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ANNEX A.1 Estudi de sistemes de bicicleta pública  

 

Catalunya 

Bicing (Barcelona) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Barcelona Barcelona Serveis 
Municipals 

2007 120000 

Dades Bicing 

 

ABASTAMENT El servei s’ofereix a tota la superfície de Barcelona amb un total de 380 

estacions repartides per tots els districtes de la ciutat i amb un total de 6000 bicicletes 

a disposició. La distancia entre estacions es d’uns 400 metres i estan situades 

estratègicament a punts propers de estacions de metro, trens, autobusos, tram i FGC.  

FUNCIONAMENT Cada usuari compta amb una targeta i un compte usuari a la web 

del servei, aquests elements els obté un cop es dona d’alta (el servei esta restringit a 

persones que estiguin empadronades a Catalunya). El preu de l’abonament anual es 

de 40 € i també s’apliquen recàrrecs extraordinaris en el cas de superar el temps d’us 

limitat de la bicicleta, així com penalitzacions de fins 150€ en el cas de no retornar la 

bicicleta en 24h.  

Mitjançant la targeta l’usuari pot recollir i estacionar les bicicletes als punts de 

estacionament. Només cal apropar la targeta al lector i un panell indicarà el numero de 

la bicicleta que l’usuari ha d’agafar, en el cas de no haver bicicletes dispon ibles hi ha 

un mapa amb les estacions de bicing mes properes. Un cop l’usuari ha estacionat la 

bicicleta no en podrà agafar una de nova fins passat 10 minuts, així mateix, si l’usuari 

retorna la bicicleta als dos minuts s’interpretarà que la bicicleta no esta en condicions i 

aquesta es bloqueja per a realitzar un servei de manteniment. En el cas de que la 

estació no disposi d’aparcament el usuari pot passar la targeta pel lector i aquest li 

recarregarà 10 minuts extra per a poder desplaçar-se fins al punt mes pròxim 

d’estacionament que li indiqui el panell. 

El servei esta disponible els 365 dies de l’any, entre setmana es realitzen interrupcions 

del servei de nit i els caps de setmana esta operatiu les 24 hores. 

BICICLETA (CLEAR CHANNEL) La bicicleta és de color vermell, amb parafangs de 

color blanc. El quadre és de ferro i alumini, amb un pes de 16,8 kg. Les dos rodes 

porten pneumàtics gruixuts, la de davant és de 20 polzades i la de darrere és més 

gran, de 26. La bicicleta disposa d'un llum vermell al darrere i d'un llum blanc al 

davant, tots dos fixos. L'energia per al seu funcionament prové d'una dinamo que es 

carrega quan la bici es posa en moviment. La bicicleta també disposa d'un canvi intern 

de tres marxes, amb fre intern incorporat. El manillar té una forma especial amb porta 

bosses inclòs, i porta el timbre que és obligatori segons el Reglament de Trànsit. [39]   

 

OBSERVACIONS Segons la opinió dels usuaris de Bicing i de la empresa gestora, hi 

ha alguns requeriments que encara queden pendents de millorar, com per exemple: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Ferro
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alumini
http://ca.wikipedia.org/wiki/Kg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Dinamo


- Ampliar i millorar la xarxa de carril bici de Barcelona. 

- Millorar la gestió de bicicletes a hora punta (moltes estacions del mateix 

radi/districte estan plenes i no es pot estacionar). 

- Millora del servei de manteniment de les bicicletes. 

- Solucionar problemes informàtics de la targeta.  

 

BIP! (Perpinyà) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Perpinyà Clear Channel 2008 -- 
Dades BIP! 

ABASTAMENT El servei BIP! Posa un total de 15 estacions amb 150 bicicletes a 

disposició dels usuaris. Les estacions no cobreixen tota l’extensió de la ciutat de 

Perpinyà, no obstant estan situades de manera estratègica al nucli de la ciutat i en 

algunes zones de la perifèria.  

FUNCIONAMENT Els usuaris es donen d’alta per internet a la web del servei i reben 

una targeta i un compte, amb el qual podran consultar la seva activitat a la plataforma 

web, el servei no esta disponible per turistes. El preu del abonament anual es de 24 € 

tot i que durant alguns mesos es llancen ofertes promocionals que poden anar des de 

els 6€ a un abonament setmanal de 1€. També s’apliquen recàrrecs extraordinaris en 

el cas de superar el temps d’us limitat de la bicicleta, així com penalitzacions de fins 

150€ en el cas de no retornar la bicicleta en 24h.  

Quan un usuari vol agafar una bicicleta, apropa la seva targeta a la terminal de 

l'estació i aquesta l'indica mitjançant un número la bicicleta que ha d'agafar. Pot 

consulta l’estat de la xarxa en tot moment gracies a uns mapes interactius de les 

estacions. Per a retornar la bicicleta nomes ha d’ancorar-la de nou a l’estació, en el 

cas de que no quedin espais lliures un panell interactiu mostrarà les estacions 

disponibles mes pròximes així com una recarrega de 10 minuts extres d’ús. 

