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n aquest capítol es pretén dissenyar una xarxa d’aparcaments, la qual teixirà 
la malla per a la ciutat de Barcelona. Es determinarà el nombre òptim 

d’aparcaments i la seva ubicació, així com el nombre de bicicletes per a què el projecte 
funcioni de la manera més eficaç i cobreixi en la major mesura del possible la demanda 
estudiada en l’apartat anterior.  
 
 
7.1. NOMBRE DE BICICLETES: 
 

Determinar el nombre òptim de bicicletes no és una tasca senzilla, doncs aquest 
pot variar força segons el que es consideri. Per una banda es pot considerar un nombre 
de bicicletes relacionat amb el nombre d’usuaris potencials trobat al capítol anterior, és 
a dir, a partir de la demanda. Per altra banda es pot buscar un nombre de bicicletes a 
partir del seu estudi econòmic. En aquesta tesina es consideraran els dos valors. El 
primer donarà una aproximació des de dalt, una cota superior, mentre que el segon 
donarà un límit inferior per a què el projecte sigui viable. 

La cota superior, donada per la demanda, és de 24.437 usuaris potencials. 
L’objectiu, però, és traduir aquest valor d’usuaris a un nombre de bicicletes. Això no es 
pot prendre directament, perquè una bicicleta la podrà fer servir més d’una persona al 
llarg del mateix dia. Per tant, s’haurà de donar un coeficient de compartició de la 
bicicleta segons el sector.  

Els estudiants tenen mobilitat d’hora punta, així doncs, el factor de compartir 
bicicleta serà força baix, s’estimarà en un 1,3. D’aquesta manera el nombre de bicicletes 
demandat pel sector estudiantil és de 10.640. 

Pel sector dels treballadors s’aplicarà el mateix factor, per la mateixa raó. El 
nombre de bicicletes és llavors de 5.804. 

El sector turístic es caracteritza per ser més homogeni al llarg de tot el dia, fet 
que fa estimar el factor de compartició de bicicletes en un 2,5. Es considera el mateix 
factor pels dos tipus de turisme estudiats, malgrat l’inici i final de trajecte dels turistes 
de creuer funcioni amb puntes horàries, doncs al llarg del dia es comportaran de la 
mateixa manera que els turistes pernoctadors. Així, doncs, el nombre de bicicletes en 
aquest cas augmenta a 1.224 bicicletes diàries demandades pel sector turista. 

Si sumem els quatre sectors, arribem a un total de 17.668 bicicletes, que 
marcaran el límit superior en quant a nombre de bicicletes. 

Com es pot veure, aquesta quantitat de bicicletes és molt elevada, sobretot per un 
projecte nou i culturalment innovador que tot just s’implanta a la ciutat. Cal recordar 
que la quantitat d’enquestes realitzada no era la ideal per a què l’error fos menyspreable 
en la seva extrapolació, i que el valor donat en l’anterior paràgraf porta implícit un error 
que, com s’ha estimat en el capítol anterior, pot arribar a un 82% segons el cas. Si 
s’agafa el cas en què l’error sigui màxim, s’obté un nombre de 3.180 bicicletes. Aquest 
nombre segueix sent força elevat, si el comparem a la resta de ciutats on hi ha un 
projecte de bicicletes públiques en vigor. Per això, aquest resultat s’interpreta com un 
signe que hi hauria la suficient demanda per a cobrir un ampli rang de bicicletes 
gratuïtes, però aquest haurà de ser determinat per un altre factor limitat, que en aquest 
cas serà el factor econòmic. 

Així, doncs, el límit inferior el marca la seva viabilitat econòmica. Dels resultats 
del següent capítol, on s’estudien detalladament els costos del projecte, se n’ha extret 

 E
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una taula que relaciona el cost unitari del projecte en funció del nombre de bicicletes. 
Aquest estudi es resumeix en la següent figura: 
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Figura 7.1. Cost unitari del projecte en funció del nombre de bicicletes. Font: Elaboració pròpia. 

 
 On és necessari fer un zoom per apreciar millor el nombre exacte de bicicletes: 
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Figura 7.2. Cost unitari del projecte en funció del nombre de bicicletes. Font: Elaboració pròpia. 

