La Oficina Municipal de la Bicicleta és un servei que ofereix
l’Ajuntament, el qual disposa d’un local amb les corresponents
instal·lacions, equipament i personal per donar resposta i servei a
les necessitats dels usuaris de la bicicleta urbana.
Ja es comença a veure que cada dia són més els ciutadans i ciutadanes que fan servir la bicicleta
per anar per la ciutat. Persones de totes les edats que utilitzen la bici per anar a la feina, a classe,
de compres ... o simplement per passejar. En aquest context de protagonisme creixent, la bicicleta
necessita trobar el seu espai entre les diferents maneres de moure’s per la ciutat i ho pugui fer
còmodament i amb seguretat i a la vegada aconseguir-ho amb harmonia vers la resta de modalitats
de transport, al mateix temps que no es vegi compromesa la seguretat ni la comoditat de les
persones que ho fan a peu.
L'objectiu de la Oficina de la Bicicleta és promoure el seu ús, contribuint de manera activa en la
normalització i plena integració de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat. En aquesta oficina
s’hi ha de poder trobar informació i serveis sobre tots aquells aspectes que tenen a veure amb la
mobilitat i seguretat de les persones que volen moure’s en bicicleta.
El projecte que proposem a continuació, contempla l’escenari que sota el nostre punt de vista seria
el més desitjable possible i amb la pretensió de ser una referència de primer ordre entre els models
que ja existeixen en el nostre entorn. Ara bé, per poder arriba en aquest punt, cal anar pas a pas i
començar primer oferint els serveis més bàsics, modulant els recursos que s’hi destinin i posteriorment anar-los augmentant de manera progressiva a mesura que aquests es vagin consolidant en el
temps. Els nombrosos i ampli espectre de serveis que s’hi pretenen desenvolupar, cal establir-los
com la referència que finalment es vol assolir i amb la perspectiva de construir-lo en els sis anys de
vigència d’aquest PMU.
Al mateix temps, considerem que una labor d’aquesta envergadura, tal vegada sigui més pròpia
d’un conjunt de poblacions mancomunades, que no pas d’una sola. Amb aquesta perspectiva de
treball, la oficina també hauria de comptar amb la participació activa del major nombre possible
d’entitats associatives afins que hi donin suport i dinamitzin els serveis que s’hi ofereixen.
Per poder arribar a prestar tots els serveis que a continuació es descriuen, aquests en resum,
requeriran comptar amb els següents recursos:
1- Un local de planta baixa d’uns 30 m2, amb un sol ambient i quarto de bany.
2- Que disposi d’instal·lació elèctrica, d’aigua sanitària i connexió ADSL.
3- Equipat amb un taulell mostrador, taula d’oficina, banc de treball i aparcament protegit per a
3 bicicletes.
4- Disposant dels següents equips de treball: un ordinador, un telèfon, datàfon, eines, cavallet
de reparació, taulell d’anuncis, gran plànol d’aparcaments i vies ciclistes de la ciutat,
opuscles informatius, impresos, etc...
5- Dotació de flota: 3 bicicletes per a lloguer.
6- Empleats: 2 persones polivalents, que cada una d’elles sigui capaç de desenvolupar totes
les tasques que ofereix la Oficina.
7- Horari d’atenció (aconsellable): de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00

