

i Salvament: 19,63%

Transports

i circulació: 6,41% 

Direcció, Administració,

Prevenció i Protecció

Civil: 4,29%

Consorci Jocs de Policies

i Bombers: 3,34%

Prevenció 

de la delinqüència: 0,26%
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Constituït l’any 1998, i format per l’Administració local i per més

d’una cinquentena d’associacions i entitats, el Pacte per la Mobilitat

ens permet posar-nos d’acord per definir junts el model de mobilitat

que volem per a la Barcelona del segle XXI.

L’any 2001 l’Alcalde nomena un Comissionat de Mobilitat, Transport i

Circulació, que té, entre d’altres missions, dirigir i impulsar l’activitat

global del Pacte, coordinant-ne les activitats i reunions i prestant, a

través de la  Secretaria, el suport administratiu i de gestió necessaris.

El Pacte per la Mobilitat ha esdevingut aquest any un instrument viu i

útil, al qual s’afegeixen noves associacions i entitats, com ara Barna

Centre, incorporada el mes de novembre del 2003. L’activitat dels

grups de treball el darrer any, la freqüència de les sessions informati-

ves i plenàries i la capacitat de generar noves iniciatives mostren que

el Pacte ha treballat intensament per aprofundir en la consecució dels

seus deu objectius fundacionals.

El Pacte per la Mobilitat 4

Els 10 grans objectius del Pacte per la Mobilitat

1. Aconseguir un transport col·lectiu de qualitat i integrat.

2. Mantenir les velocitats de recorregut i millorar la velocitat del transport públic de superfície.

3. Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.

4. Augmentar el nombre de places d’aparcament i millorar-ne la qualitat.

5. Millorar la informació i la formació de la ciutadania, i la senyalització de la via pública.

6. Aconseguir una normativa legal adequada a la mobilitat de la ciutat de Barcelona.

7. Millorar la seguretat viària i el respecte entre els usuaris i usuàries dels diferents modes 

de transport.

8. Promoure l’ús de carburants menys contaminants i el control de la contaminació i el soroll 

causats pel trànsit.

9. Fomentar l’ús de la bicicleta com a mode habitual de transport.

10. Aconseguir una distribució urbana de mercaderies i productes àgil i ordenada.
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L’estructura del Pacte inclou una sessió ple-

nària extraordinària anual presidida per l’al-

calde i dues sessions ordinàries, una per

semestre. El 8 d’abril es va celebrar la sessió

plenària extraordinària del 2003, on es va

presentar l’Informe de Gestió del Pacte

(1999-2002) i el seguiment de les accions

dutes a terme per avançar en el compliment

dels objectius fixats.

A partir d’aquests òrgans de caire més insti-

tucional, el Pacte ha dut a terme un seguit de

sessions monogràfiques i de trobades dels

grups de treball. Les primeres són sessions

informatives on es presenten temes d’espe-

cial interès o actualitat relacionats amb la

mobilitat.

Per la seva banda, els grups de treball són

reunions de consulta i participació dels

membres, agrupades per temes sectorials i

objectius. Periòdicament, al llarg del darrer

any, s’han celebrat les reunions següents:

El Pacte per la Mobilitat

Data Grup de treball Temes tractats

29/01/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

05/02/2003 Reunió plenària de la Comissió · Informe estudi de pendents 

Cívica de la Bicicleta de la ciutat de Barcelona.

· Situació de la bicicleta en

la remodelació de Montjuïc.

· Projecte de protecció de les

bicicletes contra robatoris.

24/02/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

26/02/2003 GT Càrrega i descàrrega · Balanç de la càrrega 

de mercaderies i descàrrega de mercaderies 

2002.

· Presentació de la III fase

del control mitjançant disc

horari de l’estacionament a

les zones de càrrega i des-

càrrega.

05/03/2003 GT Comissió Cívica de la Bicicleta · Bicicletes abandonades i

recuperació de les bicicletes

dels dipòsits municipals.

· Possible projecte de mar-

catge de bicicletes com a

mesura dissuasiva del

robatori.

· Places d’aparcaments de

bicicletes als pàrquings 

de SMASSA i SABA.

17/03/2003 GT Comissió Cívica de la Bicicleta · Proposta de celebració i

continguts de la Setmana

de la Bicicleta 2003.

27/03/2003 GT Comissió Cívica de la Bicicleta · Presentació de pressu-

postos.

· Activitats i punts d’informa-

ció de la Setmana de la

Bicicleta.

02/04/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

14/04/2004 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

28/04/2003 Reunió Dia Sense Cotxes · Comissió Institucional 

del Dia Sense Cotxes.

Convoca Medi Ambient 

de la Generalitat.

28/04/2003 Sessió de treball · Presentació de la síntesi 

Pla Estratègic de la Moto del diagnòstic del Pla 

estratègic.

· Debat participatiu i comen-

taris al diagnòstic.

· Propostes d’accions a curt

termini.

08/05/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

11/06/2003 Reunió de la Comissió  · Preparació de la reunió 

Antirobatori de Bicicletes amb la Direcció General 

de Seguretat Ciutadana de

la Generalitat.

16/06/2003 GT Dia sense Cotxes / · Línies bàsiques de 

Setmana de la Mobilitat l’organització de la  

Sostenible. · Proposta de temes per a 

cada dia de la Setmana.

· Designació de coordina-

dors-responsables de pro-

gramació.

27/06/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

03/07/2003 Reunió de la Comissió · Presentació del projecte 

Antirrobatori de Bicicletes Antirrobatori de Bicicletes 

Programa de protecció de

bicicletes contra robatoris

a la Direcció General de

Seguretat Ciutadana de la

Generalitat.
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· Sol·licitud d’estudi conjunt

de la problemàtica.

09/07/2003 Sessió plenària ordinària · Obres estiu 2003.

del Pacte per la Mobilitat · Línies bàsiques de la

Setmana de la Mobilitat.

· Informació sobre els radars

a les rondes.

· Llei de la Mobilitat aprova-

da el 13/06/2003.

· Memòria de gestió del

Pacte 1998-2002 (edició en

castellà).

14/07/2003 GT Dia sense Cotxes / · Acord amb les entitats i 

Setmana de la Mobilitat Setmana de la Mobilitat  

Sostenible. Sostenible associacions

per temes i programació

dels dies durant la

Setmana de la Mobilitat.

· Preparació d’inaugura-

cions, presentacions i acti-

vitats durant la Setmana 

de la Mobilitat. 

21/07/2003 Reunió de la Setmana · Acord amb les entitats i 

de la Mobilitat Sostenible Setmana de la Mobilitat

districtes en la Setmana 

de la Mobilitat.

· Compromís i participació

dels districtes en l’organit-

zació d’activitats.

05/09/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

09/09/2004 Reunió de la Setmana · Reunió amb els 

de la Mobilitat Sostenible representants del Consell 

de Gremis de Comerç, 

Indústria i Turisme 

per tractar el tema 

del tancament del passeig 

de Gràcia. 

10/09/2003 Reunió de la Setmana · Presentació per part dels 

de la Mobilitat Sostenible districtes de la programació

dels actes i les activitats 

amb motiu de la Setmana 

de la Mobilitat / Dia Sense 

Cotxes.

15/09/2003 Reunió de la Comissió · Presentació de la 

Antirobatori de Bicicletes tecnologia de transponedors

aplicada a bicicletes per 

les empreses Sokymat i 

Circontrol.

17/09/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

30/09/2003 Reunió plenària de la Comissió · Pla estratègic de la bicicleta;

Cívica de la Bicicleta situació actual.

· Proposta i aprovació 

del nou funcionament de

l’organigrama intern 

de la Comissió Cívica. 

24/10/2003 Reunió sectorial de mercaderies · Distribució de mercaderies

urbanes. Projecte Miracles.

10/11/2003 GT Càrrega i Descàrrega · Presentació de l’estudi

sobre accessibilitat al Port 

i a la Zona Franca.
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· Informació sobre l’expe-

riència pilot de distribució

nocturna de mercaderies

(MERCADONA).

· Presentació de la ponència

sobre distribució urbana de

mercaderies a Barcelona.

03/11/2003 Reunió de la Comissió · Presentació del sistema 

Antirobatoris de Bicicletes tags.

· Operativa del Pilot.

17/11/2003 Reunió de la Comissió · Presentació de tecnologies.

Antirobatoris de Bicicletes · Pressupost Circontrol.

17/11/2003 Reunió sectorial · Estat de la qüestió dels 

de transport col·lectiu aparcaments per als 

autocars turístics.

· Itineraris recomanats.

· Fòrum 2004 (mobilitat).

· Problemàtica per encotxar 

i desencotxar.

· Transport escolar.

24/11/2003 Reunió de la Comissió · Pressupost del projecte 

Antirobatoris de Bicicletes antirobatori de bicicletes.

· Implantació del sistema 

per fases.

· Solucions tecnològiques 

i sistema bàsic.

01/12/2003 Reunió CicloBus-BiciForum · Exposició del projecte

CicloBus.

· Pressupost.

· Acord de signatura 

d’un conveni únic, entre

TMB, Turisme, Ajuntament 

i Fòrum 2004.

03/12/2003 Sessió informativa · Informe sobre la Llei 

del Pacte per la Mobilitat 9/2003 de la mobilitat.

· Presentació de la posada

en servei del Trambaix i el

Trambesòs; fases i paràme-

tres previstos per al funcio-

nament.

15/12/2003 Reunió mobilitat polígons · Presentació de la primera 

industrials part de l’estudi sobre 

mobilitat del polígon 

industrial Zona Franca.

17/12/2003 Reunió plenària de la · Al·legacions o propostes 

Comissió Cívica de la Bicicleta al Pla estratègic de la 

bicicleta.

· Informació sobre els ser-

veis CicloBus i BiciForum.

19/12/2003 Reunió CicloBus -BiciForum · Proposta de realització de

reunions prèvies i de segui-

ment sobre el funcionament

del servei.

· Acord sobre la incorpora-

ció al projecte CicloBus de

les entitats Biciclot i Un

Cotxe Menys.

21/12/2003 Reunió CicloBus-BiciForum · Ubicació, informació,

acords comercials o de

col·laboració.
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Presència exterior del Pacte 
per la Mobilitat

A escala internacional, l’any 2003 el Pacte ha

presentat les seves experiències en els prin-

cipals fòrums de gestió de la mobilitat. I en el

nostre entorn més proper, ha servit com a

model inspirador per a experiències similars. 

