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CANVIAR EL MODEL DE MOBILITAT. 

 

1. PUNT 5 DEL MANIFEST  

No a les privatitzacions, reversió de totes les retallades i potenciació del sector públic sota 
control social.  
 
2. TEMÀTICA:  

Full de ruta de la mobilitat que proposa el Procés Constituent, PC. 
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3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

Des de PC proposem canviar el model català de mobilitat perquè el que tenim ara és 
socialment injust, malbaratador d'energia, car, perjudica la salut i malmet el medi on vivim. 

És socialment injust perquè, en basar-se en l'automòbil com a solució natural per resoldre les 
necessitats de mobilitat de la població, se n'exclou el 50% de persones que per diverses raons 
no poden accedir-ne al seu ús. 

És malbaratador d'energia precisament perquè es basa en l'ús de l'automòbil, un enginy que té 
un rendiment energètic en la tracció de només el 15%, i, d’aquesta energia, el 95% l'esmerça 
en moure el vehicle i només un 5% en moure el passatger. 

És car perquè el 75% de la mobilitat dels catalans es basa en un vehicle privat que té uns 
costos de funcionament molt alts. Alhora el 15% de la mobilitat feta en transport públic es veu 
afectada per continus augments de preus a causa d'una política tarifària errònia. 

Perjudica la salut perquè cada any moren a Catalunya, de forma prematura, milers de 
persones degut a la contaminació de l'aire, la qual s'explica de forma majoritària pel trànsit, 
particularment per les emissions dels vehicles diesel. Endemés, encara es produeixen a 
Catalunya massa accidents de trànsit que deixen un rastre de 2.250 persones mortes i 
greument ferides, a més de 30.000 ferits de diversa consideració. El 33% d'aquests accidents 
es produeixen en viatges a la feina o per raó de la feina que van suposar la meitat de morts per 
accidents laborals. 

I pel que fa al medi on vivim, són prou coneguts els impactes de l'actual sistema de mobilitat, 
(els principals, canvi climàtic, contaminació de l'aire, soroll, accidents no coberts per les 
pòlisses d'assegurança) els quals, només a Catalunya, generen unes externalitats d'uns 2.000 
milions de euros, entre el transport terrestre i l'aviació, que no són pagats per qui fa els 
desplaçaments, sinó que recauen sobre tota la comunitat. A més, l'escassa implantació del 
transport públic elèctric, fa que el país hagi de fer front a unes molt elevades importacions 
anuals de petroli per valor de 10.000 milions d'euros. Sense aquestes importacions la balança 
comercial seria clarament superavitària amb la consegüent millora de la posició catalana en els 
mercats financers internacionals. 
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5. PROPOSTES D’ACCIÓ 

Fem les següents propostes, basades en la preeminència de les polítiques públiques i de 
la potenciació del sector públic sota control social, favorables a la mobilitat sostenible: el 
transport públic, els desplaçaments a peu i en bicicleta i l'ús social del cotxes. 
 
 
Transport públic  
 

1. La mala gestió del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona ha portat el 
sistema a una situació de col·lapse financer que el continu increment de les tarifes no 
ha aconseguit corregir. El deute del sistema de l'ATM s'eleva a 400 milions d'euros i 
encara es calcula que pujarà fins els 500 milions l'any que ve. La solució no és el 
refinançament del deute a 15 anys, com proposen CiU-PSC, per acabar regalant als 
bancs 300 milions d'euros en interessos, sinó en anivellar els comptes per la via de 
captar nous usuaris amb una política atractiva de tarifes basada en els abonaments. 

 
2. Cal que la integració tarifària arribi a tot Catalunya que ha de funcionar com un sol 

sistema de transport totalment integrat. 
 