CARTA DE SERVEIS QUE S’HI PODEN OFERIR:
Observatori de la Bicicleta:
L’Observatori ha de ser un instrument per facilitar l’intercanvi d’informació i
atendre les propostes entre l’administració, les entitats associatives i la
ciutadania, amb la finalitat de millorar les condicions i fomentar l'ús de la
bicicleta a la ciutat. Per atendre i tractar aquest intercanvi de manera àgil i
racional, caldria establir dos canals: Un per els assumptes d’atenció
immediata, donant resposta per mitjà de la pròpia Oficina o derivant-los als
tècnics de l’administració, i un altre per atendre els temes de fons, mitjançant
un òrgan consultiu composat també per representats d’entitats, que es
reunirien periòdicament per atendre, canalitzar i donar resposta a totes les
qüestions que se’ls plantegin.
1- Gestió i canalització de demandes dels usuaris.
Oferir una finestra que faciliti el contacte de la ciutadania a través dels
mitjans digitals o de forma presencial, amb l’objectiu de proporcionar
una via de comunicació propera i àgil. Per plantejar queixes,
suggeriments i propostes, que es gestionarien de forma centralitzada
perquè arribin ràpidament, i mirar de donar-hi una resposta en el
termini més curt possible.
a) Bústia de queixes i suggeriments.
2- Seguiment de la mobilitat urbana en bicicleta (Infraestructures, ús,
instruments de planificació, normativa...).
A banda de les aportacions que vinguin de la ciutadania, aquest òrgan
ha de generar els seus propis mecanismes de control i seguiment de
l’estat de la xarxa i les situacions i condicions a l’entorn del seu ús.
Exemples:
a) Enquestes
b) Comptatges
c) Informes
d) Propostes
3- Propostes de noves mesures de promoció i educació.
a) Promoció.
En les actuacions promocionals, les persones han de poder
percebre que la incorporació de la bicicleta com a mitjà de
transport quotidià, és beneficiós per a tothom i que l’administració
compta amb les seves idees i aportacions per fer-ho possible.
Exemples:
1. Experiència pilot “Jornada de Carrils Bici per un Dia”:
Les escasses experiències que tenim en el camp de les vies
ciclistes i la diversitat de criteris tècnics en relació aquestes,
fan que moltes vegades les actuacions urbanístiques siguin
poc decidides i això en pugui condicionar la seva utilitat.
Es proposa muntar una Jornada que tingui un caire didàctic i
experimental. El pilot consistiria en triar un dia, preferiblement
feiner i dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, en el
qual s’escollirien uns determinats carrers, adients per habilitarlos provisionalment amb uns carrils bici i que aquests siguin
provats experimentalment per la població.
De l’experiència se’n prendria nota, per millorar la xarxa
ciclista en funció dels resultats obtinguts.

b) Educació.
La bicicleta ha d’estar present en totes les etapes del coneixement
dels alumnes, primària, secundària, superior (universitària) i
específica (autoescoles, escola de bicicleta per adults), amb els
continguts i metodologies que permetin portar a terme la seva
pedagogia.
Exemples:
1. Projecte “Biciescola”: Unitat didàctica adreçada als alumnes
de primària.

4- Ordenances municipals.
La normativa que afecta a la circulació de les bicicletes es troba en
dos nivells administratius: El nacional (DGT) que encara es mira la
bicicleta des d’un punt de vista més esportiu que el de transport i
d’altra banda el municipal, el qual s’expressa mitjançant ordenances
de circulació, mobilitat i similars i que poden regular supòsits que no
contempla explícitament el reglament nacional. Aquest fet ha provocat
que cada municipi tingui normes molt diverses entre ells, provocant
confusió entre la ciutadania.
Per tal d’evitar l’heterogeneïtat de les ordenances en quant a bicicleta i
aconseguir que s’integri com a mitjà de transport en les normatives de
mobilitat urbana.
5- Criteris de disseny i execució de vies ciclistes.
L’Observatori, ha de vetllar perquè les infraestructures ciclistes
compleixin amb les normatives, condicions tècniques, prescripcions i
recomanacions dels manuals de disseny i execució, amb l’objectiu de
que aquestes siguin el més segures, còmodes i directes possible. Per
aquest motiu caldrà que sigui un òrgan consultat en totes les
actuacions urbanístiques, per aportar-hi el seu punt de vista.
Serveis als usuaris:
1- Servei de lloguer de bicicletes Bici Rent
Degut a la baixa densitat de població que hi ha a les ciutats de l’Àrea
Metropolitana, els serveis de bicicleta pública requereixen d’unes
inversions i costos d’explotació que son difícilment justificables. En
canvi, el cost d’una petita flota de lloguer de bicicletes, a disposició dels
usuaris a preus tous, tot i que difereix en el tipus de servei, també pot
actuar com a dinamitzador de l’ús de la bicicleta urbana.
Servei:
a) Tipus de bicicleta urbana invulnerable.
b) Equipada amb els següents accessoris: Llums de dinamo i cadenat.
c) Lloguer de casc optatiu.
Condicions:
a) Dipòsit de 100 € mitjançant targeta de crèdit.
b) Preus de lloguer: 1 hora = 1,5 €, 1 dia = 7 €
c) Casc: 0,5 € (opcional)
Equipament:
a) Bicicletes equipades amb localitzador GPS/GSM, llums, cistell
frontal i tanca. (Preu de cost unitari estimat 1.500 €).

b) Cadenats
c) Cascs
d) Datàfon

2- Registre i marcatge per identificació de bicicletes. Bici Registre
El Registre Nacional de Bicicletes creat per la “Red de Ciudades por la
Bicicleta (RCxB)”, compta amb la col·laboració de la DGT i la
“Fundación Biodiversidad”, és una eina per combatre el robatori,
persuadint-lo, alhora que afavoreix el retorn del vehicle sostret. Aquest
sistema aconseguirà un millor rendiment com més municipis
l’introdueixin, ja que tots compartiran una mateixa base de dades que
podrà ser consultada pels mateixos usuaris.
Serveis:
a) Registre durant 10 anys.
b) Subministrament del kit d’identificació.
c) Col·locació del kit d'identificació a la bicicleta.
Condicions:
a) Preu: 7 €

