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er a poder escollir el model òptim que funcioni en la ciutat de Barcelona, 
farem primer una repassada als models existents de bicicletes d’us públic, 

provant d’assignar-les en una classificació segons les seves característiques i el seu 
moment històric. Un cop revisat com ha funcionat cada model es podrà decidir si algun 
d’aquests és bo pel nostre cas o bé ens cal innovar amb un nou model per a Barcelona.  

 
 

5.1. SISTEMES EXISTENTS 
 
5.1.1. Classificació segons“Generacions”: 
 

Farem una primera classificació segons les anomenades “generacions” de 
bicicletes grogues.  

Actualment existeixen tres generacions de BUP en vigor, amb una quarta encara 
en fase de desenvolupament. Aquestes diferents generacions, tot i tenir una component 
clarament evolutiva i de superació de les generacions passades, s’han d’entendre més 
aviat com a diferents models d’aplicació dels projectes de “bicis grogues”. Cadascú 
d’aquests models té diferents avantatges/inconvenients segons quin sigui el seu àmbit 
d’aplicació i les característiques de la ciutat, i no hem de pensar a priori que les 
generacions més modernes de BUP tindran més èxit que les primeres quan apliquem un 
nou projecte de bicicletes urbanes, per exemple en el nostre cas. 
 
•  1ª generació de “bicis grogues”: 
 

Aquesta primera generació de BUP normalment utilitzen bicicletes antigues i de 
segona mà donades per associacions diverses o particulars, o bé recuperades de 
robatoris, abandonades al carrer, perdudes, etc. Moltes d’elles solen estar en males 
condicions i necessiten ser reparades en un taller abans de posar-les de nou en 
circulació. A més, aquestes bicis són de models i característiques molt heterogènies, per 
la qual cosa són pintades posteriorment d’un color identificatiu per tal de diferenciar-les 
de la resta de bicicletes privades. Aquestes tasques de reparació, així com les posteriors 
de manteniment, es fan en la majoria de casos amb l’ajuda desinteressada de voluntaris, 
sobretot quan el recolzament financer per part de les administracions públiques no és 
gaire ampli. 

 
 

 
 Figura 5.1. “Bicis grogues” de 1ª generació a Minneapolis/St. Paul (EUA). Font: [w18] 

 

P
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Figura 5.2. Taller de reparació per a “bicis grogues”. Font: [w18] 

 
 

Cal dir que els projectes de BUP de primera generació s’ha demostrat que 
funcionen millor a ciutats de tamany petit-mitjà, i fins i tot a nivell de barri, que no pas 
en grans ciutats, ja que un element important a l’hora que tinguin èxit és la col·laboració 
ciutadana, tant pel que fa a donacions de bicicletes i voluntaris que s’encarreguin del 
seu manteniment, com per l’ús que d’elles en facin els ciutadans. En aquest sentit, és 
més fàcil que en els nuclis urbans de dimensions reduïdes es valorin les “bicis grogues” 
com un element beneficiós per a la comunitat, i que aquesta les accepti com a pròpies i 
les respecti més que en les grans ciutats, on els robatoris i l’ús inadequat de les bicis 
públiques és més habitual. 

 
 

 
Figura 5.3.  “Bicis grogues” de 1ª generació a Decatur (EUA). Font: [w12] 

 
 

Els projectes de BUP de primera generació són els que tenen uns costos més 
reduïts, ja que la majoria dels materials provenen de donacions, i a més es compta, en la 
majoria de casos, amb la col·laboració de voluntaris. Per contra, són els que menys 
confiança ofereixen als ciutadans que vulguin utilitzar una “bici groga”, ja que no hi ha 
instal·lacions o aparcaments específics on poder-les trobar, i això incrementa la 
dificultat per agafar-ne una. A més, si algú utilitza la BUP per anar a fer una compra o 
una gestió puntual, és possible que en el breu temps en què l’usuari deixi la bici 
“abandonada” al carrer algú altre l’agafi i l’usuari original es quedi sense bicicleta. 
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Aquests problemes desapareixerien si el nombre total de BUP disponibles fos elevat, ja 
que hi hauria més oferta que demanda al carrer i les possibilitats de trobar una “bici 
groga” lliure serien majors, però és complicat aconseguir una xifra alta de bicicletes 
urbanes i mantenir-les en bon estat. 

D’altra banda, les bicicletes no incorporen cap sistema de seguretat que 
impedeixi que algú les pugui robar, ja que aquestes queden lliures al carrer. Aquestes 
deficiències i consegüent necessitat de millora van dur a la segona generació de bicis 
urbanes. 
 
 
•  2ª generació de “bicis grogues”: 
 

Els dissenyadors de la segona generació de BUP van desenvolupar un projecte 
de “bicis grogues” amb l’objectiu de reduir el nombre de robatoris i aconseguir 
augmentar la confiança de l’usuari potencial aconseguint que aquest no tingués gaire 
dificultats a l’hora de trobar una bicicleta disponible. 

En aquesta ocasió no es van utilitzar bicicletes reciclades com en la 1ª generació, 
sinó que es van crear dissenys específics de BUP que fossin utilitaris i requerissin 
menys manteniment. Al mateix temps es van dissenyar aparcaments especials on es 
poguessin deixar i recollir les bicis. Aquests aparcaments es van situar estratègicament a 
prop d’estacions de tren i metro, parades de bus, zones comercials, punts d’interès 
turístic i en general zones on es donés un gran volum de vianants. La instal·lació dels 
aparcaments eliminava l’aleatorietat dels primers projectes a l’hora de trobar una BUP. 

