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En nom i representació del municipi d ...................................................................................................., 
la persona que signa declara que celebrarem la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que 
comença el dimecres 22 i acaba el dimecres 29 de setembre de 2010, amb les activitats següents: 

 

 Organitzarem una setmana d'activitats durant la qual considerarem el tema central d'aquesta 
edició: “Mou-te amb el cap per viure millor”. 

 Implantarem com a mínim una mesura permanent que contribueixi al canvi del vehicle motoritzat 
privat cap a mitjans de transport més respectuosos amb el medi ambient. 

 Coordinarem aquestes activitats amb les de la Comissió organitzadora de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. / Sra. …………………...........................................................… 

Alcalde / Alcaldessa d ................................................................... 
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Dades principals del municipi participant 
 

Municipi...................................................................................................... 
Comarca............................................................................................................................ 

Nombre total d'habitants.................................................................................................... 

Pàgina web del municipi.................................................................................................... 

 

Alcalde / Alcaldessa 
Nom..................................................................................................................................... 

Adreça................................................................................................................................. 

Codi postal........................................................................................................................... 

A/e........................................................................................................................................ 

Telèfon................................................................................................................................. 

Fax....................................................................................................................................... 

 

Contacte 
Nom...................................................................................................................................... 

Càrrec................................................................................................................................... 

Adreça.................................................................................................................................. 

Codi postal........................................................................................................................... 

A/e........................................................................................................................................ 

Telèfon.................................................................................................................................. 

Fax........................................................................................................................................  
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Relació de mesures permanents 
 

Cada autoritat local organitzarà l'esdeveniment localment implantant una o més mesures permanents 
noves de caràcter pràctic que contribueixin al canvi del cotxe privat cap a mitjans de transport més 
respectuosos envers el medi ambient. 

Si us plau, marqueu ⌧ les mesures permanents que dureu a terme en el vostre municipi de la llista 
següent: 

 

Noves instal·lacions per a bicicletes o millora de les existents  

 Millora de la xarxa ciclista (creació de nous carrils bici, ampliació, renovació i senyalització de la 
xarxa existent, etc.). 

 Creació de sistemes de préstec de bicicletes o per compartir bicicletes. 
 Millora de les instal·lacions per a bicicletes (aparcaments, proteccions antirobatori, etc.). 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Conversió en zona de vianants 

 Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants. 
 Millora de les seves infraestructures (nous ponts per als vianants, voreres, passos per als vianants 

en les calçades, passos de zebra, etc.). 
 Ampliació o creació de noves vies-verdes. 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Transport públic 

 Millora o extensió de la xarxa de transport públic (creació de carrils-bus per al transport públic, 
noves parades, noves línies, àrees reservades, etc.). 

 Millora i ampliació dels serveis de transport públic (serveis exprés, millora de les freqüències, etc.). 
 Llançament de mitjans de transport per facilitar l'accés a les zones de negoci i d’altres àrees 

socials. 
 Utilització de vehicles ecològics en les flotes de transport públic. 
 Desenvolupament de noves tecnologies destinades a la millora de la xarxa de transport públic. 
 Llançament de serveis integrats per a les diferents menes de transport públic. 
 Desenvolupament de serveis de transport accessibles a tothom. 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 
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Relació de mesures permanents (continuació) 
 

Moderació del trànsit i sistemes de control d'accés 

 Reducció de la velocitat en les zones properes als col·legis. 
 Reducció de zones d'aparcament “exteriors”. 
 Creació d'aparcaments dissuasius o per a intercanvi modal. 
 Noves regulacions del trànsit sobre circulació i aparcament. 
 Creació de noves zones per a residents. 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

Accessibilitat 
 
 Creació de voreres tàctils. 
 Creació de rampes per a cadires de rodes. 
 Rebaixada de voreres. 
 Ampliació de les voreres. 
 Incorporació de sistemes sonors als semàfors. 
 Eliminació de barreres arquitectòniques. 
 Llançament de plans d'accessibilitat. 
 Creació d'instal·lacions útils per a persones amb mobilitat reduïda. 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Noves formes d'ús racional del cotxe 