 
 Com es pot observar, hi ha un primer límit inferior aproximat de 1.050 bicicletes 
que fa que el cost unitari del projecte comenci a ser raonable. Si augmentem el nombre 
de bicicletes, tal i com es justificarà en el següent capítol, hi ha un petit augment del 
cost unitari, doncs s’ha d’invertir en més nombre de cotxes, de personal, etc., tal i com 
proposen les economies d’escala. Fins a les 1.250 bicicletes, els costos fixes són els 
mateixos per qualsevol nombre de bicicletes.  
 D’aquesta manera es té un límit superior donat per la demanda, de 3.180 
bicicletes, i un límit inferior de 1.050 bicicletes donat per la viabilitat econòmica.  

La decisió presa per al projecte és que el nombre òptim per a què aquest sigui 
viable en un principi és 1.050 bicicletes. Aquest nombre és el mínim cost unitari abans 
de fer el primer “salt d’umbral”, tal i com es veu clarament a la figura 7.1 i 7.2, i com 
aquest és un projecte que no té precedents a Barcelona, es considera que la inversió 
inicial ha de ser la mínima viable, i si el projecte té èxit  es pot plantejar d’augmentar el 
nombre de bicicletes, i per tant saltar al següent esglaó, fins a assolir el cost unitari 
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òptim desitjat. El fet que el nombre a què s’opta sigui el mateix límit inferior, fa que els 
sponsors que hagin de subvencionar el projecte tinguin temps per agafar més confiança 
en aquest, i d’aquesta manera es puguin obtenir inicialment i sense problemes els 
ingressos per posar-lo en marxa. 
 En el cas que la demanda real un cop posat en funcionament el projecte fos tan 
forta com la que s’ha obtingut en aquest estudi, s’haurà de plantejar d’ampliar el 
projecte, amb totes les conseqüències d’organització i pressupost que això suposa. 
Aquesta opció s’estudia a nivell de costos a l’Annex 8, però la proposta concreta es 
deixa oberta a un estudi posterior. 
  
 Tot seguit es plantejarà un model de xarxa i de gestió i manteniment per a aquest 
nombre de bicicletes. 
 
 
7.2. APARCAMENTS: 
 

El aparcaments, o punts de recollida de bicicletes, són els elements que 
determinaran la forma i la densitat de la xarxa de bicis gratis. Aquests hauran de complir 
les següents premisses: 

 
•  Han d’estar prop de les zones d’atracció de viatgers  
•  Han de poder absorbir la demanda 
•  No poden interrompre el pas dels ciclistes ni dels vianants 
•  Han d’estar ben distribuïts per la ciutat 
•  Han de tenir un baix cost de manteniment i d’inversió 
•  Han d’assegurar bé la bicicleta 
•  Han d’estar en punts prou segurs per a circular: immediats a un carril bici, ... 
 

La primera premissa recull el que a grans trets s’ha considerat a l’hora de 
realitzar la xarxa inicial per a les enquestes i que conformarà essencialment la malla 
d’aparcaments. En aquest capítol s’ampliarà aquella aproximació inicial en base als 
resultats de les enquestes i als comentaris proposats pels mateixos enquestats. Els punts 
considerats són els següents: 
 

1. Universitats i Biblioteques: En aquest punt hi entren tots els campus 
universitaris estudiats en el capítol anterior, com la Zona universitària, la 
Universitat central, l’Escola industrial, ... 

2. Espais públics de gran afluència: Passeig marítim, Port Olímpic, Plaça 
Catalunya, Parc de la Ciutadella, ... 

3. Grans superfícies comercials: Corte Inglés de Diagonal, la Illa, ... 
4. Parades de transport públic, o zones d’intermodalitat: Plaça Francesc Macià, 

Plaça Espanya, Estació de Sants, Estació de França,  Arc de Triomf, ... 
5. Punts d’atracció turística: La Pedrera, la Sagrada Família, Colom, Port Vell, el 

Passeig Marítim, ... 
 