Per assegurar-se que les “bicis grogues” es retornessin als aparcaments després 
de cada ús es va instal·lar un mecanisme immobilitzador similar al dels carretons dels 
supermercats sota el manillar de les bicicletes. Per tal d’agafar una bici és necessari 
introduir una moneda (el valor de la qual oscil·la entre 1€ i 4€ aproximadament segons 
les diferents ciutats) dins aquest pany per tal que la BUP sigui alliberada. Si l’usuari vol 
recuperar la moneda cal que dipositi la seva bicicleta en qualsevol dels aparcaments 
destinats a “bicis grogues” (no cal que ho faci en el mateix aparcament on l’havia 
agafada). 

 

 
Figura 5.4. Detall del mecanisme immobilitzador de les BUP (Copenhaguen). Font: [w19] 
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Per aconseguir que hi haguessin bicicletes disponibles al carrer, a més de situar-

hi una xifra elevada de BUP, era important concentrar-les dins d’uns límits determinats, 
a l’interior dels quals es col·locarien els aparcaments. Aquests límits inclourien el centre 
històric i/o de negocis de la ciutat i els barris propers de major densitat de població.  
             
             

 
Figura 5.5. Plànol indicador dels punts d’aparcament per a BUP a Princeton (EUA). Font: [w19] 

 
El disseny unitari d’aquesta segona generació de BUP obeïa a diferents motius. 

D’una banda, convenia que el seu aspecte extern fos diferent al de la resta de bicicletes i 
per tant inconfusible. També era interessant una estètica agradable, que no ridiculitzés 
els seus usuaris i permetés la inserció d’anuncis publicitaris al quadre i a les rodes. A 
més, es van utilitzar components específics que fossin incompatibles en les altres bicis, 
dificultessin els robatoris i requerissin menys manteniment. També es va intentar 
dissenyar la BUP de manera que aquesta fos més còmoda i segura de conduir. 

Aquesta segona generació de bicis urbanes tenen uns costos majors que les seves 
predecessores, ja que utilitza models de fabricació exclusiva en comptes de bicicletes 
reciclades com en la primera. En la majoria de casos és l’administració local la que 
finança en bona part el projecte, tot i que s’obtenen ingressos  importants per via de la 
publicitat. 

 
 

 
Figura 5.6. “Bici groga” de 2ª generació amb Publicitat. Font: [w17] 
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•  3ª generació de “bicis grogues”: 
 

Malgrat les millores introduïdes en la 2ª generació de BUP, els nombrosos 
robatoris continuen sent un greu inconvenient per assegurar la viabilitat dels projectes 
de bicicletes públiques. La tercera generació de “bicis grogues”, conegudes amb el nom 
de “bicis intel·ligents” (en anglès “Smart Bikes”), intenten donar una solució definitiva 
a  aquest problema. 

El disseny extern d’aquesta 3ª generació de bicis és molt similar al de 
l’anterior, així com la disposició d’aparcaments específics per a “bicis grogues”, però la 
gran diferència entre ambdues és un sistema de control de cada bicicleta amb l’objectiu 
de reduir el nombre de robatoris. Aquest nou sistema “intel·ligent” compta amb l’ajuda 
d’una tarja magnètica personalitzada per a cada usuari capaç d’emmagatzemar 
informació personal (nom, adreça, etc.) del seu propietari. Per alliberar la bicicleta del 
seu aparcament i poder-ne fer ús és imprescindible fer passar la tarja per un lector 
electrònic connectat a un ordinador, el qual memoritza l’operació d’alliberament de la 
BUP realitzada. En cas que l’usuari no retornés la seva bici a algun dels aparcaments i 
la deixés abandonada a algun altre punt del carrer, seria multat amb el cost de 
reemplaçament de la bicicleta (aprox. 500 €). 

 

 
Figura 5.7.  Accés a una “bici groga” de 3ª generació mitjançant una tarja magnètica. Font: [w19] 

 
 
 A l’estiu del 2001 hi havia en marxa 5 projectes de “bicis intel·ligents”, 4 d’ells 
promoguts per l’empresa publicista Adshel a Rennes (França) i 3 ciutats de Singapur. 
Aquesta empresa s’encarrega d’introduir, finançar i gestionar el projecte de “bicis 
grogues” a canvi del 95% dels ingressos publicitaris que generi el mobiliari urbà del 
municipi. El cinquè és el modern projecte de “bicis blanques” a Amsterdam, també 
conegut per “Depo bike”, que pretén ser la reencarnació intel·ligent de la primera 
generació de BUP que es va implantar a la mateixa ciutat fa més de 30 anys.  
 
