Nivell de desenvolupament

Eix

Eix 1

Eix 2

Eix 3

Eix 4

Eix 5

Eix 6
Eix 7

Millora de la mobilitat
activa i micromobilitat

Participació de les
empreses
Millora de la mobilitat en
TC: eix R2Nord o Vallès
Oriental

Millora de l'eficiència del
vehicle privat i logística

Innovació tecnològica

Accions en infraestructura
Comunicació

ID

Mesura

1.1

Prova pilot de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP)

1.2

Implantació de Bicitancats

1.3

Millora de les xarxes de mobilitat activa

1.4

Mesures suplementaries a les Zona de Baixes Emissions municipals

2.1

Impuls per a la redacció de Plans

2.2

Suport a la prova pilot de rutes de busos d’empresa

2.3

Promoció de la bicicleta a les empreses

2.4

Acompanyament a les persones amb necessitats especials

3.1

Implantació de serveis a la demanda nocturns i en polígons petits

3.2

Millora de les parades de bus i intercanviadors

3.3

Suport a la prova pilot de bus elèctric

4.1

Sensorització d’aparcaments d’enllaç

4.2

Adequació d’un aparcament d’enllaç de bus

4.3

Implantació de punts de recàrrega elèctrica

4.4

Prova pilot de cotxe compartit

4.5

Punts de conveniència en aparcaments d’enllaç

4.6

Campanya de promoció del distintiu de flotes

4.7

Prova pilot cotxe multiusuari

5.1

Millores en el Mou-te

5.2

Espai web de mobilitat quotidiana

5.3

Prova pilot de vehicle autònom

5.4

SIG DUM-Logística

6.1

Carril Bus interurbans

6.2

Carril Bus en zones urbanes

7.1

Campanya de comunicació del conjunt d’actuacions en el corredor

7.2

Campanya Comunicació a joves i comerç electrònic

Grau d'execució
Inicial

Intermedi

Avançat

Implantat

Grau d'execució
Inicial: Definició preliminar de la mesura
Intermedi: Mesura detallada i acordada amb els agents implicats
Avançat: Mesura en procés d'implantació (tramitació dels documents necessaris: convenis, permisos, licitacions... així com altres tasques necessàries per la
implantació de l'acció i si s'escau la difusió de l'acció.
Implantada: acció en funcionament o finalitzada.

