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a viabilitat del projecte “bicis gratuïtes” dependrà en última instància de la 
seva viabilitat econòmica. És per això que en aquest capítol posarem 

números a la proposta feta en els capítols anteriors, arribant a un cost total del projecte, 
per així saber quina quantitat anual haurà de rebre en concepte d’ingressos per a què el 
projecte es pugui dur a terme. 
 
 
8.1. DESPESES 
 
 En aquest apartat estudiarem pròpiament el cost del projecte. El pressupost s’ha 
dividit en dues parts, una que reflectirà la inversió inicial per posar en marxa el projecte, 
i una altra on es calcularà la despesa anual per mantenir en funcionament el projecte de 
la manera més òptima. 
 
8.1.1. Inversió inicial: 
 
 S’ha previst que el cost necessari per posar en marxa el projecte s’amortitzarà en 
5 anys.  
 La inversió en les bicicletes pròpiament serà una de les partides més fortes. El 
model escollit per a la nostra ciutat, detallat en el capítol 5, s’ha valorat en 225 €, segons 
l’empresa danesa C.I.O.S. Si comptem que inicialment s’introduiran 1.050 bicicletes a 
la ciutat, més un número de 53 bicicletes (un 5% de les inicials) per mantenir en reserva, 
tindrem que la partida pujarà a 248.175 € a invertir només en el que és el material 
mòbil.  

La inversió en la part electrònica que gestionarà el projecte consta d’una part 
d’inversió en investigació i desenvolupament del sistema informàtic i electrònic, i una 
part pròpiament de material electrònic. 

La primera part es desglossa de la següent manera: 
 

CONCEPTE HORES PREU 
(€/hora) COST (€) 

Director de projecte 37 72 2.664,00 
Enginyer de desenvolupament:    
· Programari i perifèrics    
    - Estudi preliminar 130 30 3.900,00 
    - Programació 300 30 9.000,00 
· Implementació dels nodes    
    - Estudi preliminar 40 30 1.200,00 
    - Disseny del sistema 50 30 1.500,00 
    - Programació del microcontrolador 60 30 1.800,00 
Enginyer tècnic:    
· Muntatge del prototip 15 18 270,00 
· Disseny i Muntatge dels circuits impresos 40 18 720,00 
· Muntatge de les maquetes 12 18 216,00 

   21.270 € 
Despeses d’assaig de posta a punt per anar al carrer.  40% 8.508 € 
TOTAL DESPESES INV. I DESENV.   29.778 € 

Taula 8.1. Costos d’investigació i desenvolupament del sistema electrònic de gestió. Font: [5] 
  

El programari informàtic no entra en el pressupost donat que és el llenguatge 
Linux, que és gratuït. 

L
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Per altra banda, el material electrònic el podem dividir entre la part corresponent 
al servidor, i la part corresponent al propi material que hi haurà al pàrking, que serà la 
part de client, i la de cada node. A continuació es desglossa aquesta segona part: 

 
CONCEPTE PREU (€) QUANTITAT COST (€) 

· Material per Pàrking    
PC INDUSTRIAL (CLIENT) 200 72 14.400,00 
LECTOR DE TARGETES 120,64 72 8.686,08 

 Subtotal Material Pàrking   23.086,08 
· Material per Node    

PIC12C509A OTP 1,72 2100 3.612,00 
Placa prototip (pas 2,54mm) + Placa positiva CI 9,33 2100 19.593,00 
Transformador 220V AC – 12V CC 1A 7,15 2100 15.015,00 
Solenoide RALUX 5,34 2100 11.214,00 
Relés FINDER 5V 1,25A 2,23 2100 4.683,00 

 Subtotal Material Nodes   54.117,00 
 TOTAL   77.203,08 

Taula 8.2. Costos de material electrònic desglossats. Font: [5] 
 
L’aparcament, com a suport físic per a les bicicletes, té un preu aproximat de 

1.500 €. Aquest és de fundició, amb espai per a una caixa central on hi haurà el PC 
industrial que controlarà l’aparcament. També inclou els cadenats que immobilitzaran 
les bicis. 

A més, s’ha de comptar que cada pàrking hi haurà un pannell informador amb un 
plànol de la ciutat on hi haurà indicats tots els punts d’aparcament. El cost del pannell, 
inclosa la instal·lació és de 109 €, tractant-se d’un pannell de 60x60 cm. 