El servei esta disponible durant els 365 dies de l’any les 24h. 

BICICLETA (CLEAR CHANNEL) La bicicleta és de color vermell, amb parafangs de 

color blanc. El quadre és de ferro i alumini, amb un pes de 16,8 kg. La roda posterior té 

una mida comparable a la d'una bicicleta de muntanya, mentre que la davantera és 

més petita, semblant a les de bicicletes plegables. Ambdues rodes tenen pneumàtics 

amples. Disposa d'una llum vermella al darrere i d'una llum blanca al davant, que 

s'encenen automàticament quan és de nit. Les llums es carreguen a la pròpia estació. 

La bicicleta també disposa d'un canvi intern de tres marxes, amb fre intern incorporat. 

El manillar té una forma especial amb porta bosses inclòs i un timbre. Disposa d'un 

peu plegable per mantenir-la dreta. [40] 

 

 

 



Ambicia’t (Granollers) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Granollers Ajuntament de Granollers 2008-2011 470 
Dades Ambicia't 

 

ABASTAMENT El servei Ambicia’t disposava d’un total de 12 estacions distribuïdes 

per tota la ciutat amb un total de 30 bicicletes en circulació. 

FUNCIONAMENT Els usuaris pagaven una quota anual de 12 € per a disposar de la 

targeta i un preu per cada viatge que realitzin en funció del temps d’ús de la bicicleta. 

Un cop obtenien la targeta només s’havien de dirigir al punt d’ancoratge per a extreure 

una bicicleta i tornar-la a ancorar a la tornada, el sistema informàtic de les estacions 

comptabilitzava el temps d’ús de la bicicleta que mes tard permetia abonar la 

mensualitat. La avantatge d’aquests sistema residia en que es van adaptar les 

mateixes maquines de pagament de la zona blava per a que els usuaris de Ambicia’t 

poguessin agafar la bicicleta amb la seva targeta, d’aquest amanera la inversió del 

projecte va ser inferior que en altres casos degut al aprofitament de infraestructures.  

BICICLETA (URBIKES-MODULAR) Es tracta d’una bicicleta robusta, d’uns 25 quilos 

de pes, que s’ha dissenyat i fabricat expressament per a l’Ambicia’t .Disposa d’un 

canvi amb 8 marxes, un seient regulable, un llum que s’encén sempre que la bici està 

en funcionament, aquesta es carrega automàticament durant l’estacionament, i un 

cistellet a la part davantera. Es tracta de bicicletes que no tenen cadena ni frens (es 

frena fent el contrapedal). La bici està construïda amb peces originals que, en principi, 

no són reutilitzables en qualsevol altre model convencional, fet que pot ajudar a 

disminuir els possibles robatoris. 

OBSERVACIONS El servei es va suspendre a finals del 2011 per la manca d’us i el 

augment del cost de manteniment. [41] [42] [43] 

 

Girocleta (Girona) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Girona Ajuntament de Girona 2009 1800 
Dades Girocleta 

 

ABASTAMENT El servei Girocleta disposa de 9 estacions (pròximament 

s’augmentaran el nombre d’estacions) i un total de 160 bicicletes aproximadament.   

FUNCIONAMENT Per a poder utilitzar el servei Girocleta es necessari que es usuaris 

estiguin abonats al servei, el preu d’aquest es una quota anual de 30€. També 

s’apliquen recàrrecs extraordinaris en el cas de superar el temps d’us limitat de la 

bicicleta, així com penalitzacions de fins 150€ en el cas de no retornar la bicicleta en 

24h.  

Per agafar la bicicleta només s’ha de escollir qualsevol de les bicicletes identificades 
amb un símbol d’un cadenat tancat, a continuació l’usuari ha de passar la seva targeta 



pel lector situat al costat de la mateixa bicicleta i esperar a que el símbol del cadenat 
s’obri. Per a retornar la bicicleta nomes s’ha de encaixar al sistema d’ancoratge i a 
continuació esperar a que el símbol del cadenat es tanqui. 

Per a qualsevol consulta l’usuari es pot dirigir a les columnes interactives que hi ha a 
cada estació, on pot entrar a la seva conta d’usuari, consultar aparcament lliures i un 
mapa d’estacions. 

La Girocleta esta disponible els 365 dies de l’any, el servei s’interromp durant les nits a 
partir de la 1h.  