•  4ª generació de “bicis grogues”: 

 
Aquest projecte, la posada en marxa del qual estava prevista per mitjans del 

2002, intenta ser la versió integrada de la tercera generació de BUP. El seu àmbit 
d’aplicació és la regió metropolitana de Washington (EUA), i la principal novetat que 
aporta és la utilització d’una “tarja intel·ligent” (“smartcard” en anglès), integrada en la 
xarxa de transport públic metropolità i capaç d’oferir, a més d’altres avantatges, els 
mateixos serveis que una tarja de crèdit personal. [w19]. 
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5.1.2. Classificació segons “Sistemes”: 
 

Una altra classificació podria venir donada en funció del sistema de gestió que 
utilitza la bicicleta. En aquest cas hi hauria tres sistemes de bicicletes d’us públic: 
 
•  El sistema obert: 
 

El sistema obert seria el que es va imposar a la segona generació de bicicletes, 
on, com ja s’ha explicat, utilitzes una moneda per deslliurar la bicicleta. Aquest sistema 
és totalment anònim i gratuït. L’usuari en cap moment deixa constància de les seves 
dades, ni és demanat d’identificar-se, i amb una simple moneda, que li serà retornada, 
pot fer us de la bicicleta. Això és una gran avantatja per l’usuari, doncs aquest no tindrà 
cap impediment físic, més que el fet de portar una moneda a sobre, per a decidir-se a 
agafar una bici groga. Això afavoreix molt en guanyar aquell sector de la demanda més 
espontani, per exemple, aquell que no es planteja agafar la bicicleta com a mode de 
transport habitual, però que en veure la congestió de tràfic que hi ha al carrer en aquell 
moment decideix agafar la bicicleta per evitar-lo. L’aspecte més negatiu d’aquest 
sistema és que deixa a la bicicleta desprotegida davant del vandalisme, dels lladres i 
facilita que l’usuari pugui no tenir respecte per aquest element gratuït un cop ja li ha fet 
l’ús. 
 
 
•  El sistema de subscripció: 
 

El sistema de subscripció correspondria a una part de les bicicletes que 
anomenem de tercera generació. És el que està actualment en ús a la ciutat de Sandnes,, 
i que ja s’ha explicat en el seu moment. Aquest sistema pretén identificar sempre la 
persona que agafa la bicicleta, solucionant així el gran inconvenient del sistema obert. 
Si alguna cosa passés a aquella bicicleta, sempre s’hi podrà associar un nom a qui 
carregar-li els desperfectes. Però al mateix temps té un aspecte negatiu de cara a 
l’usuari, que abans era la gran avantatja del sistema obert, i és que restringeix l’ús de les 
bicicletes a un grup reduït d’usuaris, aquells que prèviament han donat les seves dades, 
que generalment són els que ja agafen la bicicleta de manera més habitual. I exclou 
directament a l’usuari espontani, que només en el cas que es trobi ben a prop de 
l’oficina de subscripció, i tingui temps per a fer-ne la inscripció, podrà fer us de la 
bicicleta, no en un altre cas. Aquest sistema, però, segueix sent gratuït en la majoria de 
casos, o pot demanar un dipòsit anual simbòlic, com és el cas de Sandnes. 

 
 
•  El sistema de lloguer: 

 
El sistema de lloguer té la mateixa filosofia que l’anterior, en quant a la 

identificació de l’usuari prèvia a l’ús de la bicicleta, i a la seguretat d’aquesta,  però amb 
la diferència que hi haurà un petita quantitat econòmica a pagar per fer ús de la 
bicicleta. Aquesta serà una gran avantatja per a l’organisme gestor del projecte, ja que 
això fa que els costos siguin més suportables per aquest, però és un aspecte més que 
desanimarà a l’usuari a agafar la bicicleta. Molts pensaran que posats a pagar, més 
valdrà agafar un autobús, guanyant així la privacitat que el sistema de lloguer de les 
bicicletes els trauria.  
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5.2. MODEL DE BICI PROPOSAT PER A BARCELONA: 
  