Participació en l’organització d’actes

El Pacte col·labora en l’organització de la 

II Setmana de la Bicicleta (del 2 al 8 de juny

de 2003) i en la de la Setmana de la Mobilitat

Sostenible (del 16 al 22 de setembre de

2003). També impulsa directament el premi

del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, lliurat

el 9 de desembre de 2003 al Saló de

Cròniques, i que es dóna com a reconeixe-

ment públic a persones o entitats que s’han

distingit per les seves iniciatives, treballs o

trajectòries a favor de la mobilitat sostenible. 

El Premi s’atorga anualment per la Comissió

del Premi del Pacte per la Mobilitat, formada

per quatre entitats  membres del Pacte per 

la Mobilitat escollides pel Plenari i pel

Comissionat de la Mobilitat, que n’actua com

a secretari. Les entitats membres de la

Comissió del Premi a la Mobilitat es renoven

cada dos anys.

Els guanyadors de la 3a edició del Premi del

Pacte per la Mobilitat van ser l’empresa

MERCADONA, SA, pel seu projecte

“Distribució silenciosa de mercaderies a les

hores vall de circulació”, i la Comissió Obrera

Nacional de Catalunya (CONC), per la publi-

cació Accés sostenible al lloc de treball.

En la mateixa edició es van lliurar dues pla-

ques commemoratives a Carme San Miguel i

Francesc Narváez, en reconeixement a la

tasca duta a terme al capdavant de les regi-

dories respectives.

El Pacte per la Mobilitat també duu a terme

l’organització del cicle de conferències “La

mobilitat a les grans ciutats”, per tal de

debatre amb responsables de polítiques de

transport i circulació d’altres grans metròpo-

lis mundials línies d’actuació aplicades a

solucionar problemàtiques comunes de

mobilitat urbana. L’experiència es va iniciar

l’any 2002 i el 2003 es van fer les xerrades

següents:

• La mobilitat a Nova York

20 de gener de 2003

Ponent: Sra. Iris Weinshall, comissionada del

Departament de Transport.

• La mobilitat a Barcelona

3 de març de 2003

Ponents: Sra. Carme San Miguel, regidora de

Seguretat i Mobilitat; Neus Petreñas,

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes

de Barcelona; Joan Torres, RACC; Joan Font,

Gremi de Garatges; Pau Noy, PTP.
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Gener 2003 Col·loqui Logístic Urbaine. Tolosa (França).

Gener 2003 Reunió del Comitè Tècnic Projecte Setmana Europea de la

Mobilitat a Santa Cruz de Tenerife.

Febrer 2003 7a conferència IMPACTS Europa a Barcelona.

Març 2003 “La Ciudad sin mi coche”. Madrid.

Març 2003 III Comité Sectorial Tránsito y Transporte. Quito (Equador).

Març 2003 Polis Safety Working Group Meeting. Brussel·les (Bèlgica).

Abril 2003 Seminario hacia un Transporte Urbano Ecológico. Madrid.

Abril 2003 Visita a l’Ajuntament de Ginebra (Suïssa).

Maig 2003 Experiencias Europeas para la Movilidad Sostenible. 

Madrid.

Maig 2003 Guidelines for TTI Service Implementation in European

Cities and Regions. Brussel·les (Bèlgica).

Maig 2003 Ponent conferència ECOMM. Karltad (Suècia).

Juny 2003 Projecte europeu FREDERIC. París (França).

Juny 2003 Visita a la Dirección General de Tráfico. Madrid.

Juny 2003 Jornades Tècniques sobre Centres de Gestió de Trànsit.

Madrid.

Juny 2003 Seminario Transportes Urbanos, organitzat per la Fundació

Estudis del Transport. Buenos Aires (Argentina).

Juliol 2003 Visita a la seu del Transport de Londres. Londres 

(Anglaterra).

Juliol 2003 Jornades Tècniques sobre Trànsit. Londres (Anglaterra).

Setembre 2003 Projecte europeu FREDERIC. Brussel·les.

Setembre 2003 Conferència “El Pacto por la Movilidad de Barcelona:

características y funcionamiento”. Santa Cruz de Tenerife.

Setembre 2003 Projecte europeu METROPOLIS. Istanbul (Turquia).

Setembre 2003 Ponència XI Congrés EPA. Londres (Anglaterra).

Octubre 2003 Congrés VELO-CITY 2003. París (França).

Octubre 2003 Projecte europeu FREDERIC. Londres (Anglaterra).

Octubre 2003 Projecte europeu SMILE. Berlín (Alemanya).

Novembre 2003 8a conferència IMPACTS Europa. Ginebra (Suïssa).

Desembre 2003 Seminari ANAPE. Lisboa (Portugal).
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Dins del Sector de Seguretat i Mobilitat, aleshores Sector de Via

Pública, la Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació ha estat la

branca encarregada de vetllar per a la gestió de la mobilitat a la ciutat

amb la premissa que moure’s per Barcelona ha de ser fàcil, a peu, en

bici, en cotxe o en trasport públic.  

S’ha redefinit la xarxa viària bàsica de la ciutat amb nous criteris d’or-

denació i jerarquització de vies. S’ha impulsat l’aplicació de les noves

tecnologies al servei de la gestió del trànsit, incorporació de sistemes

de detecció i control de velocitat i de respecte als semàfors, informa-

ció de l’estat del trànsit en temps real a través de la web del trànsit i

dels actes i obres a la ciutat, col·locació de panells d’informació

variable a les vies bàsiques. S’ha treballat per garantir l’equilibri entre

els moviments de vianants i cotxes creant nous punts de control a

zones de moderació del trànsit per tal d’afavorir la reducció dels acci-

dents de circulació a la ciutat. S’ha analitzat l’impacte en la mobilitat

de les principals actuacions urbanístiques

Departament d’Ordenació d’Espais Viaris

Estudi i avaluació de projectes urbanístics

El Departament estudia i avalua els aspectes referits al trànsit dels

projectes urbanístics fets per altres dependències municipals i, en el

cas de les obres, analitza les modificacions i les condicions mínimes

necessàries de mobilitat. Finalment, es fan els estudis d’impacte o

plans de mobilitat de les zones en les quals es preveu modificar les

condicions físiques de manera significativa. 

Projectes urbanístics de remodelació d’eixos de trànsit (viaris) 

• Avinguda de Rio de Janeiro.

• Carrers de Cartellà i Mare de Déu de les Neus.

• Avinguda de Josep Tarradellas.

Direcció de Serveis 
de Gestió de la Circulació 5
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• Carrer de Bilbao.

• Carrer de Perú.

• Carrer de Marroc.

• Carrer de Miquel Ferrà.

• Carrer de Joan Alcover.

• Carrer de Taulat.

• Carrer de la Llacuna.

• Avinguda de Roma entre els carrers de

Casanova i Tarragona.

• Carrer d’Àvila.

• Carrer de Sancho de Ávila.

• Carrer de Tànger.

• Carrer de la Ciutat de Granada.

• Plaça d’Alfons Comín.

• Trinitat Nova.

• Carrer de l’Agricultura.

• Carrer de les Camèlies – carrer de

Sardenya i altres.

• Carrer de Pallars. 

• Carrer de la Llacuna. 

• Carrer del Taulat.

• Carrer de Pablo Iglesias.

• Carrer de la Llacuna entre l’avinguda

Diagonal i el carrer de Pere IV.

• Carrer de Bac de Roda – avinguda Diagonal.

• Carrer del Cardenal Sentmenat.

• Carrer de la Creu Coberta.

• Carrer de Balmes, 422.

• Carrer de Bac de Roda.

• Ronda del Mig – Travessera de les Corts.

• Passeig de la Font d’en Fargas.

• Ronda del Mig – carrer de Quetzal.

• Ronda de Dalt.

• Carrer de Llançà – Gran Via de les Corts

Catalanes.

• Plaça de Maragall.

• Carrer del Pallars – Carrer del Maresme.

• Diversos carrers del districte de Nou Barris.

• Carrer d’Àvila – Avinguda Icària.

• Carrer de la Llacuna – carrer de Pere  IV –

carrer de Pallars.

• Carrer de Pujades – carrer de Fluvià.

• Avinguda de la Circumval·lació.

Cal remarcar la gran dedicació, en temps i en

mitjans, al projecte de la plaça de Lesseps. Per

tal d’arribar a un consens amb els veïns i altres

entitats, s’ha creat un grup de treball on s’es-

tudien les diferents propostes i millores per a

una solució conjunta i definitiva. 

Projectes d’ordenació integral

Com a conseqüència de l’anàlisi de les

dades de mobilitat de la ciutat, s’han elabo-

rat diferents projectes d’ordenació integrals,

dels quals podem destacar com a més signi-

ficatius els següents:

• Avinguda de Josep Tarradellas.

• Plaça de la Bonanova.

• Carrer de Muntaner.

• Passeig de Garcia Faria.

• Plaça de Colom.

• Ciutat del Teatre.

• Carrer d’Ifni – carrer de Manuel de Falla.

• Carrer de Llull (obertura de l’estació de

metro Maresme-Fòrum).

Projectes d’ordenació 

de mesures circulatòries

S’han elaborat estudis d’ordenació de mesu-

res circulatòries a: 

• Avinguda Pearson.

• Carrer de Motors.

• Ciutat Vella: prohibició de circulació de

vehicles pesants.

• Diferents carrers del districte 10.

• Sortida 19 de la ronda del Litoral.

• Plaça de Pius XII.

• Túnel de la Rovira: millores en la senyalit-

zació.

• Carrer de la Marina – avinguda de la

Meridiana (a causa de la remodelació 

de l’estació de metro).

També s’han elaborat informes amb motiu

dels canvis de sentit dels carrers següents:

• Projecte de canvi de sentit del carrer 

de Déu i Mata.

• Projecte de canvi de sentit del carrer 

del Taquígraf Garriga.

S’han redactat altres informes sobre projec-

tes als carrers següents:

• Carrer de Taulat entre el carrer de la

Llacuna i el carrer de Badajoz.

• Rotonda i vies d’accés a la nova cotxera

d’Horta.

• Carrer de Pujades entre el carrer de Bac de

Roda i el carrer de Fluvià.

• Avantprojecte d’urbanització PERI Trinitat

Nova.

• Projecte de la plaça de Sant Francesc

Xavier.

• Projecte d’urbanització de Vallbona.

• Projecte d’urbanització del passeig de

Santa Coloma – avinguda de la Meridiana.

• Projecte del Parc Central de Nou Barris, 

2a fase.

• Projecte d’urbanització del carrer de

Tànger – carrer de la Ciutat de Granada.

• Projecte de senyalització del carrer d’Àvila

– carrer de Sancho de Ávila.

Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació 5



Actuacions a favor de la mobilitat 
sostenible

Aprofundint en les polítiques per fer una ciutat

més habitable i respectuosa amb el medi

ambient, Barcelona aposta per una mobilitat

sostenible, per un ús racional del vehicle privat

i per potenciar modes alternatius de transport.

Els viatges en transport públic s’han incremen-

tat en un 5,24% durant el 2003, mentre que el

transport privat creix un 0,56% i els desplaça-

ments a peu i bicicleta ho fan en un 0,81%.

Vianants

La superfície amb prioritat per a vianants ha

augmentat fins a un total de  84,01 ha. Des

del Sector de Seguretat i Mobilitat s’han pro-

mogut, coordinat  o supervisat diferents

actuacions per afavorir la mobilitat a peu.

• Recuperació d’espai públic com a espai de

relació.   

• Promoció dels desplaçaments a peu. 

• Restricció del pas de vehicles a diversos

carrers.

• Reducció de la velocitat de vehicles a

diversos carrers.

• Eixamplament de voreres.

• Creació de nous passeigs i zones verdes.

S’han implantat nous camins escolars amb la

finalitat de pacificar el trànsit i augmentar la

seguretat dels accessos als centres escolars.

Per això s’han fet estudis i projectes per millo-

rar la senyalització (fixa i variable) i afavorir les

condicions del trànsit en 12 camins a l’escola,

la qual cosa representa la millora de les condi-

cions a 29 centres escolars. En una d’aques-

tes accions, la de la Bordeta, es preveu actuar

en 18 centres. També s’ha fet l’estudi del

“Camí amic” del districte de l’Eixample.
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Al llarg de l’any 2003 s’han atès i resolt 

52 sol·licituds o peticions relacionades amb

passos de vianants i senyalització general

per a la millora de diferents espais.

Transport públic

Per acomplir l’objectiu de mobilitat fixat al

Programa d’Actuació Municipal 2000-2003

d’ampliar fins a 100 km la xarxa de carril

bus, s’ha dut a terme la reserva d’espai viari

necessari per al transport públic de superfí-

cie (autobús, taxi, tramvia).

S’han elaborat els següents projectes de

carril bus amb la senyalització preceptiva:

– Projecte i execució del carril bus al pas-

seig de Garcia Faria.

– Projecte de senyalització del carril bus 

a Montjuïc.

– Projecte de senyalització del carril bus 

al passeig de la Zona Franca.

– Projecte de senyalització del carril bus 

a l’avinguda Diagonal.

Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació 5

Districte Nombre de Estudis i projectes

Camins a l’escola

Les Corts 2 Barcelona i Lavínia

Eixample 1 Joan Miró - Camí Amic

Sants- Montjuïc 2 La Bordeta, Pau Vila 

Sarrià-Sant Gervasi 2 Escola Pia  i Scuola Italiana

Gràcia 1 Col·legi Al·leluia

Horta-Guinardó 1 Parc del Guinardó

Sant Andreu 2 Pompeu Fabra i Dr. Ferran i Clua

Sant Martí 1 Joan de Ribera

Distribució dels Camins a l’escola per districtes

Any 1999 2000 2001 2002 2003

km de carril bus 71,1 76,2 92,3 93,4 98,0

Increment anual 3,9 5,1 16,1 1,1 4,6

Transport públic

Noves plataformes col·locades 7 (29 mòduls)

Plataformes noves que substitueixen les antigues 1 (5 mòduls)

Plataformes retirades definitivament 3 (15 mòduls)

Parades amb plataforma (31/12/03) 170

Plataformes de les parades d’autobús
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• Peticions i suggeriments

S’han atès un total de 452 peticions rela-

cionades amb el transport públic, dividides

de la manera següent:

Bicicletes

El 2003 s’han incrementat els desplaçaments

en bicicleta en un 4,5%. La longitud de la

xarxa de carrils bici ha crescut en 2.560 me-

tres, és a dir, un 2,2%.  

Durant l’any, s’han atès un total de cinquanta

suggeriments referents a senyalització, segu-

retat viària i connectivitat relatius a carrils bici

de la ciutat. S’han redactat projectes de nous

carrils bici:

• Carrer de Tuset, nou carril bici bidireccional.

• Passeig de Valldaura, carril bidireccional en

vorera, entre els carrers de Feliu i Codina i

la plaça de Llucmajor.

• Plaça de Llucmajor, carril bidireccional en

vorera, entre el passeig de Valldaura i la via

Júlia.

• Via Júlia, carril en vorera entre la plaça

Llucmajor i el carrer de l’Artesania.

• Carrer de l’Artesania entre la via Júlia i el

passeig de Valldaura.

• Passeig de Valldaura, entre el carrer de

l’Artesania i l’avinguda de Rio de Janeiro.

Les peticions d’aparcaments per a bicicleta a

la via pública s’han incrementat notablement:

enguany han estat 35 peticions de nous apar-

caments que han comportat la implantació de

256 noves places d’estacionament per a

bicis. Barcelona disposa, a més, de 983 pla-

ces d’estacionament subterrani.

Motos

Barcelona és una de les ciutats del món amb

més motos i ciclomotors, per la qual cosa

una de les actuacions prioritàries és la crea-

ció de places d’estacionament de motos en

calçada. Durant l’any 2003 es van atendre a

la Direcció de Serveis 57 suggeriments rela-

tius a la creació d’estacionament de motos

en calçada i la seva senyalització, i vuit sug-

geriments relatius a la prohibició d’estaciona-

ment de motos a les voreres. En total s’han

creat 854 noves places d’estacionament en

calçada per a aquests vehicles.

Taxis

Durant l’any 2003 es va resoldre favorable-

ment la creació d’un total de 27 places d’es-

tacionament de taxis, amb la distribució

següent:

Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació 5

Assumpte Peticions

Transport escolar 297

Transport discrecional 75

Autobusos urbans 39

Línies regulars interurbanes 41

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Km. de carril bici 7,3 7,3 21,0 21,0 31,4 57,7 59,4 72,2 92,8 108,6 110,2 116,1 119,1 121,7

Variació en % 0,0 187,7 0,0 48,5 83,8 2,9 21,5 28,5 17,0 1,5 5,4 2,6 2,2

Evolució del carril bici

140,0
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100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolució del carril bici

Districte places

Eixample 8

Sants - Montjuïc 4

Sant Martí 8

Les Corts 3

Sarrià - Sant Gervasi 4

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Places 3.390 6.640 8.540 10.138 12.317 13.171

Noves places 1.483 3.250 1.950 1.548 2.179 854

Evolució de les places d’estacionament de moto
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Carrils multiús 

La filosofia d’aquests carrils és tenir un ús

compartit de l’espai, en funció de les neces-

sitats del trànsit. Això comporta que la utilit-

zació dels carrils sigui diferent segons la

franja horària. Durant l’any 2003, s’han fet

millores de senyalització als carrils multiús

dels carrers de Balmes i Muntaner.

També s’ha fet l’estudi d’implantació d’un

nou carril multiús al passeig Joan de Borbó

amb motiu dels Mundials de natació.

Distribució de mercaderies

Zones de càrrega i descàrrega. Des de la

Direcció de Serveis de Circulació s’han atès

un total 103 peticions de reserves per a

càrrega i descàrrega amb motiu d’obres a la

via pública. La distribució d’aquestes peti-

cions per districtes ha estat la següent:

També s’han atès un total de 32 peticions de

reserves per a càrrega i descàrrega en la via

pública. La distribució d’aquestes demandes

per districtes ha estat la següent:

• Estudi d’innovacions

S’ha fet l’estudi de nous sistemes de càrre-

ga i descàrrega de mercaderies. Aquest

estudi s’ha materialitzat en una prova pilot

amb alguns supermercats de la cadena

Mercadona, que ha consistit a fer els tre-

balls de càrrega i descàrrega en horari noc-

turn amb maquinària insonoritzada. Per tal

d’avaluar el soroll provocat a la zona dels

treballs es van fer mesures sonomètriques. 

Com a conseqüència de l’èxit de la prova

pilot, s’han impulsat, durant l’any 2003,

dues noves ubicacions amb la previsió

d’augmentar-ne  el nombre.

Aparcament

• Estacionament lliure en superfície

S’han atès vint peticions de canvis d’esta-

cionament de cordó a bateria o semibate-

ria, de prohibicions d’estacionament, de

canvis de tipus (quinzenal a trimestral), i de

reordenacions generals. Han estat distri-

buïts, per districtes, de la manera següent:

• Estacionament regulat en superfície (zona

blava)

Durant l’any 2003 hi ha hagut els canvis

següents en l’estacionament de la zona

blava:

• Aparcament públic fora de calçada

Durant l’any 2003 l’Assessoria Jurídica ha

atès i ha informat de diversos temes, entre

els quals destaquen: 

– Les dues revisions anuals de les tarifes i

cànons dels aparcaments de concessió

municipal.

– Avantprojectes d’aparcaments subterranis

a la via pública (quatre).

– Els cànons dels aparcaments que no apli-

quen la tarifa màxima autoritzada.

Aquests expedients i altres escrits han

generat 27 decrets.

• Peticions i suggeriments

Es van atendre un total de 51 suggeriments

relacionats amb l’estacionament, diferen-

ciats de la manera següent: 

– Zones blaves  11

– Protectors de guals  24

– Senyalització de pàrquings  8

– Altres temes  8

Reserves i zones especials

• Disminuïts

S’ha donat entrada a 182 peticions d’informe

per a la concessió de noves reserves desti-

nades a persones amb disminució. Cal des-

tacar que els districtes amb més peticions

han estat els de l’Eixample i Sant Martí.
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Ciutat Vella 58

Eixample 40

Nou Barris 4

Sant Martí 1

Eixample 8

Sants - Montjuïc 2

Les Corts 3

Sarrià - Sant Gervasi 11

Gràcia 2

Horta – Guinardó 2

Sant Martí 6

Ciutat Vella 2

Sants - Montjuïc 3

Les Corts 5

Sarrià - Sant Gervasi 2

Gràcia 3

Sant Andreu 1

Sant Martí 4

Noves places implantades 443

Places suprimides definitivament  295

Increment net de places  148

Total de places existents (31/12/03)  7.058

Zones blaves (any 2003). Places autoritzades

Any Places Noves places

1999 6.856 208

2000 7.112 256

2001 7.452 340

2002 8.432 980

2003 8.950 518

Increment 2002-03 6,1%

Evolució de les places de càrrega i descàrrega

Tipologia 1999 2000 2001 2002 2003 Increm. 02-03 Noves places

Àrea 5.669 6.148 6.628 6.910 6.933 0,3 23

Càrrega i des. 6.856 7.112 7.452 8.432 8.950 6,1 518

No regulat 154.540 151.458 148.363 148.097 147.068 –0,7 -1.029

En calçada 167.065 164.718 162.443 163.439 162.951 5,0 -488

Evolució de l’oferta d’aparcament en calçada
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• Cossos consulars

De les possibles reserves d’estacionament

existents a la via pública cal destacar, per

la tipologia i el tractament especial, les

reserves diplomàtiques dels cossos consu-

lars. Al llarg de l’any s’han atès i informat

nou peticions de reserves de cossos con-

sulars, sis d’elles al districte de l’Eixample,

una al districte de les Corts i dues al de

Sarrià - Sant Gervasi, el que representa un

total d’onze places.

