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DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES
ACORD
GOV/1/2009, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Pla de transport de viatgers de
Catalunya 2008-2012.
La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix els principis i els objectius
als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport
de les mercaderies dirigida a la sostenibilitat i la seguretat. Aquesta Llei estableix
els instruments de planiicació que han de concretar, per a l’àmbit territorial corresponent, l’aplicació dels objectius de mobilitat mitjançant l’establiment de directrius,
objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control.
En aquest context, el Pla de transport de viatgers, previst a la Llei 12/1987, de 28
de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de
motor, es conirma com un pla especíic, d’acord amb el que determina la disposició
addicional 1 de la Llei de la mobilitat.
Els plans especíics, d’acord amb l’article 8 de la Llei de la mobilitat, tenen per
objecte el desenvolupament sectorialitzat de les directrius nacionals de mobilitat,
per als diferents mitjans o infraestructures de mobilitat, tant en el cas de transport
de persones com en el cas de transport de mercaderies.
En l’àmbit del transport ferroviari, la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, preveu
a l’article 8, sobre la planiicació dels serveis de transport ferroviari, que els serveis de
transport del sistema ferroviari de Catalunya, d’acord amb els objectius de mobilitat
sostenible i en el marc de les directrius que estableix el planejament territorial, s’han
de planiicar també per mitjà del Pla de transport de viatgers de Catalunya.
El Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 desenvolupa les directrius
nacionals de mobilitat, aprovades pel Decret 362/2006, de 3 d’octubre, que constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de la Llei de la mobilitat.
En concret, el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 deineix les
directrius generals per millorar els serveis de transport públic interurbà de viatgers,
tant ferroviaris com per carretera, amb l’horitzó de l’any 2012.
Aquest nou Pla suposa una actualització del primer Pla de transports de viatgers
elaborat el 2002, per tal d’adaptar-lo a les exigències recollides en els diferents
instruments de planiicació aprovats darrerament, com ara el Pla d’infraestructures
del transport de Catalunya 2006-2026 i les directrius nacionals de mobilitat. A més,
estableix els criteris per al desenvolupament de nous instruments de planiicació
més concrets, com ara els plans territorials o comarcals, per materialitzar des de la
proximitat els objectius generals.
El Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012 considera el transport
públic com un servei social essencial per garantir l’accessibilitat al conjunt del
territori i millorar-ne la cohesió social i territorial.
Els objectius principals del Pla són, per tant, garantir l’accessibilitat, la sostenibilitat i la competitivitat de la xarxa de transport públic interurbà, reestructurar les
infraestructures existents i racionalitzar l’oferta de serveis, augmentar les freqüències
de pas, la capacitat i la cobertura territorial, coordinar el transport viari i ferroviari i
potenciar la intermodalitat, millorar i coordinar els sistemes d’informació a l’usuari,
ampliar l’àmbit territorial de la integració tarifària, incrementar l’ús del transport
públic enfront del vehicle privat, millorar la velocitat comercial, i potenciar la sostenibilitat ambiental del transport públic, amb la renovació del parc mòbil i l’ús de
combustibles alternatius.
La tramitació del Pla s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix l’article 5 del
Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planiicació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat.
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Per tot això, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, el
Govern adopta el següent
ACORD:
—1 Aprovar el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2008-2012, que s’adjunta
com annex a aquest Acord.
—2 Disposar la publicació d’aquest Acord d’aprovació deinitiva del Pla al Diari
Oicial de la Generalitat de Catalunya. El Pla pot ser consultat al web del Departament de Política Territorial i Obres Publiques (www.gencat.cat/ptop).
Barcelona, 7 de gener de 2009
LAIA BONET RULL
Secretària del Govern
(08.353.015)
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