Bones pràctiques. Compartir cotxe

Descripció:
Servei que ofereix l'Ajuntament de Mataró dins el seu web municipal per facilitar la trobada
de ciutadans interessats a compartir el vehicle en un trajecte per anar a la feina, a la
universitat, per a oci, etc. Les persones que hi tinguin interès s'han de registrar via web i
facilitar les dades de contacte, del trajecte i del vehicle, si s'escau. Els usuaris poden saber
les persones que fan trajectes similars als seus i posar-s'hi en contacte mitjançant el correu
electrònic.
Objectius:
Qualitatius: facilitar als ciutadans una altra manera de desplaçar-se tenint en compte
criteris de mobilitat més sostenibles: fer un ús racional del vehicle o transport privat i de
l'espai públic (carrers i aparcaments), disminuir les emissions de gasos i el consum de
recursos limitats com ara el petroli.
Valoració:
Indicadors de seguiment:
Visites anuals a la pàgina web Compartir cotxe: 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Persones que han pogut compartir el viatge:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

4.314
9.142
8.311
1.458
5.598
4.815
4.815
2.574
12%
16%
19,7%
19,8%
20,7%
20,84%
21,06%
15,02%

General: els trajectes compartits durant el 2010 han aconseguit que 158 cotxes han deixat
de circular per Mataró, i això ha fet possible una reducció de les emissions de CO2 a l'aire
de 285 tones.
Inici del projecte:
2003
Organismes promotors:
Ajuntament de Mataró
Vincles d'interès:
Ajuntament de Mataró http://www.mataro.cat
Compartir cotxe http://www.compartir.org/mataro
Catalunya sharing http://www.catalunyacarsharing.com
Web de Mobilitat Generalitat de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat

Més informació:
Ajuntament de Mataró
Servei de Mobilitat
Pl. Granollers, 11
08302 Mataró
Tel. 93 758 21 00
Fax. 93 758 22 07
A/e: mobilitat@ajmataro.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h
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