3- Centre de diagnosi ITB (Inspecció tècnica per a bicicletes):
Sovint per despreocupació o manca de coneixements mecànics, els
propietaris de bicicletes no acostumen a revisar el seu estat, fins el límit
de que la fallada d’algun element important els impedeix circular.
A partir del moment en que incorporem la bicicleta en el transit urbà,
automàticament es transforma en un vehicle que pot generar un cert
perill, tant per el qui el condueix, com per la resta de vianants.
Per poder circular amb seguretat, cal que tots els elements mecànics
importants de la bicicleta, estiguin en bon estat.
Aquest servei ofereix als usuaris, una inspecció del seu estat general,
revisant especialment els conjunts de frenada, grup motriu, direcció i
rodes, informant-los de l'estat de la bicicleta, possibles reparacions que
caldria, recomanacions i fins i tot poder efectuar petits ajustos i
lubrificació.
En acabar, se li lliurà un informe de l'estat de la bici i els seus
components perquè aquest pugui dirigir-se a qualsevol botiga de
reparació de bicicletes amb la llista de les reparacions que calen fer.
Serveis:
a) Diagnòstic de l’estat de la bicicleta (Test: Revisió mecànica gratuïta)
b) Realització de petits ajustos i lubricació (Frens, canvi i rodes).
c) Test de verificació amb llistat de reparacions recomanades.

Condicions:
a) Temps estimat 10 minuts.
b) Preu simbòlic de 5 €.
Instal·lacions:
a) Banc de treball
Equipament:
a) Cavallet de reparacions
b) Eines: joc hallen, joc fixes, joc bisos,
c) Manxa manual de peu amb manòmetre.
Materials fungibles:
c) Lubricants
d) Impresos test de verificació

4- Punt d’informació per a l’usuari Info Bici
En aquesta Oficina, l’usuari ha de poder trobar tota la informació relativa a
la mobilitat en bicicleta i aquest l’ha de poder consultar tant de manera
presencial com mitjançant una plataforma digital pròpia, molt intuïtiva,
dinàmica, interactiva, actualitzada i farcida de continguts pràctics.
Informació a disposició de l’usuari:
a) Emplaçament i característiques d’accessibilitat i seguretat dels punts
d’aparcament disponibles a la ciutat.
b) Plànol de vies ciclistes de la ciutat.
c) Itineraris ciclistes recomanats (més còmodes i segures).
d) Directori de serveis: Tallers de reparació i recanvis, entitats ciclistes,
transports públics...
e) Normatives vigents DGT i Ordenança Municipal.
f) Consells pràctics (Com lligar la bici, triar un bon l’itinerari, com circular
millor i més segur/a, etc...).
5- Tramitació d’assegurances.
L’augment de bicicletes urbanes en els últims anys, ha fet que les
companyies d’assegurances ofereixin un ampli ventall de pòlisses
ajustades a les necessitats del ciclista urbà, que donen cobertura tant per
la responsabilitat civil en danys a terces, com en els danys propis i
defensa dels drets del ciclista.
Serveis a entitats i empreses:
1- Promoció activa d’estudis, assessorament i projectes de condicionament
d’espais per a la implantació d’aparcaments protegits de bicicletes Park
Bici, (comunitats de veïns, escoles, centres de treball, d’oci, comerços,
etc.).
Un aspecte que a priori podria semblar positiu per impulsar la mobilitat en
bicicleta, és el fet de que una gran part de la població ja en té de bicicleta
i l’aspecte negatiu que se’n deriva, és que en la majoria dels casos son
del tipus esportiu, amb un preu considerablement elevat i molt vulnerables
als robatoris.
Aquest important aspecte, sumat al fet de no tenir preparats els edificis
amb un espai raonablement accessible i protegit on deixar aparcades les
bicicletes, son qüestions determinants que habitualment actuen de fre a
l’hora de considerar el pas d’utilitzar-la per moure’s.

