
Taula de Mobilitat

DIJOUS, 12 DE DESEMBRE DE 2019

Mobilitat i Via Pública



Ordre del dia

1. Aprovació si escau de l’acta anterior

2. Proposta de modificació del Reglament del taxi
3. Pla d’acció regional del projecte School Chance

4. Estat d’execució de camins escolars.

5. Proposta d’adhesió a l’Estratègia catalana de la bicicleta 
2025

6. Setmana europea de mobilitat 2020

7. Lliurament de l’estat d’execució del Pla de Mobilitat Urbana 
i del Pla d’Accessibilitat

8. Proposta de modificació de l’Ordenança municipal de 
circulació. Regulació dels vehicles de mobilitat personal

9. Precs i preguntes



2. Proposta de modificació del reglament del taxi

Ple del 13 de febrer de 2017 va aprovar el nou Reglament del servei de 
taxi de Girona

Eliminar el dia descans entre setmana dels taxis amb vehicles adaptats per a 
persones amb mobilitat reduïda

Per a l’obtenció del permís municipal de conducció de taxi exigir el B1 
enlloc del B2

Propostes de modificació

1

2

3

L’antiguitat màxima d’un vehicle per adscriure a una llicència de 3 a 2 anys



3. Pla d’acció regional del projecte School Chance

Disseny de metodologia per a 
certificar a escoles en 
Mobilitat sostenible i 
adaptació a Catalunya

Formació temàtica: 0.  Intercanvi d’experiències 1. Comunicació  
2. Educació  3. Infraestructures  4. Participació 5.  Eines financeres

2 Enquestes de 
mobilitat escolar

2017 2018 2019 2020 2021

BONES
PRÀCTIQUES 
identificades 
entre els socis

VISITES  
D’ESTUDI

de 
BP

seleccionades

PLA
D’ACCIÓ

REGIONAL

IMPLANTACIÓ I
SEGUIMENT

DEL 
PLA D’ACCIÓ REGIONAL

Participació del Group d’interès local en totes les activitats

Presentació  
final 

a Barcelona

FASE 1 FASE 2

2 Tallers amb escoles
Recopilació de Bones pràctiques+

Model de finançament



3. Pla d’acció regional del projecte School Chance

Interreg Europe ha aprovat el finançament per fer una prova pilot 
d’una de les accions previstes en el pla acció regional:



4. Estat d’execució de camins escolars

Escola Barri
Previsió 

PMU

Execució 

estudi
Actuacions 

Àgora Sant Narcís (1) 2014 2014 - Obres de millora d'accés a la rambla Ramon Berenguer II (supressió vial central de la 
rambla, millora visibilitat dels passos de vianants i supressió de barreres arquitectòniques)
2016 - Modificació horaris zona verda i Millora accés escola tram entre entre Terç de 
Miquelets i Sol
2018 - Execució obres d'ampliació vorera i millora accés escola al carrer Isabel La Catòlica 
entre passatge dels Picapedrers i carrer Sol

Domeny Domeny 2015 2017 Actuació brigades en millora de voreres 2018
Dr. Masmitjà Eixample sud 2016 2017 2018 - Aprovació projecte millora accés escola amb senyalització carril bici al carrer de la 

Creu i (entre Parc Central i Joan Maragall) i carrer Balmes. Inici obres juliol 2019. Preparació 
inciativa "Comerç Amic"

Montjuïc Montjuïc 2017 2017 Actuacions brigades setembre 2018. Col.locació barana març 2019.
Pla de Girona Eixample sud 2019 Presentació a escola 12/11/2019. Preparació plecs de prescripcions tècniques per 

encarregar el projecte de modificació infraestructura. Coordinador de mobilitat escolar. 
Joan Bruguera Eixample nord 2018 2019 Presentació a escola 18/11/2019
Migdia Eixample sud 2019 Iniciat procés contractació
Santa Eugènia Santa Eugènia 2020

2015

(1) Millora oferta pels redactors del PMU

Annexa Joan-Puigbert Pedreres 2014

Web Mobilitat 
escolar 
sostenible



5. Proposta d’adhesió a l’Estratègia catalana de la 
bicicleta 2025

Aconseguir que la bicicleta sigui 
protagonista d’una mobilitat quotidiana 
més amable

Impulsar la bicicleta com a element 
turístic, d’oci i esportiu de forma 
segura

Millorar la promoció, seguiment i 
governança de la bicicleta

4

4

4

Pilars
Estratègies/
Accions

Objectius

DUPLICAR LA QUOTA MODAL DE LA 
BICICLETA PER ARRIBAR A UN 8% DELS 
DESPLAÇAMENTS URBANS

DESENVOLUPAR 1.500 KM DE RUTES 
CICLOTURÍSTIQUES DE LLARG 
RECORREGUT

- ASSOLIR UNA ALTA REPRESENTATIVITAT 
TERRITORIAL D’ENTITATS ADHERIDES A 
L’ESTRATÈGIA
- INCREMENTAR LA INVERSIÓ EN 
POLÍTIQUES DE LA BICICLETA
- INCREMENTAR EL NOMBRE D’ALUMNES 
FORMATS EN L’ÚS DE LA BICICLETA