Seguidament caldrà assignar un nombre de places a cada aparcament que sigui 

capaç d’absorbir la demanda, com diu la segona premissa. Aquest és un factor molt 
important ja que una bicicleta no pot arribar a una destinació i trobar-se sense lloc per 
aparcar. Si això succeís, l’usuari hauria de prendre paciència desplaçar-se al següent 
pàrking, malgrat aquest li quedés més lluny de la seva destinació, només seria un 
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problema d’incomoditat i de pèrdua d’eficiència. El problema seria més seriós si 
l’usuari decidís deixar la bicicleta al marge de l’aparcament, ja que el seu nom seguiria 
associat a aquesta, i qualsevol dany que es produís, encara en la seva absència, li 
repercutiria a ell i n’hauria d’assumir les conseqüències. Per això, s’optarà per 
sobredimensionar els aparcaments en quant a la seva capacitat, sobretot en aquells llocs 
que tenen atracció en puntes horàries. Una opció, que no es contemplarà en aquesta 
tesina, però que cal tenir-la en compte, és signar un conveni amb algun pàrking 
subterrani de la ciutat que estigui proper al pàrking bici, per a què aculli la bicicleta que 
no té cabuda en el seu lloc, i desvinculi l’usuari d’aquesta. En el cas en què succeís això, 
es demanarà a l’usuari que n’informi a la central, per tal que poc a poc es coneguin els 
punts de més demanda que fàcilment se saturen, i es tinguin en compte per a futures 
ampliacions del projecte un cop porti un temps de funcionament. 
 Es diferencien dos tipus d’aparcaments. Uns seran en aquells punts que són per 
sí mateixos els focus d’atracció ja esmentats abans, i que disposaran d’una gran 
capacitat per acollir bicicletes. Els altres aparcaments seran en zones on la distància 
entre punts d’atracció és força extensa, i per tant no compleixen la quarta premissa. 
Aquests seran de poca densitat, i, en la mesura que es pugui, se situaran aparcaments 
d’aquest segon estil al costat de les parades de metro, fomentant així la intermodalitat en 
aquells punts. 
 S’ha pensat en donar un espai de 2.100 places de pàrking en total, que és el 
doble dels nombre de bicicletes que hi haurà en circulació. Les places a cada 
aparcament s’han distribuït aproximadament segons el percentatge de demanda que hem 
obtingut del capítol anterior. 

Així, doncs, seguidament es presenta la llista d’aparcaments proposats per a 
distribuir al llarg de la ciutat. Malgrat un aparcament pot albergar demanda de diferents 
estils (com és el de Colom, el de Plaça Catalunya, etc.) només s’ha ubicat sota un punt 
de demanda, el que s’ha considerat més predominant.  
 
 
1. UNIVERSITATS I BIBLIOTEQUES: 
 

Ubicació Places per 
pàrking Pàrkings Places 

Totals 
Diagonal. Metro Zona universitària 40 2 80 
Diagonal. Facultat d’Econòmiques 40 1 40 

Diagonal. Metro Palau Reial 40 2 80 
Diagonal. Escola d'Arquitectura 40 1 40 

Diagonal. Escola d'Industrials 40 1 40 
Diagonal. Facultat de Física i Química 40 1 40 

Facultat de Biologia 40 2 80 
Diagonal. Biblioteca Econòmiques 40 2 80 

Diagonal. Facultat de Dret 40 1 40 
Plaça universitat 40 2 80 
Escola Industrial 40 2 80 

Marina. Ramon Turró 30 1 30 
Rambles. Drassanes 40 1 40 

Blanquerna 30 1 30 
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2. ESPAIS PÚBLICS DE GRAN AFLUÈNCIA: 
 

