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12 propostes RACC per a Barcelona
Setmana Europea de la Mobilitat 2020

L’excepcionalitat de la situació sanitària i els reptes mediambientals fan imprescindible fer evolucionar 
la mobilitat de Barcelona cap a un servei per a tots els ciutadans i amb visió metropolitana, aprofitant el 

potencial que ofereixen tots els modes de transport, siguin públics, privats o compartits.
Necessitem una mobilitat sostenible i, alhora, compatible amb el progrés social i econòmic.

Des del RACC proposem 12 mesures per aconseguir-ho:

Potenciar la flexibilitat horària 
a les entrades i sortides de la feina i les 
escoles, combinant-la amb el teletreball.

Impulsar una micromobilitat segura, 
especialment respecte als vianants, amb 
drets i deures per als nous vehicles de 
mobilitat personal.

Zona de baixes emissions (ZBE): 
adequar el calendari d’aplicació de les  
sancions a la millora de la situació 
econòmica de les famílies i a la recuperació 
de la confiança en el transport col·lectiu.

Incrementar la freqüència del 
transport públic i abaratir els viatges 
en hores de menor ús per aplanar 
l’hora punta. Destinar espai als vagons 
a bicicletes i patinets.

Accelerar l’electrificació dels 
vehicles (públics i privats) i incrementar 
la xarxa de recàrrega i els incentius fiscals 
associats a la compra d’un vehicle elèctric.

Invertir en els aparcaments propers 
a les estacions de transport públic  
(park&ride) per poder arribar-hi amb 
cotxe, bici o patinet i entrar a la ciutat.

Organitzar l’espai públic: cercar solucions 
consensuades i revisar la senyalització i 
els elements d’urbanisme tàctic dels nous 
espais urbans.

Impulsar l’ús compartit del vehicle 
privat per mitjà de carrils VAO en tots els 
accessos metropolitans.

Incrementar les llicències de la 
mobilitat compartida per estendre-la als 
municipis metropolitans.

Integrar la micromobilitat compartida 
(motos, bicicletes, patinets) amb els títols 
de transport col·lectiu. 

Crear centres de mercaderies per a 
la distribució de zero emissions de 
la paqueteria de l’e-commerce dins la 
ciutat.

Incrementar la inversió en transport 
públic de zero emissions, dedicant-hi 
tots els impostos, ingressos i sancions 
municipals relacionats amb la mobilitat.
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