Tot això tindrà un cost de muntatge, per un cantó el de la part de material de 
suport, i per altra banda el muntatge electrònic. El material de suport anirà collat a terra 
com un aparcament bici convencional, mentre que el material electrònic necessitarà 
d’un operari que endolli els mecanismes corresponents dels components electrònics. Per 
això, es compten dos operaris, que es puguin passar 2 hores per muntar cada 
aparcament, i amb un sou de 18 € l’hora, pujaria a 5.184 € en concepte de muntatge. 

Finalment, per als aparcaments s’haurà de tenir una partida on es tingui en 
compte les connexions a la xarxa elèctrica, per alimentar els aparells electrònics del 
sistema, connexions a la xarxa telefònica, per transmetre a través d’internet les dades de 
cada aparcament al servidor, i altres despeses d’aquest tipus. S’ha comptat un 3% del 
cost total del material, que suposa un cost de 3.250 € aproximadament. 
 El tercer gran bloc en qüestió econòmica per a la inversió inicial és tot l’espai i 
el material que es dedicarà a la gestió, manteniment i reparació de les bicicletes.  

Aquest es tractarà de centralitzar en un punt de la ciutat, per abaratir costos, en 
un taller de reparació de les bicicletes que alhora sigui també un magatzem per les 
bicicletes en reserva no operativa i d’aquelles ja reparades. Tenint en compte l’alt preu 
de compra del sòl a Barcelona, s’ha optat per buscar un lloguer en un punt de la ciutat 
on els preus no ens disparin el pressupost, i alhora sigui un punt prou bo per fer el 
repartiment i revisió de tota la xarxa de bicicletes. S’ha pensat de situar el local a la 
zona del Clot, prop de la Plaça de les Glòries, on es paga uns 6,44 € el m2 per mes de 
lloguer. El local s’ha calculat en 150 m2 de magatzem-taller, que equivaldran a 982 € al 
mes. Aquesta quantitat es tindrà en compte en el següent apartat, on es valoren les  
despeses corrents anuals. La part corresponent a inversió inicial és només l’entrada a 
aquest lloguer, que seguint els costums de la nostra ciutat, és la quantitat de tres mesos 
de lloguer pagats amb antelació, això és 2.946 €. 
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 Seguidament cal pensar en la instal·lació del taller. Aquest haurà de tenir tot el 
material necessari per a reparar les bicicletes, un parell de bancs de mecànic, eines, 
greixos, armaris per accessoris, etc. A més de les escomeses de llum, telèfon i aigua. 
Aquest paquet es valorarà en uns 9.000 €. També caldrà una llicència i projecte 
d’obertura del local per a l’activitat que allà s’hi durà a terme, que estaran sobre els 
2.400 €.  
 Donat que les bicicletes no seran convencionals, tal i com s’ha parlat en el 
capítol referent al model de la bici, sinó que seran de disseny especial, caldrà un curs 
previ de formació per als mecànics que les hauran de tractar. Aquest curs constarà de 5 
sessions de 3 hores cada una, amb un total de 15 hores. Això es valora en 450 €. 
 Per al bloc de manteniment, també caldrà afegir-hi la compra dels vehicles de 
reparació. El primer ha de ser un vehicle on hi càpiguen les 40 bicicletes de mitjana que 
s’estimaven en el capítol anterior, per intentar donar abast al màxim nombre de bicis 
amb el mínim de viatges. S’ha pensat en una furgoneta amb chassis, per exemple la 
Mercedes Benz Sprinter Chasis, valorada en 22.100 € en el mercat actual, amb una 
plataforma per a bicicletes valorada en 3.500 €. El segon serà la moto per a les 
reparacions in situ, una Scooter 125 cc, valorada en 3.000 €. 
 Finalment, caldrà tenir en compte la part corresponent a la gestió del projecte. 
Com que el projecte és un servei públic, i és de petita envergadura, no caldrà constituir 
una societat gestora, sinó que aquesta serà assumida directament per l’Administració 
pública. Això portarà a què el cost del local serà nul, ja que aquesta es farà des de 
l’Oficina de la Bicicleta. El que s’ha de comptar, però, és el preu de l’equip informàtic 
central, i el cost de la màquina expenedora de targes de subscripció. El primer, 
l’ordinador central on hi corri el programa servidor, ha de ser un PC d’alta velocitat 
perquè pugui rebre i contestar les senyals enviades pels pàrkings de manera simultània. 
S’ha pensat en un PC amb un microprocessador pèntium 4 a 2,3 Ghz, i amb 512 Mb de 
memòria RAM. Un aparell així, ja estandarditzat comercialment, està al voltant dels 
1.500 €. Per altra banda, la màquina expenedora de targes també s’estima al voltant 
d’aquest preu. Amb això, la part de material d’oficina puja a 3.000 €. 
 La última despesa corresponent a la inversió inicial serà la campanya publicitària 
de llançament, que tindrà per objecte donar a conèixer el projecte als barcelonins. Una 
campanya d’aquest estil es valora en 6.000 € en altres projectes de bicicletes públiques, 
i per tant, a falta de dades d’agència publicitària, agafarem aquest mateix cost. 