Ubicació Places per 
pàrking Pàrkings Places 

Totals 
Port Olímpic: 30 2 60 

Gran Via. Passeig de Gràcia 30 1 30 
Moll d’Espanya 30 1 30 

Monument a Colom 30 2 60 
Platja de la Barceloneta 30 1 30 

Platja Nova Icària 30 1 30 
Platja del Bogatell 30 1 30 

Platja de la Mar Bella 30 1 30 
Platja de la nova Mar Bella 30 1 30 

Plaça Catalunya 30 1 30 
Portal de l'Àngel 30 1 30 

Provença - Viladomat 30 1 30 
 
 
3. PUNTS D’ATRACCIÓ TURÍSTICA: 
 

Ubicació Places per 
pàrking Pàrkings Places 

Totals 
Sagrada Família 40 2 80 

Provença. Passeig de Gràcia 40 1 40 
 Plaça Espanya 30 2 60 

Parc de la Ciutadella 30 1 30 
Diagonal. Roger de Llúria 20 1 20 
Passeig de Gràcia. Aragó 40 1 40 

Arc de Triomf 20 1 20 
Gran Via. Marina 20 1 20 

Palau de Congressos 20 1 20 
Moll de Barcelona 30 2 60 
Plaça Sant Jaume 20 1 20 

Plaça Catedral 20 1 20 
Fòrum 20 1 20 

Av. Gaudí 20 1 20 
 
 
5. ZONES D’INTERMODALITAT: 
 

Ubicació Places per 
pàrking Pàrkings Places 

Totals 
Sant estació 30 2 60 

Estació de França 30 1 30 
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4. GRANS SUPERFÍCIES COMERCIALS 
 

Ubicació Places per 
pàrking Pàrkings Places 

Totals 
Diagonal. Metro Maria Cristina 30 1 30 

Diagonal. Numància 30 1 30 
Plaça Francesc Macià 30 1 30 

Diagonal. Avinguda Sarrià 30 1 30 
Plaça de les Glòries 20 1 20 

 
6. ALTRES:  
 

Ubicació Places per 
pàrking Pàrkings Places 

Totals 
Rosselló. Enric Granados 10 1 10 

Metro Paral·lel 10 1 10 
Metro Poble Sec 10 1 10 
Diagonal. Tuset 10 1 10 

Diagonal. Passeig Sant Joan 10 1 10 
Plaça Tetuan 10 1 10 

Gran Via. Metro Urgell 10 1 10 
 Gran Via. Metro Rocafort 10 1 10 

Marina. Metro Marina 10 1 10 
Plaça del Mar 10 1 10 

Metro Tarragona 10 1 10 
Josep Tarradellas. Londres 10 1 10 

Plaça de Sants 10 1 10 
Badal - Ctra. Collblanc 10 1 10 

Carles 3 - Av. Madrid 10 1 10 
Carles 3 - Travessera Corts 10 1 10 

Parc de la Barceloneta 10 1 10 
Pere IV - Bilbao 10 1 10 

Aragó - Bilbao 10 1 10 
Àvila- Pere IV 10 1 10 

 
 
Com es pot observar, la xarxa s’ha ampliat, segons els resultats de les enquestes, 

cap a la zona de 22@ fins al Fòrum, i s’ha tancat l’anell que envolta la part antiga de 
Sants. També s’han introduït aparcaments en punts interiors de les zones ambientals de 
Barcelona, com el Barri gòtic,  

 
A cada un dels aparcaments hi haurà un cartell indicador amb un plànol de la 

xarxa per a què l’usuari conegui amb antelació si disposarà d’un aparcament en el seu 
destí, o en algun lloc proper a aquest, permetent-li així decidir per agafar aquest mode 
de transport o qualsevol altre. 
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7.3. XARXA: 
 

Seguint la última premissa anteriorment exposada, els aparcaments han estat situats 
a peu d’un carril bici de la ciutat, o en zones definides com ambientals, és a dir, aquelles 
on per la seva baixa o nula densitat de tràfic, la bicicleta pot circular-hi tranquil·lament. 
Els carrils bici considerats a l’hora de situar els aparcaments són els existents 
actualment i els que són en previsió per a la ciutat. Aquesta previsió ha estat dissenyada 
en una tesina anterior, [8], un cop estudiats els pendents de la ciutat i obtenint així la 
xarxa òptima per a circular en bicicleta en comoditat i en seguretat. Aquesta és la 
següent: 
 

 
Figura 7.3. Nova xarxa de carrils bici proposada. Font: [8] 

 
Les bicicletes gratuïtes podran circular per qualsevol dels carrils d’aquesta 

xarxa, tenint en compte que els aparcaments estan situats en llocs molt concrets, i no 
l’abarquen tota. Una bicicleta gratuïta que s’aventuri a anar més al nord de la Diagonal, 
haurà de cuidar de la bicicleta fins a tornar a la zona on hi pot trobar aparcaments per a 
deixar-la.  