BICICLETA La bicicleta te un disseny exclusiu, es verda amb el parafangs groc i el 

protector de la cadena vermell, color característics de la ciutat de Girona. Es una 

bicicleta confortable, similar a qualsevol bicicleta de passeig, disposa de rodes grans, 

manillar ergonòmic, canvi de marxes, frens i seient regulable. [44] 

Espanya 

SEVICI (Sevilla) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Sevilla JCDecaux 2007 120000 
Dades SEVICI 

ABASTAMENT Sevici ofereix un total de 3200 bicicletes repartides en 260 estacions 

que estan distribuïdes de forma estratègica per la ciutat. Entre cada estació hi ha una 

distancia mitja de 300 metres. Aquest nombre d’estacions es suficient per a cobrir el 

desplaçament en bicicleta per tota la ciutat. 

FUNCIONAMENT Existeixen dos tipus de tarifes depenent del temps d’us de la 

bicicleta, hi ha un abonament curt de una setmana per 11€ i un abonament de llarga 

duració per 27.50€ anuals. En ambdós casos s’ha de facilitar la informació necessària 

per a fer el pagament d’una finança en cas de robatori o mal us de les bicicletes. 

Transcorreguts el temps limitat per trajecte s’abonaran un total de 0.50€ la hora.  

Un cop l’usuari esta abonat ja pot fer us de les bicicletes. Primer de tot s’ha de dirigir 

als punts interactius de ka estació per a seleccionar y retirar la bicicleta (des de el punt 

interactiu es poden dur a terme altres operacions com per exemple; adquirir 

abonaments de curta durada, recollir justificants de trajecte, informar-se sobre el servei 

i recarregar la targeta. Per a retornar la bicicleta nomes es necessari situar la bicicleta 

al punt d’ancoratge i verificar que estar ben ancorada gracies a un sistema que emet 

un so en el cas de que aquesta no ho estigui. En cas de no haver cap ancoratge 

disponible el panell interactiu indicarà el punt mes propi i afegirà 15 minuts extra al 

usuari per a poder realitzar el desplaçament necessari.  

El servei esta operatiu els 365 dies de l’any durant 24 hores.  

BICICLETES Les bicicletes tenen un disseny confortable, son bicicletes mixtes amb un 

seient ajustable, 3 marxes, cistell frontal i un encadenat amb sistema de seguretat 

inclòs. També disposa dels elements de seguretat obligatoris; llum davantera i 

posterior amb una dinamo, bandes reflectants, frens i timbre.  



OBSERVACIONS El servei conta amb algunes deficiències a solucionar, un del majors 

problemes es el vandalisme, que afecta casi bé a totes les estacions i bicicletes. 

També es complicat informar de una averia de una bicicleta.  

Degut a una falta de personal, el telèfon d’atenció al client no funciona amb regularitat i 
tampoc el servei de manteniment, aquesta es una queixes mes comuns dels usuaris. 
També es necessari millorar el sistema de interacció amb les pantalles, ja que no es 
lent i poc intuïtiu.  

Altres problemes son la impossibilitat de realitzar el pagament del abonament per 
internet, aquest s’ha de dur a terme per correu ordinari i això suposa facilitar dades 
bancàries que poder ser extraviades i utilitzades de forma fraudulenta per falta de 
seguretat. [45]  

 

BiZi (Saragossa) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Saragossa Clear Channel 2008 30000 
Dades BiZi 

ABASTAMENT El sistema BiZi conta amb un total de 69 estacions distribuïdes al 

voltant del Ebre, en zones cèntriques i en punts d’interès. Es preveu un augment del 

numero d’estacions per a arribar a cobrir totalment els barris cèntrics. Actualment hi ha 

disponibles un tota de 2600 bicicletes.  

FUNCIONAMENT Els usuaris poden obtenir dos tipus de quota per internet; un 

abonament anual per 25 € o un abonament de 3 dies per 5€, l’ús esta restringit a 

persones empadronades a la ciutat. També s’apliquen recàrrecs extraordinaris en el 

cas de superar el temps d’us limitat de la bicicleta, així com multes de fins 200€ en el 

cas de no retornar la bicicleta en 24h. 

Cada usuari disposa d’una targeta amb la qual podrà dirigir-se a la estació i aquest li 

indicarà quina bicicleta agafar, un cop l’hagi retirat disposarà de dues hores per a fer el 

recorregut, un cop esgotat aquest temps límit s’abonarà un preu extra per cada hora 

transcorreguda i es rebrà una penalització.  Per a retornar la bicicleta nomes l’haurà 

d’ancorar al sistema novament, en el cas de que no quedin places disponibles, es 

podrà passar la targeta pel lector del panell informatiu i aquest facilitarà informació 

sobre parades pròximes disponibles i realitzarà una recarrega de 10 minuts fer a poder 

realitzar el recorregut necessari.  

BICICLETES Les bicicletes son de color blanc i vermell, tenen tres marxes, llums 

frontals i posterior que s’encenen mediant un sensor fotoelèctric per la nit. En el 

manillar, hi ha una estructura metàl·lica a mode de guarda equipatge. El seient es 

regulable i disposa d’una pota metàl·lica per a recolzar-la. [46] 

 

 



 Europa 

Vélib (Paris) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Paris Mairie de Paris 2007 224000 
Dades Vélib 

ABASTAMENT Actualment el servei Vélib conta amb mes de 14000 bicicletes i un total 

de 1230 estacions. Es un dels serveis públics de bicicletes mes grans que existeixen 

actualment.  