• Hotels

D’altra banda, mereixen també un tracta-

ment especial les zones de prohibició d’es-

tacionament davant dels hotels, que són

utilitzades per a l’encotxament i desencot-

xament dels viatgers. Durant l’any 2003

s’han senyalitzat dotze zones d’estaciona-

ment prohibit en hotels. Tres d’aquestes

zones estan situades a Ciutat Vella, cinc a

l’Eixample, una a Sarrià - Sant Gervasi i

tres a Sant Martí.

Senyalització

Projecte de revisió i ampliació del Projecte

de senyalitzaciódel Parc Güell 

per a vianants

Atesa la gran acceptació d’aquest Projecte

executat l’any 2002, s’ha efectuat una revisió

per tal d’ampliar la senyalització i reforçar els

itineraris existents en els punts on hi ha

hagut modificacions de transports públics. 

Projecte de senyalització per a vianants 

a Ciutat Vella, fase 1

Aquest projecte va consistir a definir els ele-

ments bàsics que configuren la proposta de

programa de senyalització per a vianants a la

zona històrica de la ciutat, i es van establir

criteris gràfics, formals i constructius de les

diferents peces que l’integren. 

Senyalització d’obres

S’ha aconsellat i informat a diferents direc-

cions d’obra sobre la tipologia de senyalitza-

ció, tant horitzontal com vertical, per a la rea-

lització del Projecte de senyalització de

carrers afectats per obres. S’han dut a terme

els estudis o projectes següents:

• Estudi d’afectació, amb motiu de les obres

del Trambesòs, dels carrers de Wellington i

de Trias Fargas.

• Projecte de senyalització especialment dis-

senyada per indicar el límit de gàlib de la

catenària del Trambaix.

• Projecte senyalització d’obres del carrer de

Badajoz.

Els estudis i informes han generat diferents

actuacions amb la finalitat d’executar al carrer

les diverses accions decidides prèviament.

Senyalització informativa

Pel que fa a la senyalització informativa,

s’han concretat els projectes següents:

• Projecte de senyalització amb motiu de la

implantació de radars a la ronda Litoral i a

la ronda de Dalt.

• Projecte i execució de senyalització infor-

mativa de la ubicació dels  pàrquings prò-

xims a la Fira Montjuïc.

• Revisió i ampliació del projecte de senyalit-

zació informativa del Centre Comercial

Carrefour - l’Hospitalet. 

• Col·laboració amb la Generalitat per a la

redacció del Projecte d’actualització de la

cartelleria informativa de la C-31 i la C-32.

• Projecte de senyalització temporal per indi-

car nous itineraris a conseqüència de les

obres del Trambaix.

• Projecte i execució de senyalització infor-

mativa de la carretera de Vallvidrera

• Projecte i execució de senyalització infor-

mativa de la carretera de Sant Cugat

• Projecte i execució de senyalització infor-

mativa de la ronda de Dalt entre la plaça

d’Alfons Comín i la plaça de Karl Marx.

• Projecte i execució de senyalització infor-

mativa de l’avinguda de l’Estatut.

• Projecte de senyalització informativa amb

motiu del cobriment de la ronda del Mig.

• Renovació de la senyalització informativa

existent a diferents punts de la ciutat:  

– Túnel de la Rovira.

– Nou accés a la ronda Litoral: Garcia Faria –

Selva de Mar.

Plaquetes de carrer

En referència a la senyalització mitjançant

plaquetes de carrer, s’han  executat els pro-

jectes dels barris de: 

• Mas Sauró.

• Font del Mont.

• Vallvidrera.

• Les Planes.

• Mas Guimbau.

• Rectoret.

• Tibidabo.

El conjunt d’aquests projectes ha comportat

la instalació d’un total de 250 plaquetes.

L’any 2003 es va iniciar la redacció del

Manual de senyalització urbana per a la ciutat

de Barcelona per omplir el buit en la normati-

va de senyalització, tant horitzontal com ver-

tical, específica per a nuclis urbans. La publi-

cació estableix l’ordenació i racionalització

de l’espai viari públic, els criteris

d’instal·lació dels senyals i la reducció del

seu impacte en el paisatge urbà. La vocació

del manual és ser un material de consulta i

un instrument pràctic per a altres municipis

que vulguin aplicar-ne els criteris. 

Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació 5
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Estudi d’innovacions

• Estudi de factibilitat d’implantació de se-

nyalització horitzontal en tres dimensions.

• Estudi i disseny de semàfors per a la inte-

gració de vianants i bicicletes.

Actuacions motivades per peticions i sugge-

riments diversos:

• S’han atès 17 demandes privades de se-

nyalització informativa de les seves

instal·lacions.

• S’han atès 447 suggeriments relacionats

amb la definició, la redefinició, la correcció,

la millora, etc. de la senyalització de codi

destinada a vehicles. Les actuacions poden

ser molt diverses, des de col·locar un se-

nyal de sentit contrari fins a plantejar una

nova senyalització d’una cruïlla.

• Al llarg de l’any 2003 també van ser ateses

diferents peticions sobre temes diversos,

com ara: queixes de la Fundació RACC,

zones de seguretat, suggeriments de “La

bústia de l’Alcalde”, etc. 

Ocupacions de la via pública

El Departament d’Ocupació de la Via Pública

té la responsabilitat d’atorgar  permisos com

ara la instal·lació de grues, elements sobre

vorera, mudances o altres operacions com

neteja de vidres i de façanes, rodatges de

televisió, publicitat o cinema.

Pel·lícules

S’han atorgat permisos de rodatge per a 

44 produccions estatals, entre les quals

destaquem:

• Cuidado con esos tres (RAI i Institut del

Cinema Català)

• El Séptimo Día (Álex de la Iglesia)

• Excuses (Kràmpack)

• Platillos volantes

• Lo mejor que le puede pasar a un cruasán

També destaquem les pel·lícules internacio-

nals següents:

• Air Heist (EUA, amb Alec Baldwin)

• Das Erbe (Alemanya)

• Da nessuna parte (Itàlia)

• Fetish Garden (Regne Unit)

• Les parents terribles (França)

• My father would go nuts (Hongria)

• The machinist (Regne Unit)

Sèries

De les 23 sèries gravades a Barcelona distin-

gim les sèries nacionals següents:

• Dalí monumental

• El cor de la ciutat

• L’un per l’altre

• Majoria absoluta

• Los Lunnis

També s’han gravat capítols de sèries televi-

sives dels EUA, el Regne Unit, Alemanya,

Itàlia, Irlanda, Bèlgica i Holanda.

Espots

Remarquem l’augment del nombre d’espots

rodats a la via pública, així com la seva com-

plexitat de realització, i els encàrrecs d’es-

pots de grans firmes nacionals i internacio-

nals, com per exemple CEPSA, SEAT,

Volkswagen, tots els espots de Telefònica,

REPSOL-YPF, BMW, Audi i Deutsche Bank.

S’han incrementat els rodatges fet per com-

panyies estrangeres i emesos per cadenes

internacionals.

Filmacions

S’ha ampliat el nombre de productores inter-

nacionals (de tot Europa, el Japó, els EUA, el

Brasil, etc.) interessades a fer a Barcelona

rodatges, documentals o programes. La seva

emissió posterior  en cadenes públiques i en

plataformes digitals significa una promoció

de la ciutat. També cal destacar tots els

audiovisuals que s’emetran durant el Fòrum

Barcelona 2004.

Fotografies

Durant el 2003 es van fer una multitud de

reportatges fotogràfics que reflectien l’arqui-

tectura de Barcelona coincidint amb la “Ruta

del Modernisme”, així com fotografies de

cotxes estàtics (Mercedes, BMW, Jaguar,

nous models de SEAT...) a les noves zones

properes al Fòrum i a les vies remodelades.

Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació 5

Any Total 2001 Total 2002 Total 2003

Actes 423 378 522

Banderoles 405 387 475

Circulació 119 170 176

Elements 323 298 320

Espots 392 466 537

Estacionament 1.078 1.618 2.493

Filmació 746 746 811

Fotografia 382 362 411

Grues 214 562 1.070

Informes 145 172 210

Mudances 1.717 2.975 5.205*

Pel·lícules 182 144 157

Propaganda 4 29 36

Sèries 11 127 90

Modificació de rodatges 66 330 573

Muntadors – – 679

Totals 6.207 8.764 13.086

Increment del 49,32% respecte a l’any 2002

*Hi ha incloses les mudances que superen la limitació horària 

de càrrega/descàrrega

Ocupacions de la via pública



Departament de regulació del trànsit

Aquest departament gestiona l’explotació de

totes les instal·lacions de regulació i control de

trànsit, com ara semàfors, càmeres de TVCC,

detectors de trànsit, senyals variables, carrils

reversibles, pilons i escales mecàniques.

Els dos centres de gestió de trànsit munici-

pals, és a dir, el Centre de Control de 

Trànsit Urbà (CCTU) i el Centre de Control de

Rondes (CCTR), desenvolupen la seva activi-

tat sota la supervisió d’aquest departament,

que també s’encarrega de gestionar el man-

teniment de totes aquestes instal·lacions i

d’elaborar els plecs de condicions dels con-

tractes de manteniment associats. A més,

redacta i dirigeix els projectes de totes les

noves instal·lacions de gestió de trànsit.

Aquestes actuacions es desglossen de la

manera següent: 

• Ampliació del nombre d’estacions automà-

tiques urbanes detectores de vehicles fins

a 253, les quals, afegides a les 39 de les

rondes, fan un total de 292 estacions

detectores.

• Continuació de la introducció de noves tec-

nologies en la detecció de vehicles. S’obté

així una flexibilitat més gran de les

instal·lacions i més  varietat de mesures

(longitud de les cues, detecció d’incidents).

– Infraroig: 26 estacions detectores.

– Visió artificial: 7 equips detectors.

• Actuacions sobre les cruïlles existents:

– Nombre de cruïlles remodelades: 87.