 A l’hora d’escollir un model per a la nostra ciutat, caldrà primer fer-se una 
pregunta: Es vol un sistema gratuït o de pagament? 
 El títol de la tesina ja respon aquesta pregunta, però ara s’indicarà el perquè 
d’aquesta opció. Cal dir que som en una societat on la bicicleta encara no s’ha fet el seu 
lloc, i per tant en absència de facilitats, només agafaran la bicicleta aquells casos més 
vocacionals i convençuts per aquest mode de transport. Per això la raó és senzilla, si es 
posa una tarifa, per mínima i simbòlica que sigui, el ciutadà barceloní s’ho plantejarà 
dues vegades abans d’agafar la bici. El factor econòmic és prou important per aquella 
persona que fa ús del transport públic de manera usual. Al cap del mes, la quantitat 
augmenta a un nivell considerable. Oferir un mode de transport que, a més de totes les 
avantatges que implica, afegeix un estalvi considerable en els costos mensuals de la 
persona, serà un punt que incentivarà l’usuari. Es podrà dir que un ciutadà no agafa la 
bicicleta per moure’s per la ciutat per diverses raons, però no perquè li resulta costós. 
 Un cop se sap que serà gratuït, caldrà triar quin tipus de sistema s’utilitzarà. Per 
això caldrà tenir en compte una sèrie d’aspectes.  
 El primer és que per guanyar terreny al cotxe o fins i tot als altres modes de 
transport rodats, haurà de ser molt fàcil, per a l’usuari potencial, d’agafar la bici. Això 
demana un model de sistema obert, o de segona generació, pel fet que l’usuari seria 
lliure en tot moment d’agafar la bicicleta, no li caldria passar abans per una oficina per a 
subscriure’s, ni caldria que portés a sobre la tarja especial que allibera la bicicleta. 
Només li caldria la idea de voler moure’s en una bici en aquell moment, i trobar-se 
proper a un punt d’aparcament de bicicletes.  
 El segon és que som en una ciutat llatina, i el fet de deixar a l’abast de tothom 
una bicicleta, la farà molt temptadora per agafar-la i no retornar-la, o bé aprofitar-ne les 
seves parts per a ús personal, o bé tractar-la com un objecte que pot ser danyat sense 
remordiments. Això demanaria un sistema tancat, que tant podria ser de subscripció 
com de lloguer, o de tercera o quarta generació, per tal que la bicicleta tingui nom i 
cognom un cop fora del rack. 
 Sembla que aquestes dues premisses es contradiguin inicialment, però un si 
s’endinsa més en la idea, veu que la solució per a la ciutat de Barcelona hauria 
d’apuntar cap un sistema híbrid entre els dos esmentats. 
 És en aquest punt on la tesina proposa la introducció d’un nou model de bicicleta 
pública d’ús gratuït, diferent als que existeixen actualment en les altres ciutats, i que 
agafa les avantatges de cada un dels sistemes existents. 
 Aquest nou model hauria de permetre deslliurar la bicicleta del rack mitjançant 
un element  tant estès com una moneda, per així poder-lo caracteritzar de sistema obert i 
lliure per a tothom. I per altra banda aquest element haurà de contenir informació sobre 
el seu propietari, a l’estil d’una tarja de subscripció, o d’un DNI. No caldrà inventar res 
nou, perquè ja existeix un element prou estès entre la població barcelonina, i que es 
porta a sobre la gran majoria de vegades quan se surt al carrer, com veurem en el 
següent capítol. Estem parlant de la tarja de crèdit, o del seu equivalent juvenil, el carnet 
universitari. 
 Tant la tarja de crèdit com el carnet universitari, són targes personalitzades, amb 
una banda magnètica que conté informació bàsica sobre el propietari. A més són usades 
a nivell internacional, pel que permetria a qualsevol turista que visités la ciutat poder 
utilitzar la bicicleta de la mateixa manera que qualsevol altre usuari de la pròpia ciutat.  
 Utilitzant aquests tipus de targetes s’obté una tercera avantatja, que sense forçar-
la, resoldria un problema addicional al nostre sistema: el sistema sancionador al mal ús 
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de la bicicleta o robatori. En el sistema obert, només si l’usuari que fa mal ús de la bici 
o la roba és denunciat per un conciutadà o vist per la policia pagarà una multa per allò 
que fa. En els sistemes tancats, es funciona a mode de lloguer, on l’usuari deixa un 
dipòsit, o deixa les seves dades bancàries com a prova de garantia per la bicicleta, així 
com un carnet que l’identifiqui.  En el nostre cas, la mateixa tarja ens farà d’aval de la 
bicicleta. Una de les informacions que conté la tarja de crèdit és un número de compte 
corrent, que permetria, en cas de no trobar la persona que ha usat la bicicleta malament, 
embargar-li del seu compte la quantitat corresponent a una bicicleta nova, seguint un 
procés similar a una sanció de tràfic. En el cas del carnet d’estudiant, no es disposa de 
cap número de compte, però sí de l’accés a les seves dades universitàries, i per tant una 
possible sanció vindria actuant sobre la matrícula d’aquest en la universitat, per exemple  
carregant-li l’import en la següent matrícula fins que aquest no respongués per la 
bicicleta.  

Així, doncs, estem davant d’un nou sistema, que anomenarem “sistema híbrid”, 
o de cinquena generació 
 Es pot donar el cas d’aquelles persones que no posseeixin una targeta de crèdit 
ni estiguin matriculades a cap universitat, com per exemple els estudiants de secundària. 
Per a aquests casos, hi haurà disponible un sistema de subscripció corrent, on el possible 
usuari haurà d’anar a l’oficina central des d’on es gestionin les bicicletes, i obtenir una 
targeta que li permeti agafar les bicicletes, a canvi de donar les seves dades personals i 
un número de compte, o el d’algú que l’avali. Un cop registrat podrà fer ús del sistema 
amb tota llibertat. 
 
 
5.3. SISTEMA ELECTRÒNIC DE CONTROL: 
 
 Anem ara a veure com funcionaria aquest nou sistema de control i de préstec de 
bicicletes, i quins elements necessitarà. 
 
5.3.1. La targeta de banda magnètica: 
 
 Ampliarem una mica més el perquè hem escollit la tarja de crèdit com a la clau 
d’accés a la bicicleta gratuïta (malgrat la paradoxa dels dos conceptes). 
 Veurem primer per sobre els diferents tipus que existeixen. 
Model de bandes magnètiques més estesos: 
 Hi ha dos tipus de bandes magnètiques, les que segueixen la norma ISO, 
anomenades així mateix, bandes ISO; i les F2F. 
 

· Les bandes F2F són les comunament utilitzades en els títols de transport, entre 
altres. Es composen d’una única tira magnètica, també de 200 bits, totalment plena. 
Aquesta pot ser omplerta amb la informació que es vulgui, però com a targeta estesa 
entre la població només existeix el seu ús com a títol de transport.  
 Els països que utilitzen sistemes de subscripció o de lloguer mitjançant targetes, 
expenen targetes d’aquest estil, degut a que són més barates de produir, i que no 
necessiten la lectura de dades personals perquè aquestes ja han estat introduïdes en una 
base de dades prèvia en el moment d’inscriure’s en el sistema de bicicletes gratuïtes. 

