
Mesures permanents 
Marqueu les mesures permanents que es duran a terme durant l'esdeveniment. 

Noves o millors instal·lacions pedalables 
Millora de la xarxa pedalable (creació de nous carrils bici, ampliació, renovació, 

senyalització, etc.) 

Desenvolupament de sistemes de lloguer públic de bicicletes i per compartir-les 

Millora de les instal·lacions per a bicicletes (aparcaments, proteccions antirobatori, 
etc.) 

Instal·lació de punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques 

Posada en marxa de sistemes de bicicletes públiques, sense aparcaments ni punts de 
recollida 

 

Conversió en zones de vianants 
Creació o ampliació dels itineraris i zones de vianants 

Millora de les infraestructures (nous ponts per a vianants, voreres, passos per creuar 
les calçades, passos zebra, etc.) 

Ampliació o creació de noves vies verdes 

 

Serveis de transport públic 
Millora i extensió de la xarxa de transport públic (creació de carrils VAO per a modes 

de transport públic, noves parades, noves línies, àrees reservades, etc.) 

Millora i ampliació dels serveis de transport públic (serveis exprés, increment de les 
freqüències, etc.) 

Ús de vehicles ecològics en les flotes de transport públic 

Desenvolupament de noves tecnologies destinades a millorar el transport públic 

Creació de serveis integrats per als diversos modes de transport públic 

Desenvolupament de serveis de transport accessibles per a tothom 

 

Moderació del trànsit i sistemes de control d'accés 
Programes de reducció de la velocitat en zones properes a les escoles 

Reducció de les zones d'aparcament exteriors 

Creació d'aparcaments d'enllaç o de dissuació 

Noves normes de trànsit: circulació de trànsit i aparcament 

Elaboració de noves àrees per a residents 

Introducció o ampliació de sistemes per regular l'accés de vehicles urbans 

 



Accessibilitat 
Creació de voreres tàctils 

Instal·lació de rampes per a cadires de rodes 

Rebaixar voreres 

Ampliar voreres 

Incorporació de sistemes sonors en els semàfors 

Eliminació de barreres arquitectòniques 

Posar en marxa de plans d'accessibilitat 

Creació d'intal·lacions útils per a persones amb mobilitat reduïda 

 

Noves formes d'ús i propietat de vehicles 
Promoció de sistemes de cotxes compartits i multiusuari en línia 

Promoció de l'ús responsable del cotxe (conducció ecològica, etc.) 

Ús de vehicles nets 

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 

Mobilitat com a servei (MaaS): integració de diferents sistemes de transport, p. ex. 
metro, autobús i cotxe compartit, en un únic servei de mobilitat accessible a demanda 

Prova de vehicles automatitzats 

 

Distribució de mercaderies 
Noves regulacions per a la distribució de mercaderies 

Ús de vehicles nets 

Creació de noves plataformes per a transferència de mercaderies 

Introducció de bicicletes de càrrega 

 

Gestió de la mobilitat 
Promoció de l'adopció de plans de mobilitat sostenible per a empreses 

Promoció de l'adopció de plans de mobilitat sostenible per a escoles 

Creació de centres integrats d'informació de mobilitat sostenible i/o portals de 
mobilitat sostenible (p. ex. planificadors de viatges) 

Posar en marxa campanyes de sensibilització 

Elaboració de materials educatius 

Desenvolupament de plans de mobilitat en cooperació amb agents locals 

Provisió d'incentius i abonaments per als empleats 

Accés restringit al centre de la ciutat de manera permanent 

Posar en marxa modes de transport continu per facilitar l'accés a zones comercials o 
altres àrees socials 



Formació de grups per anar a l'escola a peu o en autobús 

Desenvolupament de sistemes i equips per mesurar la qualitat de l'aire en les places 
públiques 

Organització de fòrums i enquestes periòdiques per conèixer opinions i idees de la 
ciutadania respecte a la mobilitat 

 

Iniciatives europees 
En quines altres iniciatives europees relacionades amb la mobilitat urbana sostenible 
participa el teu municipi? 

European Week of Sport 

Project EDWARD (European Day Without A Road Death) 

The Covenant of Mayors (as signatory) 

The CIVITAS Initiative (as signatory) 

JRC Project on Social Biking 

 