FUNCIONAMENT La subscripció al servei de Vélib es pot fer per dies (1€), per 

setmanes (5€) o per anys (29€), i es poden adquirir els abonaments directament amb 

targeta de crèdit a les estacions de bicicletes. Per cada trajecte, els primers 30 minuts 

son gratuïts i a partir d’aquest període es paga un cost extra que va incrementant.  

Cada estació Vélib esta equipada amb un sistema automàtic i un mapa interactiu de 

les estacions mes pròximes. Per a agafar una bicicleta l’usuari ha de trobar una de 

disponible i passar la targeta per un lector situat al costat de la bicicleta a continuació 

ja podrà extreure la bicicleta del sistema d’ancoratge. Per a retornar-la es tan senzill 

com ancorar novament la bicicleta a qualsevol suport disponible i esperar una senyal 

sonora que indiqui que esta correctament aparcada. En el cas de no trobar punts de 

suport lliures la maquina indicarà la estació lliure mes pròxima i realitzarà una 

recarrega de 15 minuts gratuïts extra d’ús.     

El servei està disponible 365 dies a l’any Durant 24 hores. 

BICICLETES (MERCIER) Les bicicletes tenen tres marxes, pesen 22.5kg , disposen 

de una cistella frontal i llums amb dinamo. Son robustes i amb un disseny pensat per a 

minimitzar els problemes de vandalisme.  

OBSERVACIONS Per a solucionar problemes logístics relacionats amb la falta de 

bicicletes a hora punta o a zones altes de la ciutat, es bonifica als usuaris amb temps 

addicional sempre que realitzin un trajecte en pujada (+60 m alçada) o sempre i quan 

no trobin aparcament.  

En aquest cas no existeix cap sistema per a informar sobre la possible averia d’alguna 

de les bicicletes, i son els propis usuaris els que han ideat un sistema per a avisar a 

altres usuaris o al propi personal de manteniment. Quan una bicicleta no esta en 

condicions de ser utilitzada l’usuari la retorna al moment amb el seient  girat cap 

enrere per avisar del possible problema mecànic. [47] [48] 

 

 

Vélo’v (Lió) 

Ciutat Empresa Gestió Any implantació Nº Abonats 

Lyon / 
Villeurbanne 

JCDecaux 2005 60000 

Dades Vélo'v 



 

ABASTAMENT Vélo’v te un total de 4000 bicicletes distribuïdes en 300 estacions de 

Lyon i Villeurbanne. La distribució prevista era de una estació cada 300 metres, 

malauradament això no ha estat possible i actualment alguns barris perifèrics no 

conten amb aquest servei. La resta d’estacions es troben pròximes a altres parades de 

transport públic. 

FUNCIONAMENT En aquest cas l’usuari pot adquirir dos tipus de targeta, una de curta 

duració amb un preu de 1€ (24h) o 3€ (7dies) i una targeta de llarga durada que costa 

15€ l’any. Un cop realitzat aquest abonament es cobrarà un fee per cada hora, un cop 

superat el temps límit gratuït (30 min).  D’altra banda en cas de que la bicicleta no sigui 

retornada en 24hores es bloquejarà una finança prèvia de 150€.La targeta es pot 

adquirir en qualsevol de les estacions de bicicletes. 

Per a agafar una bicicleta simplement s’ha de presentar la targeta en qualsevol dels 

terminals de Vélo’v i es selecciona alguna bicicleta disponible, un cop s’ha efectuat el 

trajecte l’usuari retorna la bicicleta ancorant-la a qualsevol punt lliure. En el cas de no 

haver estacions l’usuari haurà d’esperar o buscar una altre terminal buida.  

El servei esta disponible els 365 dies de l’any durant 24 hores.  

BICICLETES (SAINT-ÉTENNE CYCLE MERCIER /ÓRBITA- BICICLETAS 

PORTUGUESAS) Les bicicletes son d’un disseny robust i sòlid amb un sistema 

antirobatori incorporat. Es una bicicleta mixta, amb un seient regulable, una cistella 

frontal i llums frontals i posteriors.[49][50] 

  



ANNEX A.2. Enquestes realitzades a la població 

 

Suport utilitzat: SuveryMonkey 

MEDIOS DE TRANSPORTES URBANOS E INTERURBANOS I 

Sexo: H / M 

Edad: 18 - 25 / 25 - 45 / +45 

Nivel de estudios: Estudios obligatorios / Estudios postobligatorios / Estudios Universitarios  

Ciudad residencia: 

País de residencia:  

 

PREGUNTAS GENERALES 

Ordene según preferencia (de mayor a menor) los siguientes requerimientos de medio de 

transporte diario (coche, autobús, tren, metro, bicicleta…): 

Seguridad 

Frecuencia  

Rapidez 

Precio  

Comodidad  

Tiempo de espera  

Sostenibilidad 

¿Qué tipo de desplazamientos realiza habitualmente durante el día? 