– Nombre de modificacions d’estructures

semafòriques: 105.

Els objectius d’aquestes actuacions són:

– Adaptar la regulació semafòrica a les

modificacions dels vials.

– Millorar la seguretat de vehicles i vianants.

– Millorar la fluïdesa de la circulació.

– Afavorir el transport públic.

– Revisar, i adequar en el seu cas, els

temps mínims de vianants.

– Gestionar els bloqueigs en cruïlles, evi-

tant que les cues d’un carrer afectin el

carrer perpendicular.

• Projectes externs en els quals s’ha

col·laborat donant assessorament sobre

regulació del trànsit a enginyeries contrac-

tades per l’Administració.

– Línia 3 del Metro

– AVE

– 22@

– Fòrum Barcelona 2004

– Infraestructures del Llevant

– Plaça de Lesseps

– Moll de la Fusta

– Via Laietana

– Diagonal Alta

– Diagonal Mar

– Sortides del FC Barcelona

– Entorns Fira II (l’Hospitalet de Llobregat)

– Passeig de la Zona Franca

– Sortides d’espectacles de Montjuïc

• Millores en 87 cruïlles dels diferents distric-

tes, entre els quals destaquen Gràcia i

Horta - Guinardó. 

• Conveni amb el SCT per l’explotació del

manteniment de les rondes.

• Obertura de les relacions amb el SCT per

actuacions conjuntes.

• Renovació arquitectònica de la Sala de

Control.
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• Inclusió d’un nou sistema d’explotació 

d’avaries.

• Inici del funcionament de la xarxa amb

switch, fibra òptica a 1 Gbps.

• Inici de proves d’enviament i recollida 

d’imatges de càmeres de televisió amb

compressió digital.

• Renovació de comunicacions i adequació

de programes per la connexió d’alta veloci-

tat amb els equips de carrer.

• Inici de canvis de protocols i funcionament

de pilons retràctils.

Informació del trànsit

• Instal·lació de noves càmeres de vídeo, fins

arribar a:

– Mòbils urbanes: 83

– Mòbils a les rondes: 26

– Disciplina semafòrica:    7

– Visió artificial (fixes): 12

• Inclusió de 13 panells per a informació

dinàmica.

• Millora de les relacions informatives amb el

SCT.

• Inici del càlcul de temps de recorreguts per

les rondes.

Zones pacificades

El 2003 s’han creat dues zones noves amb

control d’accés mitjançant pilones, amb set

nous punts de control als indrets següents:

– Plaça de Joaquim Xirau (dos punts).

– Carrer dels Templers.

– Carrer de Ferlandina.

– Carrer de Montserrat.

– Carrer de la Lluna.

– Carrer de Rafael Capdevila.

Inversions

Els projectes més destacats que s’han

redactat, adjudicat i iniciat aquest any es

mostren a la llista següent:

• Renovació de les comunicacions amb

xarxa d’1 Gbps.

• Nou semàfor de leds.

• Ampliació de les zones d’integració de semà-

for de vianants i semàfor de bicicletes.

• Supervisió i ampliació de les zones amb

semàfors d’invidents.

• Aplicació a 36 reguladors concrets automa-

tismes i proteccions contra les caigudes de

tensió i les descàrregues elèctriques.
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Gestió del Trànsit 2002 2003 Increment 02-03

Cruïlles semaforitzades 1.485 1.491 0,4%

Cruïlles amb led’s 59 110 86,4%

Cruïlles centralitzades 974 1.034 7,1%

Càmeres 99 128 29,3%

Estacions detectores 259 292 12,7%

Panells d’Informació Variable 37 37 0,0%

Elements de gestió



Millora dels punts de risc

Un dels compromisos per al 2003 ha estat

treballar per disminuir l’índex d’accidentalitat

a la ciutat, identificant els punts de risc i ana-

litzant les possibles solucions. S’ha comple-

tat la senyalització semafòrica existent en

vies amb calçades laterals amb senyalització

semafòrica incompleta, i s’han instal·lat

semàfors de vianants en algunes cruïlles de

l’avinguda Diagonal. Les cruïlles triades han

estat les següents:

• Carrer de Muntaner.

• Carrer d’Aribau.

• Carrer de Pau Claris.

• Carrer de Girona.

• Carrer de Bailèn.

• Carrer de la Marina.

En el cas de la intersecció del carrer de la

Marina, es va reforçar amb una nova línia de

detenció amb semàfors de vehicles a la cal-

çada lateral mar de l’avinguda Diagonal.

D’altra banda, un grup de treball conjunt amb

tècnics de la Guàrdia Urbana va redactar el

document Auditoria de seguretat de projec-

tes a la via pública, pendent de l’aprovació

definitiva per al 2004. 

Documents elaborats de dades i indicadors

Quadre de comandament

El Quadre de comandament és una eina per

a la Direcció, amb la finalitat de  facilitar la

gestió. És un document que s’elabora amb

periodicitat mensual des de la Direcció de

Serveis. Inclou dades diverses relacionades

amb el trànsit, que poden tenir importància

en el moment de la presa de decisions.

Dades bàsiques de la mobilitat a Barcelona

És un recull d’informació sobre la mobilitat a

la ciutat de Barcelona. És un document d’ús

intern, encara que un dels seus objectius és

disposar d’un element base per poder donar

resposta a les preguntes dels ciutadans.

Pretén ser un document de consulta per a

qualsevol informació relacionada amb la

mobilitat i el trànsit. Té una periodicitat anual. 

Taula del soroll

Dins del Programa marc d’actuació per a la

minoració de la contaminació acústica de 

la ciutat de Barcelona, hi ha definida la Taula

del soroll com a eina per desenvolupar

accions i projectes relacionats amb el pro-

grama. Des de la Direcció de Serveis s’ha

tingut responsabilitat directa o compartida en

el desenvolupament de diverses línies d’ac-

tuació, algunes ja iniciades en anys anteriors,

com ara:

• Promoció de l’augment de carrils bici.

• Impuls de l’ús del cotxe compartit. Suport

a la creació de Xarxa CarSharing.

• Revisió de la sincronització semafòrica dels

carrers de pujada.
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• Ordenació dels vehicles d’emergències 061

a la ciutat.

• Motocicletes i ciclomotors: participació en

el grup de treball impulsor de l’establiment

de programes  compromís amb el Gremi

Provincial de Tallers de Reparació

d’Automòbils de Barcelona i amb l’Aso-

ciación de Comidas preparadas para su

venta a domicilio.

Actuacions relatives al transport sanitari:

bases d’ambulàncies

Les bases d’ambulàncies són zones d’espera

o parada dels vehicles d’atenció d’emergèn-

cies (061). Es va acordar un nou enfocament

per a aquestes bases en què es promovia

que se situessin, en el futur, fora del carrer.

Malgrat això, i considerant l’actuació com a

temporal i no definitiva, des de la Direcció de

Serveis es va col·laborar juntament amb la

Guàrdia Urbana i amb els Serveis de

Coordinació d’Urgències de Barcelona (061)

per tal d’ordenar i racionalitzar l’establiment

de zones de parada en superfície (bases)

dels  vehicles d’emergències, indicant-les

amb una senyalització especial. D’acord amb

això, es van crear quatre zones distribuïdes

geogràficament pel territori amb la finalitat

d’aconseguir una assistència d’urgències efi-

caç i ràpida per tota la ciutat i es van habili-

tar les bases de vehicles del 061 següents:

• Carrer d’Enric Bargés, 21 (districte de

Sants - Montjuïc).

• Carrer de Fluvià, 209 (districte de Sant

Martí).

• Carrer de Lope de Vega, 140 (districte de

Sant Martí).

• Avinguda de la Meridiana, 430 (districte de

Sant Andreu).
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Direcció de projectes. 
Relacions internacionals

Projectes urbanístics informats i obres

gestionades

Desviaments

• Inauguració Jocs de Policies i Bombers

Estudis d’impacte

• Pla de mobilitat del Forum 2004

• Pla de mobilitat del Barça

• 22@

• Estudi de superilles s la vila de Gràcia

• Estudi de la pacificació de les Rambles

• Reurbanització de la plaça Lesseps 

• Pla especial de l’av. de l’Hospital Militar 

• Reurbanització de la Travessera de Dalt -

carrer Escorial

Col·laboracions internacionals

Projectes

• FREDERIC (IMPACTS)

Freight Delivery Rationalisation in Cities.

Projecte de racionalització de la distribució

de mercaderies a les ciutats.  Ve de la

xarxa IMPACTS. Hi participen constructors

de camions i les ciutats de Londres, París i

Barcelona.

• MIRACLES (CIVITAS)  

(Multi Initiatives for Rationalised Accesibility

and Clean, Liveable Enviroments)

L’Ajuntament de Barcelona hi participa amb

la C/D de mercaderies (carrils multiús i un

sistema d’ajud a l’explotació de les zones

de C/D) i amb la pacificació de les

Rambles. També hi participen TMB (busos

de gas natural) i l’ATM (bàsicament infor-

mació a l’usuari).

• SIRTAKI

(Safety Improvement in Road&rail Tunnels

using Advanced ICT and Knowledge

Intensive dss)

L’objectiu estratègic de SIRTAKI és desen-

volupar i avaluar un sistema de túnels

avançat que específicament tracti temes de

seguretat i emergències, integrar-lo dins la

gestió global de la xarxa. 

El programa el desenvolupa un consorci

multidisciplinari amb representació de tots

els agents implicats, incloent-hi autoritats

locals, proveïdors de sistemes i institucions

de recerca de vuit països europeus.

Assessoria jurídica

Continuïtat en la tendència d’increment de

participació ciutadana directa, a l’hora 

de comunicar avaries, i distribució de fases 

a través del telèfon i mitjançant les pàgines

web municipals.

Denúncies de trànsit que poden comportar

la suspensió del permís de conduir (2003)

Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació 5

Tipologia de queixes Nre. % % acumulat

Regulació semafòrica 1.353 63,25% 63,25%

Senyalització 289 13,51% 76,76%

Ordenació d’espais viaris 128 5,98% 82,75%

Altres circulació 369 17,25% 100,00%

Totals 2.139 100,00% 100,00%

Tipologia de queixes i suggeriments (gener-desembre 2003)

* Atenció d’avaries i distribució de temps de fases,

comunicats pels ciutadans. 