23

27

32

http://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/bicicleta/



5. Proposta d’adhesió a l’Estratègia catalana de la 
bicicleta 2025



6. Setmana europea de la mobilitat 2020

EXPERIMENTAR ELS BENEFICIS/AVANTATGES D’UNA MOBILITAT 

SOSTENIBLE I ACTIVA

DRET A VIURE EN ENTORN LLIURE DE CONTAMINACIÓ

mobilitat@ajgirona.cat

31/03/2020



7. Lliurament de l’estat d’execució del Pla de 
mobilitat urbana

Balanç d’actuacions PMU 2019

Estat d'execució de les actuacions Quantitat 

Finalitzades 54

Molt avançades 5

A mitja execució 10

Iniciades 20

TOTAL 89

P Mobilitat a Peu

B Mobilitat en bicicleta

TP Mobilitat en transport públic

VP Mobilitat en vehicle privat

A Aparcament

SV Seguretat viària

AM Actuacions ambientals

AC
Accés a zones comercials, industrials i centres 

de treball

MS
Promoció, educació i sensibilització de l'ús de 

modes sostenibles

MI Una mobilitat intel·ligent



7. Estat d’execució del Pla d’accessibilitat

Actuacions en 
d’accessibilitat

Finalitzat

2019 15

2018 16

2017 21

2016 17

2015 19

Consultar actuacions a:

Pla d’accessibilitat del 

web de l’Ajuntament

En execució 2, en projecte 1 i 2 programades 
iniciar el gener de 2020. 



8. Proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
Regulació dels vehicles de mobilitat personal

3/11/2016

24/05/2019

Instrucció 16/V-124 de la DGT sobre Vehicles de Mobilitat Personal 

Instrucció 19/V-134 de la DGT sobre Matriculació de vehicles L1e-A

Reglament (UE) núm. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15
de gener de 2013, relatiu a l'homologació dels vehicles de dues o tres rodes i
els quadricicles, i a la vigilància del mercat d'aquests vehicles

Projecte de Reial Decret de mesures urbanes de trànsit

Reglament general de CirculacióReglament general de Vehicles29/01/2019

Instrucció 19/S-149 TV - 108 de la DGT

4/12/2019

Taula Mobilitat 16/3/2017

Taula Mobilitat 19/3/2018

Sessions 

Taula Mobilitat 13/2/2019

Deroga

Taula Mobilitat 12/12/2019



8. Proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
Regulació dels vehicles de mobilitat personal

Reglament
(UE) núm.
168/2013

Exclusions, entre d’altres: 
a) els vehicles la velocitat màxima per construcció no superi els 6 km / h;
b) els vehicles destinats exclusivament a ser utilitzats per persones amb discapacitat física
g) els vehicles destinats fonamentalment a l'ús en tot terreny i concebuts per a circular en superfícies no pavimentades;
h) les bicicletes de pedals amb pedaleig assistit, equipades amb un motor elèctric auxiliar, de potència nominal contínua màxima inferior 
o igual a 250 W, la potència de les quals disminueixi progressivament i que finalment s'interrompi abans que la velocitat del vehicle abast 
els 25 km / h o si el ciclista deixa de pedalar;
i) els vehicles auto-equilibrats;
j) els vehicles que no tenen una plaça de seient com a mínim;
k) els vehicles equipats amb qualsevol plaça de seient per al conductor en els quals el punt R es situï a una alçada inferior o igual a 540
mm en el cas de les categories L1e, L3e i L4e, o inferior o igual a 400 mm en el cas de les categories L2e, L5e, L6e i L7e. 

L2e, 
L3e, 
L4e, 
L5e, 
L6e 
L7e



1

Quin tipus de vehicle/aparell són 
aquests mitjans de transport?

2
3

4



1
Alçada del Punt R?  ≤ 540 mm?

Velocitat de disseny màxima? V≤ 45 km?

Potència nominal o neta continua? ≤ 4000 W

Amb motor



2
Motor elèctric?

Alçada Punt R?

Velocitat de disseny màxima? ≤ 25 km/h

Potència nominal o neta continua? ≤250 W



3

Auto-balanceig? 
Motor elèctric?
1 plaça per usuari?
Velocitat de disseny màxima? ≤ 25 km/h
Tensió de treball < 100VCC o 240VAC?



4

Dissenyat per anar amb pedals?

Té motor?

Alçada Punt R?

Velocitat de disseny màxima? ≤ 25 km/h; ≤ 45 km/h 

Potència nominal o neta continua? ≤1000 W



8. Proposta de modificació de l’Ordenança municipal de circulació. 
Regulació dels vehicles de mobilitat personal

Reglament (UE) núm. 168/2013
Competències atorgades als Ajuntaments per Llei 6/20155 i 
altra normativa sectorial

Criteris de la regulació proposada

Seguretat viària:  Protecció del vianant, adequació de la velocitat a les infraestructures, accessibilitat....  

Promoció mobilitat activa

Viabilitat de la vigilància dels preceptes que es regulen 

Instrucció de la DGT i projecte de modificació de Reglament general de vehicles (RD 2822/1998) i 
Reglament general de circulació (RD 1428/2003)





9. Precs i preguntes



www.girona.cat

Seguiu-nos!

Gràcies per la vostra atenció!

Taula de Mobilitat