Desplazamientos urbanos (dentro de la misma ciudad). 

Desplazamientos interurbanos -45km (entre dos poblaciones distintas). 

Desplazamientos interurbanos +45km (entre dos poblaciones distintas). 

Urbanos e interurbanos +45km 

Urbanos e interurbanos -45km 

¿Cuál es el Medio de transporte urbano que más utiliza? 

Coche 

Tren/Ferrocarriles  

Moto 

Taxi 

Autobús 

Metro 

Bicicleta privada 

Bicicleta pública 

Otro: 

Indique el momento del día en que realiza la mayoría de desplazamientos:  

Horas punta 

Horas bajas 



¿Qué es lo que más valora del transporte urbano que utiliza? 

Respuesta abierta 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

Frecuencia con la que utiliza la bicicleta por ciudad: 

Nunca 

En alguna ocasión puntual 

A veces 

Casi cada día/cada día 

¿Cuál cree que es la mayor desventaja del uso de la bicicleta privada por ciudad? (2 

opciones) 

No es un medio de transporte seguro 

Ligado a condiciones meteorológicas 

Ciudades no adaptadas al uso de bicicletas 

Vandalismo y robos 

Demasiado esfuerzo físico  

Precio 

¿Cuál cree que es la mayor ventaja del uso de la bicicleta privada por ciudad? (2 opciones) 

Precio 

Es un medio de transporte rápido  

Es un medio de transporte seguro 

Realizas ejercicio físico 

Es un medio de transporte limpio 

Mayor movilidad porque puedo combinarla con otros  medios de transporte 

¿Cree que la bicicleta PÚBLICA (Bicing) ofrece las mismas ventajas y desventajas que la 

bicicleta PRIVADA? 

Sí. 

No, especifique una desventaja/ventaja del apartado anterior. 

Si existieran autopistas para bicicletas que facilitaran el transporte interurbano y 

correspondencia continua con transporte público... 

 



¿Utilizaría tales recursos? 

Si me facilitaran el acceso de la bicicleta en el transporte público la utilizaría como medio de 

transporte urbano.  

Si existiesen autopistas para bicicletas interurbanas las utilizaría como medio de transporte 

interurbano.  

Utilizaría ambos recursos. 

No utilizaría ninguno de los recursos planteados. 

NS/NC 

Las autopistas para bicicletas ya se han implantado en muchos países y estamos valorando la 

posibilidad y viabilidad de incorporarlas en el área metropolitana de Barcelona y otras 

poblaciones cercanas. ¿Nos podría facilitar una opinión abierta sobre esta vía de transporte? 

Agradecemos cualquier comentario, apunte, duda… 

Respuesta abierta 

  



51% 
36% 

13% 

Edat 

18-25 25-45 45 

31% 

69% 

Sexe 

FEM MASC 

ANNEX A.3 Resultats de l’enquesta 

 

A continuació s’ha realitzat una enquesta a la població, la qual esta formada per els 

possibles usuaris del servei de bicicleta interurbana. Els objectius d’aquesta enquesta 

son diversos, en primer lloc volem saber quin es el públic objectiu o el cens de 

població que podria utilitzat aquest servei, per altre banda volem conèixer quines son 

les seves necessitats i expectatives d’un servei de transport urbà i interurbà i finalment 

conèixer quin és l’ús actual que se li dona tant a la bicicleta privada com a la bicicleta 

pública i les principals oros i contres d’aquest medi de transport. 

S’han estudiat un total de 132 usuaris de diferents ciutats, l’objectiu principal del 

llançament de la enquesta va ser abastar el màxim nombre de ciutats de l’AMB que a 

la vegada son punts amb alta freqüència d’ús de transport públic interurbà, les ciutats 

resultants són Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Girona, Cubelles, Viladecans, Cardedeu, 

l’Hospitalet del Llobregat, La Roca del Vallès , Viladecans, Granollers, Sant Cugat, 

Londres i París. 

CENS ESTUDIAT El cens estudiat esta representat per usuaris amb les següents 

característiques, 69% homes i el 31% dones, la gran majoria amb una edat d’entre 18-

25 anys i amb estudis universitaris. Es una mostra interessant ja que representa un 

usuari bastant habitual dels serveis de transport públic.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dades del cens estudiat 

Conjuntament amb aquestes preguntes s’han classificat els usuaris segons la tipologia 

de desplaçaments diaris que realitzaven, un 42% realitza principalment desplaçaments 

urbans seguit d’un 25% que realitza desplaçaments interurbans superiors o iguals a 

45km. Tot l’estudi s’ha analitzat tenint en compte aquestes variables, ja que es poden 

distingir dos usuaris diferents, un que només realitza desplaçaments dins de la ciutat 

de Barcelona i un altre que realitza desplaçaments entre dos punts allunyats de la 

AMB i que probablement utilitza més d’un transport públic.  