Regulació semafòrica*:

63%

Altres circulació: 17%

Ordenació d’espais

viàris: 6%

Senyalització: 14%

Alcoholèmia 6.805

Conduccció perillosa 1.204

Velocitat 14.488

Nombre total 22.497

Expedients tramitats

Desestimades 1.103

Estimades 703

Donen dades del conductor 924

Nombre total 2.730

Al·legacions formulades

Desestimats 876

Estimats 21

Nombre total 897

Recursos

Nombre total 5.409

Total d’escrits rebuts



Direcció de Serveis de Gestió de la Circulació 5

Expedients RCC 2003

Trasllat d’expedients a trànsit per a la sus-

pensió del permís durant els anys indicats.

4948

Voluntàries 731

Executives 123

Automàtiques a societats titulars 712

Nombre total 1.566

Anul·lacions d’ofici

Nombre total 3.880

Expedients traslladats a trànsit

Nombre total d’expedients de l’any 22.497

Expedients pagats en període voluntari 8.176

Expedients pagats en període executiu 99

Nombre total d’expedients pagats 8.275

Pagats

Nombre total d’interessats que han estat citats 2.617

Interessats que han comparegut 1.384

Vista d’expedients 

Any 2002 Any 2003

9.600 22.497 14.488 velocitat nous radars

*A més, es van enviar 3.670 cartes informatives en els primers excessos de

velocitat detectats pels nous mitjans.

Nombre d’expedients*

Any 2002 Any 2003

Nombre total d’escrits rebuts 3.263 5.409

Al·legacions desestimades 656 1.103

Al·legacions estimades 451 703

Recursos desestimats 508 876

Recursos estimats 2 21

Ciutadans citats a comparèixer 1.223 1.845

Ciutadans que han comparegut 692 972

Al·legacions, escrits i atenció al ciutadà

1999 2000 2001 2002 2003

Traslladats 453 1.321 1.895 2.459 3.880
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En les causes de l’accidentalitat intervenen molts factors: l’espai físic

(les vies, la densitat de trànsit, l’estat atmosfèric...), les persones (les

seves habilitats, percepcions, comportaments...), i l’entorn social i

econòmic. Identificar els factors de risc que poden produir accidents

és un primer pas per avançar en la prevenció.

El Pla municipal de seguretat viària 2000-2003 ha estat l’instrument

del Sector de Via Pública per aconseguir una mobilitat més segura.

La diagnosi de l’accidentalitat, la conscienciació ciutadana, la

col·laboració institucional i del teixit social a través del Pacte per la

Mobilitat, l’actuació interdepartamental coordinada i l’avaluació per

conèixer quins efectes produeixen les actuacions que es fan en són

els continguts principals.

Accidentalitat

L’any 2003 es van produir a Barcelona 11.137 accidents de trànsit, la

qual cosa consolida la tendència decreixent dels últims anys i signifi-

ca una disminució del 13,8% en tres anys (període 2000-2003).

Els descensos en aquest mateix periode també es registren en el

nombre d’accidents amb víctimes (11%), de lesionats (9,1%) i de víc-

times mortals (14,8%).

Aquestes dades permeten avançar en l’objectiu establert per la Unió

Europea de reduir el nombre d’accidents de trànsit i de víctimes mor-

tals en un 50% en l’horitzó de l’any 2010.

Pel que fa a les rondes, l’any passat es van registrar cent accidents

menys que el 2002, amb un important descens del 15,2%. La pre-

sència dels radars en aquestes vies s’ha configurat com un factor

clau per invertir la tendència dels últims anys.

Departament d’Estudis 
i Seguretat Viària 6
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Vigilància i control

• La Guàrdia Urbana ha dut a terme diferents

accions relacionades amb l’ús del cinturó

de seguretat, la disciplina semafòrica i l’ex-

cés de velocitat, així com campanyes espe-

cials contra l’alcoholèmia, entre d’altres,

amb l’objectiu de millorar la seguretat viària. 

• S’han consolidat i impulsat actuacions refe-

rides a dos col·lectius específics: els nous

conductors que comencen a infringir les

normes de circulació i els multiinfractors.

Per impulsar mesures per a l’eficàcia del

procediment sancionador s’ha dut a terme

un treball coordinat entre Hisenda, la

Guàrdia Urbana i grues per millorar la identi-

ficació i la notificació de les denúncies a

multiinfractors.

També s’ha continuat treballant en la remis-

sió de sancions per formació: poden acollir-

se a la remissió de la sanció les persones

que assisteixin a una sessió formativa i que,

reunint els requisits establerts, així ho

sol·licitin. Les infraccions incloses són,

bàsicament, les comeses per motoristes,

excloent-ne les que comporten la retirada

del permís de conducció.

• S’han instal·lat càmeres d’enregistrament

de vehicles que passen el semàfor en ver-

mell a les cruïlles més conflictives de la

ciutat, i s’ha incrementat el nombre de

radars mòbils de control de velocitat i els

enregistraments de cotxes que cometen

infraccions a les rondes i altres vies de la

ciutat, per tramitar posteriors sancions.

També s’han muntat radars fixos a les ron-

des, tal com permet la nova llei de trànsit,

amb el suport de càmeres que canvien

periòdicament de localització. 

Actuacions

• Set càmeres per al control fotogràfic de

semàfors.

• Set radars a les rondes.

• Tres càmeres per al control fotogràfic de

girs al Trambaix. mòbils a les vies d’accés

a la ciutat
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L’Ajuntament de Barcelona s’ha personat

com a acusació particular en casos de com-

portaments negligents que han pogut inter-

venir en un accident amb víctimes mortals o

molt greus. Malgrat les dificultats de portar a

la pràctica aquesta mesura quan les famílies

decideixen no continuar amb la tramitació

legal per acord de les parts assegurades,

l’Ajuntament actua com a acusació particular

en casos de comportaments negligents que

han pogut intervenir en un accident amb víc-

times mortals o molt greus. Es dóna la cir-

cumstància que moltes vegades aquestes

actuacions no són sancionades ni adminis-

trativament ni penalment, motiu pel qual,

malgrat que les companyies asseguradores

arribin a un acord, l’Ajuntament es persona

en casos de negligència molt greus implicats

en accidents de trànsit, perquè no quedin

impunes. La Guàrdia Urbana actualment

també sanciona totes les actuacions que

detecta que estan implicades en un accident.

Educació i formació viària

• S’han continuat les activitats d’educació

viària dels monitors de la Guàrdia Urbana

de Barcelona a les escoles de primària i

secundària a través del programa La

Guàrdia Urbana a les escoles, amb l’objec-

tiu general de fomentar la convivència ciu-

tadana i la prevenció de situacions de risc. 

Descripció de les activitats:

– Centres d’educació infantil i primària (3 a

11 anys): currículum d’educació viària i

programació per cicles.

– Centres de secundària (12 a 16 anys):

programació per cicles, propostes didàcti-

ques i activitats complementàries.

– Centres d’educació especial: materials

adreçats a alumnes amb deficiències

visuals.

– Activitats de suport al Parc Infantil de

Trànsit i les festes anuals escolars d’edu-

cació viària als diferents districtes de la

ciutat.

– Visites al Centre de Control de Trànsit,

monogràfics sobre la prevenció de l’acci-

dentalitat.

6
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Any 2000 Any 2001 Any 2002 Any 2003 Variació  (2003/2000

Accidents de trànsit 12.916 11.981 11.432 11.137 –13,8%

Accidents amb víctimes 11.348 10.755 10.853 10.096 –11%

Lesionats 14.816 14.383 13.765 13.470 –9,1%

Morts 54 59 35 46 –14,8%

Evolució de l’accidentalitat

Excés de velocitat: 137.564

Conduir efectes alcohol: 4.967

No ús cinturó seguretat: 17.450

No respectar el semàfor: 76.167

Ús telèfon mòbil: 32.925

No ús del casc: 8.163

Proves d’alcoholèmia 2003:  34.623

Alcoholèmies positives 2003:  20,02%

Denúncies per infraccions de trànsit 2003:



El curs 2002-03 hi van participar 72.512

nens i nenes. Nombre d’escoles: 259.

• En la mateixa línia, s’ha prosseguit amb la

tasca de sensibilització del grup de població

més jove sobre aspectes de la mobilitat i la

sostenibilitat, la seguretat i la prevenció, i

s’ha donat suport a totes les festes i jorna-

des que des dels diferents sectors munici-

pals promouen l’ús de la bicicleta, els des-

plaçaments a peu, el civisme... 

Des de l’Ajuntament de Barcelona, durant

aquest any s’ha continuat fomentant i des-

envolupant diverses activitats per promoure

la mobilitat sostenible i segura entre els

escolars:

– Organització de la jornada anual “Mou-te en

bici” entre els estudiants de 3r i 4t de secun-

dària. Hi participen més de 1.500 nens.

– Realització de l’activitat “Orientar-nos en el

nostre hàbitat”, amb alumnes des de 3r de

primària fins a secundària.

• També s’ha continuat la línia de publica-

cions d’educació viària per a la mobilitat.

L’any 2003 s’ha treballat en la publicació

dels materials didàctics de la Guàrdia

Urbana a les escoles, juntament amb la

Fundació Mapfre, que es fa càrrec de les

despeses de l’edició.

• S’ha ampliat l’experiència del Camí Escolar

de l’escola Tabor a tots els districtes per tal de

garantir la protecció dels escolars.

• S’ha impulsat el Centre de Recursos

Educatius per la Mobilitat per tal de fomen-

tar l’educació viària a les escoles. L’any

2003 s’ha realitzat el Pla de viabilitat del

Centre de Recursos Educatius per la

Mobilitat amb uns resultats positius amb

vista a la continuïtat del projecte. Sobre la

base dels objectius del Centre de Recursos

que es van definir l’any 2002, el Pla de via-

bilitat ha consistit en: benchmarking de

projectes educatius similars, definició dels

públics objectiu i dels productes educatius,

estudi de costos, quantificació d’espais i

ubicació, i proposta d’entitats associades.

• S’han promogut activitats de sensibilitza-

ció a les escoles, com ara la promoció de

l’ús del transport públic a les sortides

escolars amb la Targeta escolar. Cada any

hi ha més escoles que usen la Tarjeta

escolar, que té un preu especial, per pro-

moure el desplaçament en transport

públic de les activitats escolars fora dels

centres. Els centres que tenen accés a

aquesta opció estan adherits a la cam-

panya “Utilització del transport públic en

6

Estudis específics:

– Infants i adolescents lesionats per acci-

dents de trànsit a Barcelona 2002

– Avaluació de l’eficàcia de l’ús del cinturó

de seguretat a la ciutat

– L’accidentalitat dels vianants a Barcelona

2002

• S’ha avançat en la detecció dels punts

d’accidentalitat en relació amb la intensitat

de trànsit i s’ha continuat amb la revisió i la

millora per tal de disminuir el nombre de

punts amb més de deu accidents. S’ha ela-

borat el Pla anual de millora dels punts de

risc d’accidentalitat a les vies urbanes i a

les rondes. 