La xarxa pròpiament de bicis gratis vindrà definida pels seus punts 
d’aparcament. Es podria assimilar a una línia d’autobús, que ve definida per les seves 
parades. S’aconsellarà als usuaris usar exclusivament els carrils bici i zones ambientals 
proposats aquí, per motius de seguretat, i d’optimització de l’ús de la bicicleta gratuïta. 
Per això, als pannells informadors dels aparcaments hi haurà un Planella d’aquesta 
xarxa, i no un Planella de la xarxa total de carrils bici a Barcelona. 

El contorn vindrà definit per 3 línies:  
· la Diagonal des de Zona universitària fins al Fòrum.  
· El passeig Marítim, des del Fòrum fins al monument de Colom 
· La línia Paral·lel – Tarragona – Sant Antoni – Ctra. Sants – Gran Via de Carles III 
 Les vies de connexió interiors: 
· la Gran Via de les Corts Catalanes des de Plaça Espanya fins al carrer Marina 
· el carrer Provença i Rosselló, des de Sants fins a Marina, seguits d’Aragó fins al Clot. 
· el Carrer Marina des de la Sagrada Família fins al Port Olímpic 
· el Passeig de Gràcia 
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· el passeig Sant Joan, des de la Diagonal fins al Parc de la Ciutadella  
 I les vies densificadores: 
· el passeig de Colom, Marquès d’Antequera, Passeig Picasso, l’avinguda Josep 
Tarradellas, carrer Pere IV, carrer Bilbao, Meridiana, Avinguda Gaudí, etc. 
 Aquesta proposta es mostra gràficament a la figura 7.5, situada al final d’aquest 
capítol. 
 
 
7.4. MANTENIMENT: 

 
El bon funcionament de la proposta descrita fins al moment dependrà en gran 

mesura de la qualitat de les bicicletes, això és, de que les bicicletes sempre estiguin a 
punt i en bon estat per a ser usades. La deixadesa del projecte, palès en l’estat de les 
seves bicicletes, indueix a una manca de respecte pel projecte de part dels mateixos 
usuaris que el portaria al fracàs. L’usuari ha de trobar el producte a punt per usar-lo amb 
prou seguretat, ja que només quan n’estigui satisfet el respectarà i en tindrà cura com si 
fos seu. Això implica una bona gestió de manteniment de les bicicletes i dels 
aparcaments, per a què funcionin en tot moment. 

El manteniment consisteix en dues accions: les reparacions i la redistribució de 
bicicletes. 

Les reparacions poden ser de diferents graus de dificultat, segons la complexitat 
de l’avaria. Si la reparació a fer és senzilla, es realitzarà en el propi aparcament, sense 
necessitat d’emportar-se la bici a un taller mecànic. Però per a les avaries de més 
magnitud serà necessari portar la bicicleta a un taller especialitzat per a la seva 
reparació. Per això es preveu en el projecte el lloguer d’un local correctament equipat 
per a servir de taller de reparacions del material mòbil i dels aparcaments del projecte. 

Tant en un cas com en l’altre, serà necessari un vehicle que recorri tots els 
aparcaments distribuïts de la ciutat, ja sigui per reparar les bicis in situ, o per recollir-les 
i portar-les al taller. Segons la ruta escollida per a aquesta operació, el vehicle tardarà 
més o menys estona en acomplir el seu propòsit. Per això s’haurà d’optimitzar la 
distància recorreguda de manera que el temps empleat sigui el mínim, i es farà 
mitjançant un mètode de disseny de rutes de repartiment, seguint els existents en el 
disseny de sistemes logístics. Per al cas que ens ocupa, s’ha escollit utilitzar el mètode 
TSP (Travelling Salesman Problem). Aquest proposa un circuit on la manera 
sistemàtica de visitar tots els punts sigui cobrint la zona de repartiment per una 
determinada geometria de bandes d’amplada determinada, i visitar aleshores els punts 
en l’ordre que apareixen en un sentit d’avançament de la banda. D’aquesta manera, la 
distancia recorreguda es pot calcular, independentment de l’amplada de la banda, de la 
forma:      