3. Cal una xarxa unificada de serveis ferroviaris regionals i de rodalia. La recent creació de 
les xarxes de rodalies de Tarragona i Girona marcar el camí a recórrer per a la creació 
d'aquesta xarxa, en la que s'han d'integrar els serveis d'autobús, els d'aportació i els 
transversals. L'esquema català de transport públic ha de funcionar copiant el model suís 
basat en la cadència, més que en la súper alta velocitat, i en la integració de tots els 
serveis de transport en els nodes ferroviaris, com ara Tortosa, Reus, Tarragona, 
Barcelona, Vic, Manresa, Girona i Figueres. Moure's amb transport públic per Catalunya 
ha de ser una cosa que es pugui fer amb normalitat. 

 

4. Integrar les xarxes de transport de Catalunya amb les regions franceses de Migdia-
Pirineus i Llenguadoc-Rosselló en el camí de constituir una xarxa euoregional 
integrada. 

 

5. Aprovar la llei de finançament del transport públic, pendent des de 2003, a través de la 
qual els generadors de mobilitat i els usuaris de la carretera facin contribucions, alhora 
que s'incrementen les contribucions de les administracions amb responsabilitat en la 
gestió. 

 

6. Cal resoldre l'enorme forat que ha deixat a les finances públiques la construcció de la 
línia 9 de metro. Ens comprometem a que aquesta sigui la darrera obra faraònica que 
es fa a Catalunya, però abans cal saber què ha passat i quins són els responsables, per 
la qual cosa crearem una comissió independent d'investigació. 

 

7. Cada municipi de Catalunya ha de tenir servei de transport públic, fins i tot els més 
petits. Proposem un mínim vital de 3 serveis diaris per sentit. 
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Carreteres 
 

1. El sistema de peatges a l'ombra en la construcció de noves autovies, creat en els anys 
anteriors, ha significat una altra catàstrofe per a les finances púbiques. Proposem 
abordar la qüestió dels peatges, els directes i els que es paguen a l'ombra, en un debat 
que posi ordre al caos existent. La clau és que els usuaris de les autopistes paguin, 
però només els costos externs de la seva mobilitat a través d'un peatge tou que 
reverteixi en la comunitat, no a les butxaques dels privats que exploten les carreters de 
forma directa o indirecta.  De la mateixa manera que diem no al sagnat a què ens 
sotmet la banca, diem també no al sagnat de les empreses concessionàries d’autopista, 
les quals han recuperat amb escreix la quantia de les seves inversions, en alguns casos 
fins a sumes desorbitades. 

 

2. Les inversions en carreteres estaran circumscrites a actuacions relacionades amb la 
millora  de la seguretat, no a l’increment de capacitat. 

 

3. Implantarem l’eurovinyeta per als camions de més de 10 T sobre les carreteres de tot el 
territori català, com s’ha fet amb tant d’èxit a Suïssa. La recaptació es dedicarà, una 
part, al finançament de les polítiques de mobilitat sostenible, l’altra a finançar la 
reconversió del propi sector. 

 

Mobilitat Sostenible 
 

1. Cal que els diferents sistemes de transport de passatgers tinguin les mateixos regles de 
joc, per això caldrà aprovar un programa que en el mig termini integri els costos externs 
en el seu funcionament. Per les mateixes raons, es procedirà a taxar el combustibles 
que emprin els avions que repostin a Catalunya. 

 

2. Els municipis de més de 20.000 habitants hauran d’aprovar plans de mobilitat urbana 
sostenible. Serà condició, per als ajuntament que rebin aportacions de la Generalitat en 
el camp de la mobilitat, tenir aquests plans aprovats. 

 

3. Catalunya disposarà d’una estratègia nacional de promoció dels desplaçaments a peu, 
de l’ús de la bicicleta  i del cotxes compartits que, a més, indicarà les mesures fiscals 
per afavorir-ne el seu ús. 

 

4. A les principals empreses del país i centres d'elevada comercial, s'han d'elaborar plans 
de mobilitat en l'accés a la feina i hi ha d'haver un gestor de mobilitat. 

 

Seguretat Viària 
 

1. S’aprovarà una estratègia nacional per reduir a la meitat, d’aquí al 2020, el nombre de 
víctimes (mort i ferits) en accidents de trànsit. Catalunya incorporarà la visió zero 
accidents. 
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