Per combatre en certa manera aquest escull, es va crear la xarxa
d’aparcaments BiciBox, però no ens podem parar aquí, ja que aquesta no
resol molts dels aspectes d’aquest problema (Qui es desplaça en
bicicleta, no està disposat aparcar-la tant allunyada com qui aparca un
cotxe i no podem tenir un BiciBox a cada cantonada).
En nombroses ocasions els edificis d’habitatges, amb una mica d’enginy,
poden arribar a tenir possibilitats per habilitar un espai comunitari, fent-hi
algun arranjament en el vestíbul, zones comunitàries y en els pàrquings.
En el cas dels comerços i sector terciari en general, l’interès per habilitar
l’espai pot motivar-lo el fet d’enfocar-ho com un argument més de venda i
en els centres de treball, les empreses poden utilitzar-lo com argument
per obtenir beneficis gracies als hàbits saludables dels seus treballadors.
Una opció per augmentar-ne la seguretat, s’aconseguiria adaptant uns
suports sota el sistema de consigna amb cadeneta, dels que ja
posseeixen alguns supermercats i que funcionen amb moneda, per
amarrar els carrets de la compra.

2- Préstec de bicicletes per a tallers de reparació de vehicles Bici de Cortesia
El servei de vehicle de cortesia que ofereixen les companyies
asseguradores, no cobreix en tots els casos i la possibilitat de poder oferir
per part dels tallers de reparació una Bici de Cortesia, els aporta un valor
afegit a la seva oferta de serveis, que resulta simpàtica, econòmica i
ecològica, a la vegada que de gran utilitat per els clients, ja que els permet
seguir fent les seves coses encara que la reparació sigui de curta durada.
Serveis:
a) Lloguer de bicicleta + cadenat + casc
b) Lliurament i recollida al domicili del taller gratuïtes i sense mínims
d’estada, per a distàncies inferiors als 5 km.
c) Lliurament i recollida al domicili del taller gratuïtes amb estada mínima
de 5 dies, en tota l’Àrea Metropolitana.
Condicions:
a) Preus: primeres 24 hores = 12 €, dies successius = 7 €/dia
b) La signatura del contracte es realitzarà amb el taller, el qual serà qui
respongui per la bicicleta prestada.
3- Crear, impulsar, tramitar i/o fer el seguiment de promocions, patrocinis i
subvencions per afavorir l’ús de la bicicleta a la ciutat Pro Bici:

Exemples:
a) Campanya “Compres en Bici” del grup de botiguers que premia a qui
vagi a comprar 4 vegades en bicicleta amb vals de 10 euros de
compres gratuïtes. Amb el suport de l’Ajuntament, botigues de bici i
associacions d’usuaris de la bicicleta.

b) Promocionar mitjançant els recursos de comunicació propis, les
empreses que aposten per la bicicleta i crear el segell Pro Bici, el qual
podran lluir tots els negocis que treballin en pro de la bicicleta.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Serveis de missatgeria i paqueteria en bicicleta.
Serveis de repartiment a domicili en bicicleta.
Serveis professionals que es desplacen en bicicleta.
Comerços que faciliten l’accés dels clients en bicicletes.
Centres de treball que faciliten l’accés dels treballadors en bici.
Comercialització ambulant en bicicleta.

c) Creació d’una línia de subvencions destinades a l’habilitació d’espais
pera a la realització d’aparcaments protegits per a bicicletes en
Comunitats de Veïns i Centres de Treball.
Les condicions per accedir a la subvenció, per posar uns exemples,
podrien ser les següents:
1. Que la comunitat en qüestió disposi d’un espai comunitari suficient,
que permeti l’aparcament mínim d’una bicicleta per cada 5
habitatges, amb un mínim global de tres bicicletes i que a la
vegada haurà de reunir les següents premisses:
a. Estar al mateix nivell del carrer o bé a diferent nivell, havent de
superar un màxim de 8 graons en línia recta habilitant-los amb
una rampa lateral no inferior a 20 cm d’amplada i en el cas de que
l’espai disposi d’una rampa d’accés de vehicles o muntacàrregues
(no ascensor), aquest podrà estar al nivell immediat inferior o
superior.
b. La subvenció cobriria fins a un màxim de places d’aparcament,
equivalent a una per cada 3 habitatges.
c. La subvenció cobriria les despeses d’adequació de l’espai fins en
un 50% del seu valor de cost, amb un màxim de 4.000 euros per
les 3 primeres places i un increment de 500 euros per cada plaça
addicional.
2. Modificació de l’RRI de la comunitat amb el següent capítol:
Exemples:
a. L’aparcament de bicicletes està concebut per donar-li un us
continuat i per aquest motiu les bicicletes no hi podran ser
aparcades en períodes continuats superiors a les 72 hores. En tal
cas, caldrà que el propietari de la bicicleta, la retiri guardant-la en
estances privades.