D = 0,90·(A·N)1/2 
En el nostre cas, la superfície que cobreiz la xarxa d’aparcaments és de 25,14 km2, i el 
nombre d’aparcaments N és de 75. Aleshores la distància teòrica a recórrer pel vehicle 
segons aquest mètode és de 39,089 km. De totes maneres, tot seguit es proposa un 
recorregut seguint aquest mètode, i es calcularà la distància exacte recorreguda, ja que 
molts carrers són d’un sol sentit i això pot donar una distància més llarga total (veure 
Annex 5 per obtenir les figures amb més detall). La distància gràfica calculada és de 
41,634 km, que com veiem s’aproxima molt a la distància teòrica obtinguda abans. 
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Figura 7.4. Geometria de bandes per a la zona de repartiment, i ruta segons el mètode TSP proposada per 

a Barcelona. Font: Elaboració pròpia. 
 

El volum de reparacions in situ, per al cas danès, és de 100 bicicletes diàries, és 
a dir, un 4% de les bicicletes que tenen en circulació. Per a Barcelona s’estima en 40 
bicicletes diàries, seguint la mateixa proporció que a Copenhaguen. Es calcula una 
mitjana de reparació de 10 minuts per bicicleta, a mans d’un mecànic especialitzat, fet 
que ens porta a 400 minuts (6,5 hores) de dedicació diària per part d’un operari. S’ha de 
comptar a més el temps de desplaçament per a visitar tots els pàrkings. Per a les 
reparacions in situ es creu que el vehicle més eficaç per a fer aquest desplaçament és 
una motocicleta, concretament una Scooter 125 cc de 4 temps. Aquesta portarà, en dues 
maletes posteriors, les eines i elements de recanvi més comuns per a reparacions de 
baixa dificultat i rapidesa. Així doncs, el temps de desplaçament total per visitar tots els 
pàrkings de la ciutat, sabent que la velocitat mitjana d’una moto durant la nit és de 30 
km/h, i que el recorregut total que per fer els 41,6 km., es calcula que suposaran 
aproximadament 1,5 hores. La suma d’aquests dos temps ens dóna la jornada laboral 
d’un treballador del projecte, les 8 hores establertes. D’aquesta manera es creu que un 
mecànic bastarà per aquesta feina. 

