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LA MOVILIDAD EN UNA CIUDAD 
SOSTENIBLE 

Cambiar coches por peatones o 
bicicletas ? 
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LA MOVILIDAD EN UNA CIUDAD SOSTENIBLE 

Es repensar la ciudad en conjunto, diseñar el sistema urbano 
http://www.ourcitiesourselves.org/exhibition/city 

 

 

http://thisbigcity.net/wp-content/uploads/2011/02/108.png


LLEIDA: RETOS Y OPORTUNIDADES 
para la movilidad sostenible 

La distancia media de los desplazamientos urbanos es de 3,3km  
Lineas de deseo de desplazamiento en transporte privado ciudad de Lleida 



El 76% de los desplazamientos en el muncipio son urbanos i el 24 % restantes son interurbanos 

DISTRIBUCIÓN MODAL DESPLAZAMIENTOS 
INTERURBANOS MUNICIPIO DE LLEIDA (2009) 

Fuente: Prognosis 2009 a partir EMQ 2006. PMU Lleida 

DISTRIBUCIÓ MODAL DESPLAZAMIENTOS 
INTERNOS MUNICIPI DE LLEIDA (2009) 

LLEIDA: RETOS Y OPORTUNIDADES 
para la movilidad sostenible 



• La capacidad de los accesos a la ciudad durante la mayor parte de dia son muy superiores a la demanda. 

• El gado de saturación de las vias de Lleida (número de vehicles-km que presentan saturaciones de más del 90%) , es del 
1,48%. 

LLEIDA: RETOS Y OPORTUNIDADES 
para la movilidad sostenible 



La velocidad media de los vehiculos de la red 
básica és de 31,1 km/h, superior a la de otras 

ciudades ... 

LLEIDA: RETOS Y OPORTUNIDADES 
para la movilidad sostenible 

El 13 % de la circulación de paso por la ciudad se apoya 
en la red urbana local (no básica) 

Distribución de la velocidad en otras ciudades 



PLANIFICAR  LA MOVILIDAD CON LA 
CIUDADANÍA 

La Participación ... Un acción en dos sentidos 
Es importante la información, los espacios de debate y promover las propuestas de ciudadanos y colectivos 



PLANIFICAR  LA MOVILIDAD CON LA 
CIUDADANÍA 

Del dia de la “auto-reflexion” a la Semana de la Mobilidad Sostenible pasando por el Dia sin coches 
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Distribució modal 
escolars Secundària … 
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municipi Lleida (2002) 

Font: elaboració pròpia enquestes mobilitat 

PLANIFICAR  LA MOVILIDAD CON LA 
CIUDADANÍA 

Sensibilización y mejora de la percepción de la realidad.  



En resum, les 68 actuacions enfocades a: 

Desplaçaments a peu  
• Reforç de la seguretat dels desplaçaments a peu tant amb mesures legislatives, 

de sensibilització com d’actuació urbanística 

• Consolidació d’una xarxa contínua àgil i segura entre els centres generadors de 
viatges 

• Pacificació de la xarxa viària no bàsica. 
Desplaçaments en bicicleta 

• Ampliació de la xarxa ciclable 

• Connexió dels carrils bicis existents, millora de la senyalització i la protecció del 
carril bici 

• Increment dels punts d’aparcament i millora de la seva seguretat 
• Promoció de l’ús de la bicicleta. 

Desplaçaments en transport públic 

• Millora de la velocitat comercial amb la millora de la semaforització i del carril 
bus 

• Optimització de  la xarxa de servei de transport públic actual 
• Millora del servei en informació, comoditat, i accessibilitat 
• Promoció de l’ús del transport públic. 

Desplaçaments en vehicle privat 
• Millora de la informació i el control de la evolució del trànsit rodat 
• Impulsió de mecanismes per la millora de l’ocupació del vehicle privat. 
• Pacificació de la xarxa viària no bàsica 

Aparcament 
• Millora de l’eficiència i l’oferta d’aparcament actual, tant a calçada com a fora 

de calçada 

• Proposta d’una oferta d’aparcament de tipus divers que s’adapti a les demandes 
existents a la ciutat. 

Distribució urbana de mercaderies 

• Millora de la comptabilització entre el servei de càrrega i descàrrega i la resta de 
la mobilitat urbana 

• Regulació horària  
• Ampliació dels espais de càrrega i descàrrega. 

EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA DE LLEIDA 

                  Lineas estratégicas                                                                 Actuaciones 

Els objectius principals (les línies estratègiques) del Pla de Mobilitat Urbana de Lleida són els fixats 
pel Pacte per la Mobilitat Sostenible i Segura de Lleida,  

1.Millorar la seguretat viària, reduint l’accidentalitat i respectant l’espai públic destinat a cada mitjà 
de transport, amb un clima de convivència i urbanitat. 

2.Afavorir les condicions per a la mobilitat a peu, destinant als vianants una superfície més gran 
d’espai públic i de millor qualitat (en accessibilitat i seguretat) 

3.Augmentar l’ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint i millorant les infraestructures, 
la gestió del trànsit i l’educació viària 

4.Promoure el transport col·lectiu, públic i privat, que sigui de qualitat i competitiu respecte al 
vehicle privat. 

5.Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats 
econòmiques, i fer-la compatible amb el sistema de mobilitat de la ciutat. 

6.Fomentar l’ús racional del cotxe, amb l’aplicació de mesures que facilitin el traspàs de ciutadans a 
altres modes de transport més sostenibles i que promoguin la intermodalitat. 

7.Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats dels residents, del comerç i de 
l’intermodalitat. 

8.Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit. 

9.Estendre entre la població la sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la 
mobilitat sostenible i segura que contenen els principis i objectius establerts. 



LAS SMART CITIES.  LA MOVILIDAD INTELIGENTE EN LAS 
CIUDADES DEL FUTURO 
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El “ocaso del petroleo” afectará muy especialmente las formas de movilidad y transporte 
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