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La persona sotasignada declara que celebrarem la SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I
SEGURA, que tindrà lloc del 16 al 22 de setembre de 2016, amb les activitats següents:
 Organitzarem una setmana d’activitats tenint en compte el tema central del 2016 “Mobilitat
intel·ligent i sostenible – una inversió per a Europa” sota el lema “Mobilitat intel·ligent. Economia
potent”.
 Implementarem com a mínim una mesura permanent que contribueixi a canviar l’ús del vehicle
privat per un mitjà de transport veritablement respectuós amb el medi ambient.
Sempre que sigui possible, almenys una d’aquestes mesures ha de preveure una reassignació
permanent d’espai viari a favor d’espai per caminar, anar amb bicicleta o d’ús del transport públic (p. ex.
tancament de carreteres, voreres més amples, nous carrils bici o carrils bus, pla de moderació de la
circulació, límit de velocitat més baix).

 Organitzarem un “Dia sense cotxes”, reservant una o diverses àrees exclusivament per a
vianants, ciclistes o transport públic com a mínim durant un dia sencer (és a dir: des d’una hora
abans fins a una hora després de l’horari feiner habitual)
Aquest “Dia sense cotxes” tindrà lloc preferiblement el dijous 22 de setembre de 2016.

En representació del municipi de/d’………………………………………………….…………………….
Sr./Sra…………………………………………………………………………………………….......................
Signatura
Els municipis compromesos amb els tres criteris anteriors esdevenen
“participants d’or”. Per tant, són candidats per participar en el Premi
de la Setmana Europea de la Mobilitat. Només poden participar-hi els
municipis de les zones següents: els 28 estats membres de la UE,
països candidats, països potencialment candidats que formen part del
Procés d’Estabilització i Associació (SAP), països de l’Espai
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Econòmic Europeu (EEE) I països de l’Associació Europea de Lliure
Comerç (AELC). Les mesures permanents implementades a principis
de 2016 també hi poden participar amb la condició que es promoguin
o s’inaugurin durant la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
2016.