• S’han impulsat auditories de seguretat vià-

ria dels projectes urbans i s’han homologat

els elements viaris amb criteris de segure-

tat segons la realitat urbana. 

• S’ha continuat amb el funcionament del

sistema d’enregistrament d’accidents de la

Guàrdia Urbana de Barcelona. 

• S’ha encetat una línia de treball que afavo-

reixi l’ús del transport públic en la mobilitat

obligada per treball o estudi a l’objecte de

disminuir el nombre d’accidents de trànsit

laboral i in itinere:

- Els accidents in itinere.

- Pla de mobilitat d’empresa. 

- El cotxe compartit a l’Ajuntament 

de Barcelona. 
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les activitats fora de l’aula”, dins la cam-

panya de foment de l’ús d’aquest mitjà de

transport. El Projecte és impulsat conjun-

tament entre l’Institut d’Educació i TMB.

També s’ha impulsat la creació de l’aplica-

tiu “Mou-te... amb transport públic” i la

proposta didàctica “Construïm valors amb

l’ús del transport públic”.   

• S’ha continuat amb les sessions informati-

ves sobre seguretat viària i prevenció de

riscos als casals d’avis. La Guàrdia Urbana

ha fet xerrades als casals d’avis per preve-

nir els accidents de trànsit a la ciutat.

• Durant el 2003 s’han consensuat, al Grup

de Treball de Seguretat viària del Pacte per

la Mobilitat, diferents alternatives que la

ciutat de Barcelona ofereix al problema de

la manca de formació en la conducció 

de joves de 14 a 18 anys, que és un dels

col·lectius amb més risc d’accidentalitat. 

Investigació d’accidents

• S’ha aprofundit en la descripció i l’anàlisi

de les variables implicades en l’accidentali-

tat per millorar la definició de les actua-

cions, avaluar-ne l’impacte i quantificar

objectius i establir criteris d’avaluació: 

Estudis per al seguiment i l’anàlisi de l’acci-

dentalitat:

– Informe pel seguiment de l’evolució de

l’accidentalitat 2003

– Lesionats per accidents de trànsit a

Barcelona 2002

– Lesionats per accidents de trànsit atesos

als serveis d’urgències hospitalàries de

Barcelona 1997-2002
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Accèssit

Títol: Com.moto (programa de preven-

ció d’accidents de ciclomotors 

i turismes).

Autor: Policia Local de Palma.

Localitat: Palma de Mallorca.

Com cada any, s’ha reunit, al voltant de la 

X edició del Fòrum Barcelona de seguretat

viària, amb el tema “Ciutat de vianants, ciutat

segura”, un nombre important de persones

que s’interessen per la seguretat viària a la

ciutat. El Fòrum, que  s’organitza conjunta-

ment amb l’entitat PAT Prevenció

d’Accidents de Trànsit i el RACC es va cele-

brar el 10 d’abril de 2003 amb una assistèn-

cia de més de 220 persones. S’organitza

conjuntament amb  PAT i RACC
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Divulgació i participació en la societat

S’ha donat continuïtat a la línia encetada

l’any 1995 per a la promoció de la investiga-

ció de l’accidentalitat a les vies urbanes i la

difusió d’experiències d’educació viària o de

seguretat viària en l’àmbit urbà. Es tracta del

Premi  Barcelona de Seguretat Viària

Memorial M. Àngels Jiménez a la investigació

de l’accidentalitat urbana, premi anual que es

lliura al mes de maig. El 10 d’abril de 2003,

en el marc del Fòrum de Seguretat Viària,

se’n va celebrar la VIII edició. El premi és

atorgat conjuntament per PAT, RACC, AXA i

Ajuntament de Barcelona.

Apartat d’investigació

Guanyador

Títol: Beure’s l’atenció. La influència de

les baixes alcoholèmies sobre tres

factors atencionals: implicacions

per a la seguretat viària.

Autor: Dr. Jaume Rosselló Mir, Facultat

de Psicologia, Universitat de les

Illes Balears.

Localitat: Palma de Mallorca.

Apartat d’actuacions municipals

Guanyador

Títol: Proyecto de educación vial en

colaboración con el centro de

educación especial “El Molino”.

Autor: Alberto Echarri Osinaga (Policía

Municipal de Pamplona).

Localitat: Pamplona.
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Informació  i comunicació

S’ha demanat la col·laboració ciutadana amb

campanyes anuals d’informació i sensibilitza-

ció sobre les conductes de prevenció d’acci-

dents i de civisme en la convivència a la ciu-

tat que causin impacte en l’opinió pública.

Amb aquest objectiu s’han dut a terme

accions comunicatives periòdiques i vincula-

des a operacions disciplinàries de la Guàrdia

Urbana, relatives  al foment de l’ús del casc,

l’ús del cinturó de seguretat al davant i al

darrere del vehicle a ciutat, la no utilització

del telèfon mòbil mentre es condueix, la velo-

citat a les rondes i vies bàsiques i el respecte

als semàfors en vermell. Les accions són

reforçades amb banderoles, anuncis a ràdios

i rodes de premsa.

S’ha editat, juntament amb el RACC i

l’IDIADA, el DVD sobre l’eficàcia del cinturó

de seguretat en els accidents urbans.

Divulgació i publicacions

S’ha continuat amb la línia de publicacions

de seguretat viària de la ciutat de Barcelona

iniciada l’any 2000.  

L’any 2003 s’ha publicat:

• El número 5 de la col·lecció de publicacions

del Pacte per la Mobilitat amb el títol 10 anys

de Fòrum Barcelona de seguretat viària.

• El número 12 de la col·lecció de Guies d’e-

ducació ambiental amb el títol En moto

mou-te B.

• Al número 12 de la revista Barcelona

Societat s’ha publicat l’article “El perfil de

la mobilitat i dels accidents de trànsit de

les dones a Barcelona”.

Departament d’Estudis i Seguretat Viària
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Protecció civil és el servei que coordina i preveu les actuacions

davant situacions d’emergència que es puguin produir a Barcelona,

vetllant per la protecció física de les persones i els béns de la ciutat. 

Plans d’emergència

• Elaboració del Pla d’acció del Grup Logístic Social.

• Elaboració del Pla específic d’emergència municipal per manca de

comunicacions (veu i dades) a Barcelona, desenvolupat juntament

amb la participació de les principals operadores de la ciutat.

• Actualització del Pla específic d’emergència municipal per riscos greus,

relatiu a les empreses afectades per la Directiva europea Seveso II.

• Desenvolupament del Pla de comunicacions de les empreses de

riscos majors.

• Actualització del Pla específic d’emergència municipal per manca

de subministrament d’electricitat.

• Inici del desenvolupament del Pla d’acció per múltiples víctimes.

Convenis

Seguiment dels convenis de treball següents:

• AB - Centre d’Estudis del Risc Tecnològic (UPC).

• AB - Institut Nacional de Meteorologia.

• AB - Voluntaris 2000.

Comissions i grups de treball

• Participació en la Ponència ambiental de l’Ajuntament de Barcelona

per donar compliment als criteris fixats en l’Ordenança municipal

d’activitats i de la intervenció integral de l’Administració ambiental

(OMAIIAA).
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Participació en la Comissió de Protecció Civil

de Catalunya i en els grups de treball especí-

fics següents:

– Grup de treball núm. 4: elaboració d’una

nova guia per desenvolupar plans d’e-

mergència per túnels.

– Grup de treball núm. 5: actualització de

l’INFOCAT per incendis forestals.

– Grup de treball núm. 6: revisió total de

l’INUNCAT per inundacions.

– Grup de treball núm. 7: desenvolupament

del SISMICAT per riscos sísmics.

– Grup de treball núm. 8: seguiment deI

TRANSCAT per transport de mercaderies

perilloses.

– Grup de treball núm. 9: desenvolupament

del Reglament del voluntariat.

– Grup de treball núm. 11: desenvolupa-

ment del CAMCAT per contaminació de

les aigües marines.

– Grup de treball núm. 12: seguiment del

NEUCAT per nevades.

– Grup de treball núm. 13: realització d’un

esquema de servei, una estructura de

recursos humans dels serveis de protec-

ció civil municipal i redactat de la llei de

coordinació de serveis de protecció civil.

• Participació en la Comissió Mixta constituï-

da per l’Autoritat Portuària de Barcelona i

l’Ajuntament de Barcelona per fer el segui-

ment del Conveni de col·laboració.

• Participació en la Comissió Mixta consti-

tuïda per RENFE i l’Ajuntament de Barcelona

per fer el seguiment del Conveni de col·la-

boració.

Organització en fase preventiva 
i operativa (CECOR)

• X Campionats Mundials de Natació

FINA’2003.

• X Jocs Mundials de Policies i Bombers. 

• Participació en el desenvolupament del

Pla director de seguretat del Fòrum

Barcelona 2004.

• Desenvolupament de simulacres: CLH,

Allianz, La Maquinista, accident naval, etc.

• CECOR de les activitats a la via pública:

Cavalcada de Reis, Carnestoltes, Mercè,

activitats pirotècniques, etc.

• Seguiment del Pla d’usos de les platges.

Implantació de l’OMAIIAA

• Compliment dels criteris de seguretat de

les empreses de riscos majors amb les

auditories de les anàlisis quantitatives del

risc, juntament amb el Centre d’Estudis 

del Risc Tecnològic de la UPC i l’Institut

Químic de Sarrià.

Projectes europeus

• Gestió de riscos urbans (Marsella, Bolonya).

• Risk-UE (projecte Niça).

Altres

• Sol·licitud de subvencions a la Generalitat

de Catalunya per a l’elaboració de projec-

tes municipals.

6160
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El Departament de Comunicació i Qualitat participa en l’elaboració

d’estratègies informatives i serveis específics d’acord amb els res-

ponsables dels diferents departaments del Sector. Gestiona campan-

yes informatives, promocionals, cíviques i de sensibilització alhora

que dissenya els productes de comunicació pertinents com guies,

cartells, fulletons, mapes vetllant per a l’acompliment de les normes

que regulen l’aplicació de la imatge corporativa. 

A més, al Departament es duen a terme les funcions següents:

• Redacció de comunicats i transmissió d’informació als ciutadans.

• Preparació de la memòria del Sector i altres informes.

• Organització d’actes de protocol.

• Organització d’altres actes, presentacions, festes, inauguracions.

• Organització d’exposicions institucionals.

• Gestió de la intranet.

• Atenció als ciutadans, canalització i resposta de queixes i suggeriments.