Per altra banda es tenen les bicicletes que necessiten d’una reparació més 
exhaustiva. Aquestes pugen a la mateixa proporció en nombre, un 4%, segons 
l’experiència danesa, i fent l’extrapolació corresponent pel cas de Barcelona, s’estimen 
també en 40 les bicicletes diàries que han de ser dutes a taller. Una reparació d’aquest 
tipus serà molt més feixuga, ja sigui per la dificultat de la reparació, o per la pesadesa 
del manteniment quan es tracti de repintar o de treure guixades i enganxines de la bici. 
Pel que el temps a dedicar-hi serà major, depenent molt del tipus de dany. S’estima 
aquest temps de reparació en 30 minuts de mitjana, segons la casa ClinicBici. Aquest 
temps de dedicació per a les 40 bicicletes augmenta a 20 hores diàries de dedicació, que 
equival aproximadament a la jornada laboral de tres mecànics. Per això s’ha decidit que 
per a aquesta tasca es comptarà amb tres mecànics especialitzats en aquest tipus de 
bicicletes de disseny especial, fixes al taller. Segurament hi haurà dies que no podran 
acabar les reparacions dins de la jornada laboral de 8 hores, o pot ser el cas que una 
peça en concret hagi de venir d’un altre país i això faci retardar uns dies la posta a punt 
de la bicicleta. Per això es proposa de tenir una flota no operativa de reserva, per a què 
la ciutat sempre tingui material mòbil disponible. Aquesta flota de reserva, 
emmagatzemada al mateix taller, s’estima inicialment en un 5% de les unitats en 
circulació, que en el cas proposat serà de 53 unitats, però serà l’experiència la que fixarà 
el nombre òptim d’aquestes. 
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La última tasca a dur a terme en qüestió de manteniment és la redistribució de 
bicicletes entre els aparcaments de la ciutat. Com es comença a intuir pels resultats de 
les enquestes realitzades en el capítol anterior, hi ha alguns punts de la ciutat que rebrien 
una quantitat de bicicletes al llarg del dia, però algunes d’aquestes no tornarien al lloc 
d’origen. Això és degut a què alguns recorreguts són més còmodes o agradables de 
realitzar en un sentit que en un altre, per exemple els recorregut de Zona Universitària a 
les platges barcelonines. Això tendiria al llarg dels dies a sobresaturar els aparcaments 
de les zones més accessibles, com és el cas de les platges, i a la buidor dels aparcaments 
més inaccessibles. Per solucionar aquest problema, en alguna ciutat s’ha optat per 
implantar un sistema de bonificació econòmica a aquells usuaris que realitzen els 
trajectes més incòmodes, com els de pendents notòries, i penalitzar els que fan el 
trajecte de pendent cap avall, equilibrant així el nombre de bicicletes i de costos al 
mateix temps. En el cas de Barcelona no es veu massa factible aquesta proposta de 
manera inicial, però no es descarta quan el projecte ja porti un temps considerable 
funcionant . La proposta per a Barcelona és de posar un vehicle que realitzi aquesta 
tasca diàriament. S’ha pensat que mentre el volum de bicicletes  sigui el proposat 
anteriorment, aquest vehicle sigui el mateix que reculli les bicicletes per portar-les al 
taller. Un cop reculli les bicicletes del taller ja reparades per a portar-les a la xarxa, 
realitzarà la tasca de redistribució.  

A partir de les enquestes realitzades, es té una petita idea de quins aparcaments 
funcionarien més com a fonts, o com a sumidors, i quins s’equilibrarien ells mateixos. 
Donat el nombre d’enquestes realitzades no és el desitjat, aquests resultats no són del tot 
fiables, i caldria un estudi més exhaustiu sobre aquesta qüestió. Per aquesta raó, la 
rutina de redistribució no es pot establir a nivell d’aquesta tesina. De totes maneres, es 
pot veure a l’Annex 6 una primera aproximació als punts que necessitarien redistribució 
de bicicletes dins la ciutat.  

Així doncs, el personal necessari per afrontar aquest volum de feina serà de cinc 
mecànics. Els treballs que impliquin moviment per la ciutat es duran a terme durant la 
nit, per tal de poder circular amb més rapidesa per la ciutat a l’hora de recollir i retornar 
bicicletes, i estorbar el menys possible als vianants en les reparacions in situ, ja que 
s’ocuparà part de la vorera on hi hagi l’aparcament. Per això es proposa una jornada 
laboral de 23.00 a 7.00 per al mecànic de reparacions in situ i per el que redistribueix les 
bicicletes. També es proposa aquesta jornada laboral nocturna per un dels tres mecànics 
de taller, d’aquesta manera en el taller sempre i resta algú. Els dos mecànics restants de 
taller, tindran horaris laborals diürns, d’aquesta manera podran atendre qualsevol 
incidència que necessités de certa urgència comunicada per un usuari a la Oficina de la 
Bicicleta. Els treballs s’hauran de dur a terme tots els dies de la setmana, així que serà 
necessari contractar set mecànics per a repartir-se la totalitat dels dies. D’aquesta 
manera es cobreix una franja horària màxima així com la totalitat dels dies de la 
setmana.  