 
· Les bandes ISO: aparentment són d’una sola banda ampla, veure figura 5.8, 

però en realitat són tres petites tires magnètiques de 200 bits, on cada una conté una 
informació de caire diferent. La pista superior és on s’emmagatzemen dades com el nom 
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del propietari , i altres dades d’aquest estil. A la pista central és on s’hi emmagatzemen 
les dades bancàries, en cas de ser un targeta de crèdit. Dins d’aquest grup de targes, hi 
trobem les targetes de crèdit i els carnets universitaris, entre altres.  

  

 
Figura 5.8. Banda Magnètica ISO. Font: [w21] 

 
Buscàvem un element que contingués informació sobre l’usuari, i com es veu, la 

tarja de tipus ISO és la que conté més informació. A més és un model de tarja prou 
estès, en diversos formats, dins de la població, que és el que es vol com a  segon requisit 
per a ser clau d’accés al sistema.  

Aquest tipus de targetes són les que seran utilitzades per al nostre sistema, així 
que haurem de buscar un disseny de gestió dels aparcaments compatible amb aquestes. 
 
 
5.3.2. Funcionament del sistema: 
  

Fins ara s’ha descrit la part que implica a l’usuari, però ara caldrà entrar en detall 
a com funciona el sistema des de la part gestora del projecte. 
 Com hem esmentat abans, el projecte de bicicletes comunitàries de Terrassa 
compta amb la realització de dos projectes de fi de carrera que estudien el sistema de 
gestió i control de les bicicletes en la seva part electrònica i informàtica [5] i [6]. En 
aquell cas el sistema es controla mitjançant uns codis assignats a cada carnet 
d’estudiant. En el nostre cas el sistema s’haurà d’adaptar per fer-lo més universal en 
quant a la part informàtica de lectura, i adaptar la part electrònica a pàrkings oberts. 
Malgrat això, el concepte ens serveix per al nostre cas, i s’explica a continuació. En 
aquesta tesina agafarem només les parts més generals que ens ajudin a comprendre la 
lògica interna del sistema de gestió i els elements que el componen, ja que després 
s’haurà de veure la seva repercussió econòmica. 
 Els passos que seguirà el sistema són els següents: 
 

•  Lectura de les dades de l’usuari 
•  Recolliment de les dades per a centralitzar-les 
•  Centralització i reconeixement de la Informació 
•  Mecanisme deslliurador de la bicicleta 
 

A continuació es mostra un diagrama del sistema global, i se’n descriu el 
funcionament il·lustrant-ho amb el cas hipotètic en què un usuari vulgui agafar en 
préstec una bicicleta i retornar-la en un altre pàrking bici. 
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Figura 5.9. Esquema del funcionament electrònic d’un pàrking per bicis comunitàries. Font: [5] 
 

Els pàrkings bici es controlen cada un amb un PC on s’executa el programa 
client. En el PC hi van connectats el lector de targetes de banda magnètica i el primer 
dels nodes (cadenat mecànic amb tota la seva electrònica de control i comunicació, que 
forma part d’una xarxa on s’interconnecten altres cadenats i el PC del pàrking bici), 
anomenat node 1. Els següents nodes pengen de l’anterior (el node 2 del node 1, el node 
3 del node 2, etc.). 

Aquest PC es comunica mitjançant Internet amb el PC central, que hem 
anomenat “servidor”, perquè és on hi corre el programa servidor. Quan un usuari passa 
la seva targeta de crèdit, o bé el seu carnet universitari pel lector de targetes de banda 
magnètica, el programa client llegeix les dades de l’usuari i les envia al servidor. Aquest 
consulta la base de dades d’usuaris per veure si l’usuari ja estat registrat abans. Si està 
registrat, mira que no tingui cap incidència anterior, ja que en aquest cas li seria denegat 
l’accés a la bicicleta. Si no estava registrat, se li prenen les dades llegides de la targeta. 
A continuació el programa client envia la confirmació de que l’usuari està autoritzat a 
fer ús del servei. Tot seguit el client comunica als cadenats que l’usuari ve a buscar una 
bicicleta. L’usuari pot escollir la bicicleta que desitja prement un polsador que té cada 
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cadenat (així pot evitar d’agafar una bicicleta que necessiti de reparació, o senzillament 
pot seleccionar quin anunci passejarà pels carrers de Barcelona, per exemple). Quan 
prem el polsador el node demana autorització al PC (per evitar que s’obrin 2 cadenats 
on s’han premut els polsadors simultàniament) i quan la rep obre el mecanisme 
d’ancoratge alliberant la bicicleta. Quan l’usuari la retira, el sensor ho detecta, es tanca 
el mecanisme i el node informa al client que el préstec ja s’ha efectuat. El client informa 
conseqüentment al servidor, el qual assigna la bicicleta a l’usuari en la base de dades, 
quedant així constància. En cas que la bicicleta no es retorni, se sap qui la té, i es 
coneixen dades suficients per actuar sobre l’individu de manera sancionadora. 
Aquest mateix usuari, per exemple, arriba a un altre pàrking bici del servei per retornar 
la bicicleta. Primerament haurà de passar altre cop la targeta magnètica pel lector del 
pàrking, per tal d’identificar-se, ha de prémer el polsador d’algun cadenat que estigui 
lliure, i aquest demana autorització al PC (per evitar que dos usuaris tornin la bicicleta 
simultàniament en 2 cadenats diferents, creant una incoherència). Si el PC li dóna 
autorització obre el mecanisme d’anclatge i l’usuari pot tornar la bicicleta. Quan el 
sensor la detecta, el mecanisme es tanca i el node ho comunica al client. Aquest envia la 
informació al servidor qui desvincula la bicicleta de l’usuari. La bicicleta ja està apunt 
per ser agafada de nou, i l’usuari pot tornar a agafar qualsevol altre bicicleta. 