 

Tipus de desplaçaments realitzats 

 

Tipus de desplaçament i tipus de transport utilitzat 

Un cop classificat el cens de població segons la tipologia de desplaçaments realitzats, 

s’ha estudiat quina tipologia de transport és la mes utilitzada en cada un dels casos.  

Per al que fa al transport urbà la majoria de enquestats es mouen utilitzant el metro 

(20%) o la moto (20%), i en segon lloc ferrocarrils/tramvia (17%) i bicicleta pública 

(14%).  
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Tipus de transport utilitzat en desplaçaments urbans 

I per als desplaçaments interurbans s’ha pogut comprovar que la majoria de 

desplaçaments es realitzen amb el cotxe (37%) o bé el tren (37%), quedant en segon 

lloc l’autobús (11%).  

 

Tipus de transport utilitzat en desplaçaments interurbans 

 

Si es comparen els dos casos en un mateix gràfic, es pot observar la següent relació: 
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Comparació desplaçaments urbans - interurbans 

Veiem que casi bé el 100% dels desplaçaments en bicicleta pública (100%) i privada 

(55%) es realitzen en un medi urbà, es lògic si tenim en compte l’abast del servei de 

bicicleta pública o altres infraestructures necessàries com els carril bici. El mateix cas 

es pot aplicar en els desplaçaments en metro, on el 80% corresponen al medi urbà. 

Casi bé el 100% dels usuaris de motocicleta la utilitzen en el medi urbà i el 100% 

utilitzen el taxi com a medi de transport interurbà.  

Transport públic i Transport privat 

A continuació, dins de l’objectiu d’estudiar les característiques que mes valoren els 

usuaris sobre el transport, s’han ponderat un seguit de valors relacionats amb el 

transport en general i en el transport públic en concret. 

En el primer cas els enquestats han puntuat els següents valors en referència a un 

medi de transport qualsevol: 
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I acte seguit han posat en valor els següents valors per al transport públic en concret: 

 

 

Preferències segons els usuaris per al transport públic 

 

Com a conclusió podem detectar que en ambdós casos tant la rapidesa (que en 

alguns casos els usuaris l’han relacionat amb la freqüència i temps d’espera) com el 

preu son factors claus en la mobilitat, tant si es a nivell privat com a transport públic.  

 

 

 

 

 

 

 

Piràmide de valor transport públic 

Altres factor importants que els usuaris han destacat son la comoditat i aquells factors 

que tenen relació amb la dependència amb el medi de transport, esperen puntualitat i 

una alta freqüència de servei.     

Aquestes característiques van estretament relacionades amb el moment del dia que 

els usuaris fan ús del transport, un 80% ha afirmat que realitza els desplaçaments en 

hores puntes i la gran majoria amb l’únic objectiu de desplaçar-se al centre  de treball 

o al centre d’estudi.  
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Desplaçaments segons moment del dia 

Es important tenir en compte aquesta informació, ja que les condicions de mobilitat 

varien considerablement quan es tracta de hores punta i per lo tant les necessitats de 

l’usuari també.  

 

Ús de la bicicleta com a medi de transport 

L’objectiu d’aquesta fase de l’estudi es conèixer en concret la situació de la bicicleta 

com a medi de transport urbà. Només s’ha llençat una qüestió relacionada amb la 

bicicleta com a medi de transport interurbà, ja que en els apartats anterior em pogut 

observar que ningú o pràcticament ningú utilitza actualment la bicicleta amb aquest 

objectiu.  

Com s’ha vist en apartats anteriors, un 22% de la població ha afirmat utilitzar la 

bicicleta com a medi de transport urbà, i d’aquest cens de població un 76% la utilitza a 

diari.  
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Aquest gràfic recull la freqüència amb que la utilitzen tots els usuaris enquestats, dels 

quals un 18% utilitza la bicicleta de manera freqüent, mentre que un 82%  no la utilitza 

pràcticament mai.  

En motiu de justificar aquest 82% d’usuaris que no utilitzen mai o quasi bé mai la 

bicicleta, s’ha preguntat als enquestats quins son els principals inconvenients que els 

hi suposa la bicicleta. L’objectiu es extreure mesures correctives que cobreixin les 

principals problemàtiques d’aquest medi de transport  

 

Contres de l'ús de la bicicleta 

Un 36% de la població enquesta afirma que el principal problema de l’ús de bicicleta 

privada és el vandalisme i el robatori.  Atribueixen aquest fet a que la seguretat dels 

actuals punts d’aparcament de bicicletes és molt baixa i la majoria dels enquestats ha 

patit en primera persona un robatori o malmesa del material.  