A continuació es mostra en un quadre la distribució dels dies i de les tasques 
proposada. Com es pot veure s’intenta assignar una tasca a cada mecànic, però alguns 
hauran de realitzar tasques diferents depenent dels dies. S’ha intentat guardar una certa 
coherència en la continuïtat dels dies i dels horaris, per evitar que un mecànic que 
treballa de nit hagi de treballar de dia en una altra jornada. Això ha dut a haver de deixar 
una nit sense mecànic de taller nocturn, i amb tres mecànics diürns. S’ha pensat que 
aquests dia hauria de ser entre setmana, donat que el cap de setmana és quan hi ha més 
vida nocturna a la ciutat, i per tant més s’allarga la jornada d’ús d’aquestes. La 
distribució dels dies quedaria de la següent manera (en verd es marquen els torns 
nocturns) 



Capítol 7  Proposta de Xarxa 

 - 92 - 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
Mecànic 1 in situ in situ in situ in situ in situ     
Mecànic 2 taller taller taller     in situ in situ 
Mecànic 3     redistrib. redistrib. redistrib. redistrib. taller 
Mecànic 4 redistrib. redistrib.     taller taller redistrib. 
Mecànic 5 taller    taller taller taller taller 
Mecànic 6   taller taller taller taller taller   
Mecànic 7 taller taller taller taller     taller 

Taula 7.1. Dies i distribució de feina per mecànic. Font: Elaboració pròpia 
 
7.4. GESTIÓ: 
  

El projecte de bicis gratuïtes per Barcelona tracta d’oferir un servei de transport 
públic. És per això que es considera que serà gestionat per l’administració local de 
Barcelona. Concretament es farà des de la “Oficina de la Bicicleta”, que com s’ha 
explicat en el capítol primer, és la nova entitat proposada pel Pla estratègic de la 
Bicicleta encarregada de gestionar tots els temes relacionats amb la bicicleta en la ciutat 
de Barcelona. 

El mateix personal administratiu de l’Oficina de la Bicicleta s’encarregarà dels 
temes relacionats amb el funcionament del projecte a nivell diari, com ocupar-se del 
telèfon d’incidències, que tot seguit s’explicarà, lliurar la targeta de subscripció als 
usuaris que la requereixin, i del control administratiu del projecte, així com vetllar pel 
correcte funcionament del servidor, i atendre a l’informàtic que s’encarregui del seu 
manteniment. Aquesta no és una feina que impliqui massa intensitat de treball, però sí 
activitat presencial, per això s’ha decidit de comptar amb el mateix personal 
administratiu existent en aquesta entitat. El projecte no pot estar desatès cap dia de la 
setmana, de manera que una persona addicional haurà de ser contractada per fer 
aquestes tasques durant  el cap de setmana. Una jornada laboral de 7 hores serà 
suficient. 

En aquesta oficina hi haurà el servidor, programa informàtic que gestiona tots els 
aparcaments distribuïts per la ciutat que correrà en un ordenador exclusiu per a aquesta 
feina. Per al correcte funcionament d’aquest, ja que és vital per al projecte, es 
contractarà un servei de manteniment informàtic i d’emergència.  

L’oficina també serà el punt on es podran passar a recollir les targetes de 
subscripció per a aquelles persones que no puguin fer ús del carnet universitari o de la 
targeta de crèdit. Per això es disposarà d’una màquina expenedora de targes 
magnètiques. Cada usuari que vulgui fer-se una tarja de subscripció, haurà de deixar les 
seves dades, així com un número de compte bancari que l’avali. En el cas dels 
estudiants de secundària, aquests hauran d’estar avalats per algun familiar proper. 

L’última tasca duta a terme en termes de gestió, és atendre les trucades dels 
ciutadans que vulguin avisar d’algun desperfecte observat en alguna bicicleta o en algun 
aparcament, o d’aquells que necessitin d’alguna urgència en temes mecànics. La línia no 
serà de trucada gratuïta, per tal d’evitar les trucades en to de broma, però gaudirà de la 
tarifa metropolitana que tothom pot assumir. En les hores que algú sigui a l’oficina, les 
trucades seran contestades personalment, i la informació serà transmesa al taller 
immediatament en cas d’urgència, mentre que la resta d’horari hi haurà un contestador 
automàtic on es preguntarà per la situació de la bicicleta i la gravetat del dany. A 
Copenhaguen, aquest sistema rep una mitjana de 20 trucades diàries. Al final del dia, la 
llista de bicicletes que necessiten ser reparades, donada per la col·laboració ciutadana, 
es passarà al taller de reparacions, on es procedirà tal i com ja s’ha explicat. 