I cal remarcar que la operativitat d’un sistema d’aquest estil no implica grans 
infrastructures ni espais privilegiats, tal i com mostren les següents figures: 

 

     
Figura 5.10. Aparença exterior d’un pàrking amb sistema electrònic de control i gestió. Font: [w2] 

 
 
5.3.3. Els elements del sistema: 
  
·  El lector de targetes de banda magnètica: 
 

Els lectors de targetes de banda magnètica són aparells que, mitjançant un capçal 
magnètic llegeixen els bits d’informació gravats en les tires de material magnètic. El 
lectors de les bandes són força variats. Els estàndards que regeixen les targetes del tipus 
escollit són l’ISO 7810 i 7811, AAMVA i JISII. El més comú per les targetes de crèdit 
és l’ISO. Un lector usat en un caixer o en un establiment comercial està sobre els 600 €. 
Els lector de banda passant, també anomenats “pass through” serien els més adients pel 
seu baix cost, sobre els 120 €. Són els que es posen a les portes dels bancs per donar 
accés a aquests. Així, doncs, el model escollit és el MSR 110-33 (Figura 1), per ser el 
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més bàsic que cobreix les nostres necessitats. Llegeix les 3 pistes (no varia 
significativament el preu poder llegir-les totes, i dóna més flexibilitat a l’hora de 
dissenyar el sistema), és instal·lable en paret i disposa de LED i beep d’indicació 
d’estatus. L’alimentació elèctrica es fa amb un petit transformador.  

 

 
Figura 5.11. Lector de targetes de banda magnètica MSR110-33. Font: [w21] 

 
 

· El Client: 
 
 A cada aparcament hi haurà aquell element a on aniran a parar les dades 
recollides per el lector. A més haurà de ser capaç d’enviar aquesta informació a la 
central, i després de donar l’ordre al node corresponent per a què deixi lliure la bicicleta. 
El més fàcil és que aquest element sigui un PC convencional, amb un processador prou 
ràpid per a fer l’espera de tota aquesta gestió la mínima possible (un Pentium és 
suficient). També es podria tractar d’una placa amb un microxip central i els 
corresponents condensadors,  que fes la funció d’un PC, però contenint només els 
elements indispensables per a què funcionin els programes citats, abaratint així el cost i 
l’espai ocupat per un PC convencional. Aquesta placa, o PC, haurà de disposar de dos 
ports: un per a connectar el lector de targetes de banda magnètica, i un altre per a 
connectar-hi el primer dels nodes. A més haurà de portar incorporat un mòdem per a la 
seva connexió a Internet, ja que serà a través d’aquesta xarxa per on es connectaran 
aquest ordinador i l’ordinador central (servidor). 
 
· El Servidor: 
 

A la oficina central de gestió del projecte, hi haurà l’ordinador central, on hi 
correrà el programa “servidor”. Es tractarà d’un PC convencional, amb memòria 
suficient per a centralitzar les dades de tots els pàrkings simultàniament i ser capaç de 
donar-ne resposta immediatament. Per això, el mòdem de connexió a Internet haurà de 
ser molt potent, així com el processador intern de l’ordinador. 

El servidor contindrà les bases de dades dels usuaris, les bicicletes i els pàrkings 
bici, mentre que cada aparcament tindrà un PC client que gestiona les bicicletes que 
entren i surten, i qui les agafa o les retorna, i informa el servidor. 
 
· El mecanisme d’ancoratge, el microcontrolador, el sensor,  i el polsador: 
 
 Aquests són els elements necessaris per a què, un cop les dades hagin estat 
llegides, reconegudes, emmagatzemades i hagi arribat l’ordre de deixar anar la bicicleta, 
l’electrònica es converteixi en acció, i es deslliuri la bicicleta. Per tant són elements que 
estan a cada un dels nodes de cada aparcament. 
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El mecanisme d’ancoratge té la missió de fixar la bicicleta quan aquesta està en 
el pàrking bici. Cal que no sigui fàcil de manipular i extreure’n la bicicleta a la força. El 
mecanisme s’ha de controlar des del microcontrolador, podent obrir-lo i tancar-lo amb 
un senyal d’aquest. 
 El microcontrolador és el cervell del node, la tasca més important del qual és la 
comunicació sèrie amb el PC i els altres nodes. S’ha escollit el microcontrolador 
PIC12C509A, per ser de la família PIC, molt estesa i coneguda, i de la qual es disposa 
del programador, de documentació i aplicacions on-line. Un altre factor important és el 
seu baix cost. Dintre de la família dels PICs, s’ha escollit el model més senzill, el 
12C509. Aquest model té 41 bytes de memòria RAM i 1024 paraules de 12 bits de 
memòria de programa (EPROM). Degut a la simplicitat del control a dur a terme i la 
quantitat de senyals a tractar, no ha calgut cap microcontrolador amb prestacions 
superiors. 
 El sensor és l’encarregat de reconèixer si hi ha una bicicleta ancorada al node, o 
aquest és buit. El sensor pot ser de tipus final de carrera, d’aquesta manera el mateix 
polsador fa la funció de sensor. Ambdós elements del node tenen la funció de donar un 
estat lògic (codi 0, 1) al microcontrolador segons s’accionen o no. 
 