Un 29% afirma que les ciutats no estan prou adaptades, és a dir, no totes les ciutats 

disposen de un carril bici extens, a la vegada aquests no són prou segurs. Per altra 

banda, els usuaris que realitzen desplaçaments urbans i interurbans, han afirmat que, 

tot i que els hi agradaria poder desplaçar-se en bicicleta per les zones urbanes, és 

molt complicat combinar la bicicleta privada amb altres medis de transport públic 

interurbans.   

Finalment, un 19% de la població a fet referència a la meteorologia ja que l’ús de la 

bicicleta esta molt condicionat al clima, a l’estiu les altes temperatures incomoden molt 

utilitzar aquest tipus de transport que requereix un esforç físic i  

Però molts d’aquests punt no coincideixen amb un servei de bicicleta pública, com ara 

el Bicing, per exemple, el perill de robatori o vandalisme és un risc que desapareix 

amb aquest tipus de serveis. Per aquest motiu s’ha replicat aquest estudi en el servei 

de bicicleta pública, per a conèixer quins avantatges pot aportar però a la vegada 

saber quines mancances pot tenir.  

Segons els resultats obtinguts les avantatges del Bicing respecte la bicicleta privada 

són, en primer lloc, un augment de la seguretat (65%) seguit de la despreocupació que 

suposa no carregar tot el dia amb la bicicleta (15%) i el factor de poder combinar-la 
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sense cap problema el transport públic urbà (15%). En aquest últim punt cal afegir que 

la majoria d’usuaris realitzen recorreguts de baixada utilitzant el Bicing y pocs d’ells 

l’utilitzen en recorreguts de pujada, per lo que és habitual fer recorreguts en una sola 

direcció i que els punts d’aparcament situats a la zona baixa de Barcelona estiguin 

sempre plens mentre que en els dels punts alts de la ciutat hi ha menor disponibilitat 

de bicicletes. 

 

Avantatges de la bicicleta 

En quan als inconvenients detectats, molts d’ells estan relacionats amb una mala 

gestió de les necessitats de l’usuari detectades anteriorment (rapidesa, preu 

freqüència, temps d’espera, etc.). El 46% dels usuaris ha afirmat que el Bicing es un 

servei que condiciona molt a l’usuari, factor que va molt relacionat amb la dificultat per 

a trobar un punt d’estacionament disponible (un 25% ha indicat que es tracta del major 

inconvenient). Un altre factor a destacar, però que els usuaris afirmen que ha millorat 

notablement des dels inicis del servei, es el mal estat de les bicicletes (9%).  
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Per lo que podem concloure que, els principals problemes que suposa la bicicleta son 

els robatoris i els vandalisme, una adaptabilitat molt baixa amb altres medis de 

transport públics i la meteorologia. A favor s’ha observat que els dos primers 

problemes anteriors es solucionen en el cas de implantar un sistema de bicicleta 

pública, el qual ha presentat altres problemàtiques com ara la disponibilitat de 

bicicletes o aparcament i el mal estat de les bicicletes, no obstant, són característiques 

que es poden resoldre mitjançant una correcta gestió del servei.  

5.4 Autopistes interurbanes per a bicicletes  

Per últim s’ha volgut estudiar el grau d’acceptació de l’ús d’elements innovadors com 

son les autopistes interurbanes en la societat. Per a valorar-ho s’ha facilitat als 

enquestats una breu informació sobre les autopistes interurbanes i un parell de 

fotografies d’exemples reals aplicats.  

El resultat ha estat molt positiu, un 37% dels enquestats ha afirmat que utilitzaria un 

sistema de autopistes interurbanes, sempre i quant aquest comptés amb 

correspondència amb el transport públic urbà, un 24% ha afirmat que ho utilitzaria en 

qualsevol condició i, finalment, un 21% ha afirmat que no ho utilitzaria en cap cas. 

 

Figura 1 Opinió autopistes per a bicicletes 

També s’han recollit un seguit d’opinions personals sobre l’ús autopistes interurbanes 

per a bicicletes. A continuació es poden veure alguns dels comentaris recollits per 

temàtica: 

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT 

“Evidentemente sería mucho mejor para el medio ambiente, pero continua siendo un 

transporte mas lento que cualquier otro medio publico de transporte.” 

“Sería un gran avance y síntoma claro de la concienciación medioambiental de la 

sociedad.” 

“Es una forma de proteger el medio ambiente en la zona metropolitana, fomenta el 

ejercicio fisico, ahorro en combustible” 
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“Cualquier forma de transporte limpio es deseable.” 

AUTOPISTES COM A MEDI DE TRANSPORT SEGUR PEL LLEURE  I L’ESPORT 

“Me parece perfecto para los ciclistas de fin de semana, más seguro y más caminos a 

recórrer.” 