 Llançament de sistemes de cotxe compartit. 
 Promoció de cursos de conducció eficient. 
 Promoció de vehicles més nets per part de la ciutadania. 
 Llançament del servei de carsharing. 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Distribució de mercaderies 

 Noves regulacions per a la distribució de càrrega. 
 Promoció de vehicles més nets en la distribució de mercaderies. 
 Creació de noves plataformes logístiques de transferència de càrrega. 
 Altres……………………………………………………………………………………………………………. 
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Relació de mesures permanents (continuació) 
 

Gestió de la mobilitat 

 Adopció de plans de mobilitat sostenible a empreses i centres de treball municipals. 
 Promoció de l’adopció de plans de mobilitat sostenible per a empreses. 
 Promoció de l’adopció de plans de mobilitat sostenible per a col·legis. 
 Creació de centres integrats d’informació de mobilitat sostenible. 
 Creació de portals web de mobilitat sostenible (per exemple, un planificador de viatges). 
 Llançament de campanyes de sensibilització. 
 Elaboració de materials educatius. 
 Desenvolupament de plans de mobilitat urbana en cooperació amb agents locals. 
 Provisió d'incentius i abonaments per a empleats municipals. 
 Accés restringit al centre de la ciutat de manera permanent. 
 Formació de grups per anar al col·legi en bicicleta o a peu. 
 Desenvolupament d'una eina per mesurar la qualitat de l'aire que mostri de manera pública els 

nivells existents. 
 Organització de fòrums estables o enquestes per conèixer les idees i opinions de la ciutadania 

respecte a la mobilitat. 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 
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Relació d’esdeveniments 
 

Com es va esmentar en les normes específiques, cada autoritat local organitzarà la Setmana europea 
de la Mobilitat i es concentrarà en l’eslògan central de 2010 ‘Mou-te amb el cap per viure millor’ 

 

Activitats conjuntes 

 Utilitzarem els materials gràfics i la imatge comuna de la Comissió organitzadora de la Setmana de 
la Mobilitat Sostenible i Segura. 

 Organitzarem l’activitat Pedala contra el canvi climàtic, que se celebrarà preferentment el 
diumenge 27 de setembre. 

 Organitzarem l’activitat Amb bici a l’institut. 
 Organitzarem l’activitat Caminar, la revolució dels petits gestos. 
 Organitzarem una cursa de transports. 
 Altres…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activitats del municipi 

Data Tema Col·laboradors locals 
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Bones pràctiques 
 
 
 A més de les condicions indicades anteriorment, també ens comprometem voluntàriament a 

executar una bona pràctica relacionada amb la mobilitat sostenible. 
 
 
L'objectiu de les bones pràctiques és aprofitar l'impuls de la campanya de la Setmana europea de la 
Mobilitat, fonamentalment a partir de les mesures permanents posades en pràctica en l'àmbit local, per 
donar suport i fomentar l'elaboració de projectes reals que ofereixin solucions als problemes de 
mobilitat urbana. 
 
Els projectes posats en pràctica podran tractar tots els aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible 
i es classificaran de la mateixa manera que les mesures permanents.  
 
En aquesta edició es valoraran especialment les bones pràctiques relacionades amb el lema central: 
“Mou-te amb el cap per viure millor” 
 
Les bones pràctiques formaran part d'un catàleg, sempre que les autoritats locals n'enviïn una 
explicació, seguint l'esquema que s'ofereix a continuació: 
 

- Ajuntament on es fa 

- Nombre de ciutadans involucrats 

- Denominació exacta de la pràctica 

- Descripció breu 

- Objectius 

- Durada 

- Grup(s) específic(s) als quals s'adreça 

- Cost en euros 

- Resultats obtinguts o previstos (o tots dos) 

- Difusió per mitjà d'indicadors 

- Plans futurs 

 

L'extensió recomanada per a l'explicació de la bona pràctica és de 4 pàgines. 


	Alcalde / Alcaldessa
	Contacte