 
5.3.4. Alternatives al sistema de control: 
  
 S’ha pensat en incloure mesures complementàries al sistema de cadenat explicat 
fins ara. En el cas del projecte de bicicletes de Terrassa, els aparcaments seran tancats, 
és a dir, que es necessitarà una clau (que pot ser la mateixa tarja), per accedir a on estan 
guardades totes les bicicletes. Aquest sistema permetria, alternativament a lligar les 
bicicletes amb cadenats mecànics, introduir tecnologies de lectura de codi de barres, o 
fins i tot de transmissió blue-tooth entre el client i la bicicleta, evitant així els nodes, 
però obligant-se a afegir una part electrònica a la bicicleta molt cara per a l’objectiu que 
estem estudiant [5]. 

La mesura de pàrkings tancats, i manteniment dels cadenats, per a Barcelona és 
inviable en la majoria de punts on hi haurà aparcaments de recollida de bici gratis. 
Només seria viable en els punts pertanyents als campus universitaris. Però es creu que 
no val la pena afrontar la inversió que això suposa per a millorar la seguretat en uns 
punts concrets quan la resta de xarxa tindrà els pàrkings descoberts i a l’abast de 
tothom. 
 Una altre alternativa, que es pot combinar amb el sistema explicat fins al 
moment, és incloure localització per GPS a la bicicleta i un sistema de transmissió per 
ràdio. D’aquesta manera es pot conèixer la posició de la bicicleta en tot moment i saber 
si està o no dins del pàrking bici. Afegeix més seguretat al sistema proposat perquè es 
pot seguir la posició de les bicicletes robades, i recuperar-les més fàcilment. Aquesta 
alternativa és molt sofisticada, molt cara, i força complexa de gestionar. Incloure un 
plantejament com aquest faria disparar el pressupost del projecte, ja prou ajustat com es 
veurà més endavant, i arribar a fer-lo inviable econòmicament. Per això s’ha descartat 
inicialment com a part del projecte que s’estudia per a Barcelona.  

Malgrat les alternatives existents per complementar el sistema són bones i 
segures, es té el convenciment que el sistema de control i gestió de bicis proposat en 
aquest capítol és suficient per al correcte funcionament del sistema, i permet mantenir  
el sistema en una relació òptima de seguretat, llibertat d’ús i pressupost. 
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5.4. LA BICICLETA: 
 

En aquest punt es tractarà de proposar un model de bicicleta que pugui funcionar 
a la nostra ciutat.  

Les premisses de partença són les següents: 
 

•  Es necessita un model consistent i robust, que garanteixi certa durabilitat 
•  Es pretén mobilitat, no pas velocitat.  
•  El model ha de ser poc atractiu i poc factible per als robatoris 
•  El model ha de ser adaptable a diverses alçades i ha de ser còmode tant per a 

homes com per a dones 
•  El model ha de ser segur i senzill d’usar per al ciutadà 
•  El model ha de tenir espai per a publicitat 
•  El cost ha de ser mínim, tant en inversió com en manteniment 

 
 Seguint aquestes premisses, el model de bicicleta escollit seguirà la línia de les 
bicicletes de disseny especial ja existents en altres ciutats europees. Per a això s’ha 
posat en contacte amb la casa ADSHELL (bicicletes de Sandnes, Drammen, Rennes, 
entre altres), i la casa C.I.O.S. (Cycle Import of Scandinavia) danesa (models de 
Copenhaguen i de Hèlsinki).  

El model proposat per la casa ADSHELL és un model integrat, bicicleta i 
pàrking electrònic de tecnologia pròpia, que no admet la contractació per parts. El 
pàrking electrònic que ofereixen és molt sofisticat, per a sistemes de subscripció, i això 
fa que el seu preu sigui molt elevat. En el nostre cas ja es disposa d’un sistema de 
pàrking desenvolupat pel cas concret de Barcelona, fet que porta a que el model 
ADSHELL no sigui convenient per als nostres propòsits.  

El model danès es caracteritza per la seva independència, doncs és un model el 
qual les seves parts provenen de diferents països: el quadre ve de Taiwan, les rodes 
d’Itàlia, etc. Un cop han rebut totes les parts, munten la bicicleta el mateix taller de 
reparacions. Aquest model permet, si en fos el cas, adaptar alguna part a una necessitat 
concreta de la pròpia ciutat.  