“Para hacer deporte seguro, no como un medio de transporte” 

“Sería muy adecuada para ciudades tan grandes como Barcelona. Realizándola de 

una forma correcta, sería todo un acierto” 

“Em sembla molt bona idea, innovadora i crec que molta gent la utilitzaría.... Alguns 

per a fer esport, altres com a medi de transport, altres simplement per pasejar. També 

crec que s'utilitzaría molt mes una bicicleta privada que una pública en aquest cas.” 

POTENCIAR L’ÚS DE LA BICICLETA 

“No tengo mucha idea sobre este transporte pero lo encuentro muy interesante, 

seguramente si se implantara en Barcelona mucha gente lo usaría.” 

 “Es un buen proyecto. Por otra parte considero que la gente no utiliza la bici para 

hacer trayectos tan largos en su dia a dia.” 

“Potenciar el uso de la bicicleta en conjunción con el transporte público es una gran 

idea, barata, limpia y lògica.” 

“En barcelona no hay una costumbre muy arrelada de ir en bicicleta, como en otros 

paises (paises bajos), entonces para que tenga exito se tendrá que hacer una gran 

campaña” 

ALTRES RECURSOS NECESSARIS 

 “Para distancias largas interurbanas se deberían acondicionar los sitios de 

trabajo/estudio con vesturios y duchas.” 

“Teniendo rodalies no es necesario” 

“Primero las ciudades tinen que estar preparadas para bicis. Hoy un dia en España es 

muy peligroso ir en bici.” 

“Implementar algún tipo de parking de bicicletas con algún tipo de medida de 

Seguridad” 

“Me parece buena idea, pero para mí el principal problema que hace que no utilice la 

bici es no poderla dejar de manera segura allí donde vaya, con lo cual posiblemente 

no la utilizaría.” 

 

 

 



ANNEX A.4 Consideracions per la comparativa de temps 

S’ha decidit tenir en compte les següents consideracions per a realitzar la comparativa: 

1. Punts de referència de cada indret:  

- Per Barcelona es tindrà en compte a un individu que el seu trajecte 

comença/finalitza a Plaça Catalunya perquè es on registren més 

moviments. 

- Per la Zona Franca es tindrà en compte a un individu que el seu trajecte 

comença/finalitza a la fàbrica SEAT. 

- Per l’aeroport es considerarà la terminal T2 com a origen/destí. 

- Per la resta de poblacions es tindrà en compte a un individu que el seu 

trajecte comença/finalitza a l’ajuntament del municipi. 

2. Hipòtesis en els temps calculats 

a. En el mode a peu 

i. Els temps de trajectes es calculen com una aproximació del 

recorregut a través de Google Maps. 

b. En els cotxes 

i. Els temps de trajectes es calculen com una aproximació del  

recorregut a través de Google Maps. 

ii. Es suposarà un temps d’accés de 5 minuts. 

iii. Es suposarà un temps de buscar aparcament de 5 minuts. 

iv. Es suposarà un temps entre l’aparcament i la destinació final de 

5 minuts. 

c. En el transport públic 

i. Els temps de trajectes es calculen com el valor més òptim 

obtingut considerant busos, trens, metro i tram. S’ha consultat 

[28][29] 

ii. Es suposarà un temps de seguretat de 5 minuts per arribar al 

vehicle desitjat. 

d. En la bicicleta 

i. Els temps de trajecte es calculen com la distància òptima entre 

l’origen i destí en la qual es pugui circular amb bicicleta 

(considerant la nova xarxa de carril bici) i discernint velocitats en 

funció de la qualitat de la via. 

ii. Es suposarà un temps de 4 minuts (2 en origen i 2 en la 

destinació) en concepte d’equipar-se i preparar/estacionar la 

bicicleta. 

iii. Si la bicicleta és pública, es suposarà un temps d’accés a la 

bicicleta i d’accés a la destinació de 7.5 minuts (3.75 a la 

bicicleta i 3.75 a la destinació). Encara que tenint en compte els 

orígens i destins que s’estan considerant, hi hauria de ben segur 

una estació de bicicletes en aquests indrets, i per tant també 

podríem considerar els càlculs de temps el mateixos que per 

bicicleta privada [referència al càlcul estimat] 

3. Hipòtesis en les velocitats de les bicicletes 

a. En la bicicleta: 



i. Es suposarà una velocitat de 20 Km/h per aquells recorreguts 

que transcorrin per un carril bici (Nivell 1) 

ii. Es suposarà una velocitat de 10 Km/h per les zones urbanes on 

no hi hagi carril bici o no estigui en un estat òptim (Nivell 2) 

b. En la bicicleta elèctrica 

i. Es suposarà una velocitat de 25 Km/h per aquells recorreguts 

que transcorrin per un carril bici 

ii. Es suposarà una velocitat de 15 Km/h per les zones urbanes on 

no hi hagi carril bici o no estigui en un estat òptim 

 