• Promoció de les webs vinculades al Sector

• Recopilació de la documentació, dossiers i publicacions d’interès.

• Confecció de materials en suport digital i PowerPoint.

• Suport tecnològic.   

Publicacions

Accidents de trànsit en vehicles 

de dues rodes a Barcelona

Estudi corresponent a l’any 2000, elaborat per

l’Agència de Salut Pública de Barcelona i

coordinat pel Pla de seguretat viària, a partir

de les dades de la Guàrdia Urbana i dels hos-

pitals que van atendre víctimes d’accidents

que circulaven en un vehicle de dues rodes. 

Departament de Comunicació 
i Qualitat 8
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Ens movem 

per Barcelona. 

VII Audiència Pública

Proposta didàctica

d’educació per a la

mobilitat treballada

durant tot el curs

acadèmic per 1.000

noies i nois, i estudi elaborat per conèixer els

hàbits dels joves de 12 a 16 anys a l’hora de

desplaçar-se i l’opinió que tenen sobre

temes de mobilitat.

Publicació conjunta entre l’Institut Municipal

d’Educació (IMEB) i Via Pública.

Memòria de Gestió

del Pacte per la

Mobilitat 1998-2002

Memòria de l’estruc-

tura i el funciona-

ment del Pacte per

la Mobilitat de

Barcelona, les activi-

tats dutes a terme i els temes tractats en els

seus anys de funcionament.  

Informe de Gestió del

Sector de Via Pública

2000-2002

Balanç de gestió de

les polítiques de

seguretat i mobilitat

desenvolupades i

aplicades des del

Sector de Via Pública per tal de contribuir a

millorar la qualitat de vida a Barcelona.     

Edició de díptics i fullets

Fullet sobre panells 

informatius

Informació precisa i en

temps real de l’estat del

trànsit i de les incidèn-

cies que afecten la cir-

culació a la ciutat de

Barcelona.

Fullet sobre zones de

parada i aparcament 

Informació dels ser-

veis i els horaris de

les zones de parada momentània i dels apar-

caments d’autocars a la ciutat de Barcelona.

Díptic 3a Jornada interactiva

d’educació viària

Proposta educativa als

centres d’ensenyament per

formar l’alumnat en com-

portaments cívics i respon-

sables a l’hora de moure’s

per la ciutat.

Díptic Evitem els robatoris 

a l’habitatge

Campanya de prevenció, con-

sells i mesures que cal prendre

per tal d’evitar els robatoris als

habitatges.

Fullet Evitem 

els robatoris 

Campanya de pre-

venció, consells i

mesures que cal

prendre per evitar els

robatoris a la platja i a

l’interior dels cotxes.

Tríptic Parc de

Bombers de Llevant

Presentació del Parc

de Llevant, que

representa un nou

pas en la modernit-

zació dels equipaments destinats a garantir

el compliment de la missió de Bombers de

Barcelona: la prevenció i la seguretat dels

ciutadans i les ciutadanes 

i dels seus béns.

Targeta Jornada 

de Portes Obertes

Inauguració del Parc

de Bombers de

Llevant.

Cartell 1r Premi 

de Narració Curta

1r Premi a relats

curts sobre el món

dels bombers.

Productes de comunicació interna

Revista GuB

Acció de comunica-

ció interna adreçada

a la Guardia Urbana

de Barcelona amb

els objectius de

millorar la imatge

pròpia d’aquest

col·lectiu i dotar-lo de nous instruments for-

matius i informatius.

Revista

Fahrenheit 451

Acció de comunica-

ció interna adreçada

als Bombers de

Barcelona amb els

objectius de millorar

la imatge pròpia d’a-

quest col·lectiu i dotar-lo de nous instru-

ments formatius i informatius.

Departament de Comunicació i Qualitat 8
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Campanyes de comunicació

Porta’l sempre 

cordat. Et pot salvar 

la vida

Campanya conjunta

de RACC Fundació i

l’Ajuntament de

Barcelona per pro-

moure l’ús del cintu-

ró de seguretat per

tal de reduir lesions i accidents. Es van ins-

tal·lar banderoles a la ciutat amb la imatge

de la campanya des del mes de març al maig

i es va elaborar un CD explicatiu.

Campanya soroll

ambulàncies

Campanya per infor-

mar la ciutadania

que les ambulàncies

i els vehicles d’emer-

gència tenen prioritat

de pas quan circulen

amb el senyal llumi-

nós. La campanya es va presentar en roda

de premsa.

Celebració del Dia Europeu Sense Cotxes 

(22 de setembre de 2003)

Talls de circulació de vehicles privats els dies

21 i 22 de setembre al passeig de Gràcia,

entre l’avinguda Diagonal i la plaça de

Catalunya, i a La Rambla, entre la plaça de

Catalunya i Colom, espai anomenat Eix sense

cotxes. S’hi van fer les activitats següents:

• Un bus = 50 cotxes menys.

• Estand de l’Autoritat del Transport

Metropolità.

• Unitat d’Anàlisi Acústica (laboratori mòbil).

• Estand de l’Associació Barcelona Camina.

• Punt d’informació del Dia Europeu Sense

Cotxes.

• Les carpes de la bici (Bicicleta Club  de

Catalunya, Amics de la bici).

• CarSharing, cotxe compartit, Associació

per a la Promoció del Transport Públic.

• Exposició sobre el Camí escolar.

• Parada de Trixi.

• Préstec gratuït de bicicletes (Biciclot).

Productes de comunicació

• Banderoles

Instal·lades al pas-

seig de Gràcia (entre

València/Diagonal) i

La Rambla (entre

Colom/Ferran –Besòs–, i Carme/Pelai

–Llobregat–).

• Falques de ràdio

Del 18 al 22 de setembre, dos cops al dia a

les emissores Catalunya Ràdio, RAC 1, RAC

105, SER, Onda Rambla, COPE. 

• Anuncis a la premsa

dels talls de carrer i

de promoció

El Periódico (diumen-

ge 21 i dilluns 22 de

setembre), La Van-

guardia (divendres 19

i dilluns 22 de setem-

bre), El País (diven-

dres 19 de setembre), 20 minutos (dilluns 22 de

setembre), Metro BCN (dilluns 22 de setembre).

• Fullet i postal

Roda de premsa,

alcalde, regidors,

gerents, CiQ, OAC’s,

CIAJ, Eix sense cot-

xes, Mercè de les

persones, Mostra

d’entitats, actes

Setmana Europea de

la Mobilitat, Educació Ambiental, Centre de

Recursos BCN Sostenible.

La postal es lliura a 80.000 domicilis de la ciu-

tat. Edició de 100.000 fullets i 10.000 postals.

• Cartell del Dia

Europeu Sense

Cotxes

Actes de la Setmana

Europea de la

Mobilitat.

• CD Ciutat de via-

nants, ciutat segura

II Jornades tècni-

ques Camí escolar

(50 còpies de CD).

• Inserció de publici-

tat a la revista Dia

de la Terra.

• A través dels panells informatius situats a

la ciutat, els dies 19, 20, 21 i 22 de setem-

bre es va informar els conductors de la

celebració del Dia Europeu Sense Cotxes i

dels talls de trànsit al passeig de Gràcia i

La Rambla.

• Des de les webs www.bcn.es/infotransit i

www.bcn.es es va informar la ciutadania de

la celebració del Dia Europeu Sense

Cotxes i la Setmana Europea de la

Mobilitat Sostenible. A nivell intern es va

penjar la informació a la intranet del Sector

de Via Pública.

Celebració de la

Setmana de la

Bicicleta del 2 al 8 

de juny de 2003

Banderola de la Setmana de la Bicicleta

Campanya per donar a conèixer la bicicleta

com a mitjà de transport habitual a la ciutat i

motivar els ciutadans perquè la facin servir.

Departament de Comunicació i Qualitat 8
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Campanya de Nadal

2003

L’Ajuntament va

posar en marxa la

Campanya de Nadal entre el 6 de desem-

bre de 2003 i l’11 de gener de 2004. 

Es va recomanar, com cada any, que els ciuta-

dans programessin els seus viatges, utilitzessin

els transports públics, aparquessin correcta-

ment i, sempre que fos possible, efectuessin

els seus desplaçaments a peu o en bicicleta. 

III Premi Pacte 

per la Mobilitat 

de Barcelona

El dimarts dia 9 de desembre a les set de la

tarda, al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de

Barcelona, es va celebrar l’acte de lliurament

del III Premi Pacte per la Mobilitat com un

reconeixement públic a les iniciatives, treballs o

trajectòries en favor de la mobilitat sostenible.  

Edicions anuals del

Fòrum de Seguretat

Viària.

X Fòrum Barcelona de Seguretat Viària:

Ciutat de vianants, ciutat segura

El 10 d’abril del 2003, al Palau de Pedralbes, se

celebrà el X Fòrum Barcelona de Seguretat

Viària amb el lema “Ciutat de vianants, ciutat

segura”. Segons dades recents referides al

conjunt del territori espanyol, el 35% de les

víctimes mortals que es van registrar en zones

urbanes van correspondre a vianants. A la ciu-

tat de Barcelona, el 30% dels morts en acci-

dent de trànsit l’any 2001 eren ciutadans que

es desplaçaven a peu. Aquestes xifres posaven

de manifest la necessitat d’abordar la seguretat

dels vianants dins els plans de seguretat viària

de les administracions locals per disminuir la

gravetat dels accidents. El X Fòrum va debatre

la problemàtica dels atropellaments urbans. El

respecte als límits de velocitat disminueix el

nombre i la gravetat dels accidents.

• Celebració de les

deu edicions del

Fòrum (1994-2003)

Publicació que recull

els temes tractats,

les conclusions, els

participants i els

estudis guardonats

amb el Premi Barcelona de Seguretat Viària

Memorial M. Àngels Jiménez.

• 8a edició del Premi Barcelona

de Seguretat Viària M. Àngels

Jiménez.

Es va promocionar el premi amb un

logotip nou i un tríptic informatiu.

L’Ajuntament de Barcelona i el

RACC van atorgar el Premi

Barcelona de Seguretat Viària Mª Ángeles

Jiménez. Modalitats:

• Treballs de recerca i investigació: Jaume

Rosselló Mir, pel treball Beure’s l’atenció.

La influència de les baixes alcoholèmies

sobre tres factors atencionals: implicacions

per a la seguretat viària.

• Reculls d’actuacions aplicades per admi-

nistracions locals: Alberto Echarri Osinaga,

pel treball Proyecto de educación vial en

colaboración con el centro de educación

especial “El Molino”.

Departament de Comunicació i Qualitat
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