Aquesta bicicleta és dissenyada especialment per afrontar un ús dur i continuat 
com el que una bicicleta pública ha de suportar, doncs cal recordar que les bicis gratis 
no són especialment ben tractades pel fet de ser públiques. Així, doncs, la robustesa és 
una de les característiques principals d’aquestes bicicletes. Aquesta propietat ha estat 
més que provada en els 7 anys que dura el projecte danès. I encara que la bici és una 
mica pesada degut a aquesta robustesa, la seva conducció és prou confortable.  
 En el model proposat per a Barcelona, que té coma base el model danès esmentat 
abans,  per abaratir costos, els pedals són de transmissió directa, i per tant les bicicletes 
no tenen frens. La manera de frenar és pedalejar en sentit contrari al de marxa 
(contrapedal). Aquest fet, que segueix lleis ben naturals, es presenta una mica incòmode 
per aquells usuaris que agafen la bicicleta pública per primer cop i estan ben acostumats 
a l’ús normal del fre convencional de cantillever. Un altre factor a tenir en compte per 
aquest tipus de frens és que l’efectivitat de frenada no és tan alta com en els altres frens, 
doncs la força a aplicar és més gran que la què s’aplica en els frens convencionals i en 
certes ocasions extremes dóna la sensació que no s’obté la parada desitjada. Aquest és el 
cas d’una pendent forta i prolongada, per exemple, com ja ha estat viscut en una ocasió 
per l’autor d’aquesta tesina. La xarxa d’aparcaments per a bicis gratuïtes que es 
proposarà més endavant és tota en la zona de Barcelona que no té pendents fortes, la 
majoria menors al 2%, i en algun cas superior, però mai sobrepassa el 4%. Amb aquesta 
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orografia no té sentit preocupar-se pel mal funcionament d’aquest tipus de frens. Només 
se n’hauran de preocupar aquells que, contra les normes, s’enduguin les bicis gratis fora 
de la zona per a la què estan dissenyades i on no hi trobarien cap aparcament. Això, en 
certa manera també serveix de mesura controladora a l’ús de la bicicleta. En quant a una 
possible frenada brusca dins de la ciutat per un motiu inesperat, està comprovat que 
aquest tipus de frens funcionen perfectament. Però cal recordar que una de les premisses 
en què es partia en aquest punt és que són bicicletes destinades a una mobilitat, no a la 
velocitat.  
 
 

  
Figura 5.12. El model de bicicleta de la CIOS danesa. Font: [w 21]  

 
 Una altra característica a remarcar d’aquest tipus de bicicletes, i seguint amb les 
premisses inicials, és que han de ser poc desitjables per als lladres, de manera que pel 
seu disseny desanimin els robatoris. Per això, aquestes han estat dissenyades de tal 
manera que els pocs components que tenen desmuntables no són compatibles amb la 
resta de bicicletes convencionals. Per altra banda, aquests elements han de ser extrets 
per mitjà d’unes claus molt especials que només disposarà el taller central de 
manteniment i reparacions. Un d’aquests elements és el seient regulable de què disposa 
el model, que a part de ser força còmode, pot ser regulat segons l’alçada del ciclista.  
 Vistos els pendents a la nostra ciutat es creu que no serà necessari un sistema de 
marxes per a la bicicleta, d’aquesta manera s’abarateixen notablement els costos de 
compra i sobretot de manteniment, doncs el canvi de marxes és un element molt 
sensible que requeriria de reparacions massa continuades si no és tractat amb cura en el 
seu ús. A més a més s’elimina d’aquesta manera un dels principals atractius pel lladre.  
 Durant bona part de l’any la llum comença a ser escassa a mitja tarda, i un llum 
posterior i frontal en la bicicleta es fan elements indispensables per a la seguretat del 
ciclista per a circular per la ciutat. En aquest punt no s’ha escatimat en costos, i s’ha 
acollit al model de bici que porta una llum de dinamo incorporada. Altre cop les peces 
utilitzades per aquesta són dissenyades de tal manera que algú necessitaria una eina 
especial per treure-les. A la part posterior hi haurà un reflector.  
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Figura 5.13. Els pneumàtic opacs i amb publicitat del model proposat. Font: [w21] 

 
Els pneumàtics, com ja funciona en moltes altres ciutats, són de goma sòlida, 

d’aquesta manera no s’ha de patir per una possible punxada. Són una mica més rígids en 
quant a suspensió, però eviten la mala imatge de bicicleta deixada que això representa i 
l’inconvenient que suposa una roda punxada en un moment inoportú.  

Com a complements externs proposats per a la bici, que la faran més còmode i 
més usable per a la majoria de sectors de població, es proposen una cistella, per poder-
hi dur amb tranquil·litat i no en sigui un  obstacle els objectes pesants i voluminosos, i 
un timbre, per a fer-se notar en casos que això sigui necessari. 

Finalment, cal dir que la bicicleta haurà de tenir espai per a posar-hi la publicitat 
que en finançarà una bona part del projecte. Això es durà a terme a les rodes de la 
pròpia bici, que seran opaques (sense radis), i al quadre, que és més ample que el d’una 
bicicleta convencional.  

Aquest és el model, en les seves parts més bàsiques, que funciona a 
Copenhaguen, i que, amb les particularitats que hem anat indicant, és el pensat com a 
òptim per a la ciutat de Barcelona. 

Aquesta n’és una imatge de la que podria ser perfectament una de les bicicletes 
que circularien per Barcelona: 

 

 
Figura 5.14. Una de les bicicletes que podria ser a Barcelona. Font: [w17] 