Finalment, i per a cobrir aquells imprevistos que puguin sorgir en la posat en 
marxa del projecte, s’estima un 5% del cost de la inversió inicial per a cobrir-los. 

Amb tot això, la inversió inicial en el projecte de les bicicletes gratuïtes es valora 
de l’ordre de 558.400 € aproximadament, que comptant una amortització lineal de 5 
anys, equival a un cost anual de 111.680 € durant aquests primers 5 anys.  
 
 
8.1.2. Despeses corrents anuals: 
 
 En aquest apartat s’analitzaran les despeses de manteniment del projecte sencer. 
Es buscarà una mitjana anual que representi cada una de les partides més corrents. 
 La primera despesa és la corresponent al personal que treballarà en el projecte. 
Ja s’ha parlat de la gestió del projecte des de l’Oficina de la Bicicleta, així doncs, la 
gerència del projecte de les bicis gratuïtes serà a càrrec d’un tècnic d’aquesta oficina, de 
manera que el seu sou ja inclourà la gestió del projecte, i només comptarem en el 
pressupost la imputació corresponent a la tasca duta a terme per al projecte de les 
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bicicletes. Es calcula que imputarà un 10% del seu sou, que equivaldria a uns 5.000 € 
anuals.  

A la part corresponent al personal administratiu també se l’imputarà una part del 
sou a la persona encarregada d’atendre el projecte de les bicicletes gratuïtes, que es 
calcula en un 10%, donant un total de 2.400 € anuals. 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  cap de setmana. Farà una jornada laboral de 7 hores 
diàries, que suposarà un sou de 336 € mensual, traduït a uns 4.700 € anuals. 

El personal de taller constarà, com s’ha explicat al capítol anterior, de set 
mecànics, amb jornades laborals de 8 hores. Es compta un sou de 1.050 € mensuals per 
mecànic, segons la casa Clinicbici., que portat a 14 pagues anuals, donarà un total de 
102.900 € anuals per a cobrir tot el personal mecànic. 
 La següent partida del pressupost és la referent a la reposició de material mòbil 
danyat o desaparegut. S’ha estimat, seguint els exemples que han donat altres països, en 
concret el cas danès el nombre de bicicletes desaparegudes cada any. A Copenhaguen 
van tenir un 25% de desaparicions el primer any, però immediatament va disminuir a un 
5% en els següents anys. Malgrat el cas danès es tracta d’un sistema obert, és a dir, 
menys controlat, s’ha agafat per a Barcelona el valor de 25%, pensant que més val 
passar-se en pessimisme que no pas quedar-se curt en pressupost. Això suposa un valor 
de 59.000 € en concepte de reposició de bicicletes, ja perquè hagin desaparegut, o 
perquè hagin estat destrossades, que és al mateix a efectes econòmics. 

Per altra banda hi ha una partida corresponent al manteniment de les bicicletes, 
com són els accessoris de les bicicletes. En el cas danès es parla de 75 € per bicicleta i 
per any de mitjana. S’agafarà la mateixa quantitat per a Barcelona, 78.750 € en total. 
 El mateix concepte s’ha d’aplicar als aparcaments. Seguint els resultats danesos, 
el percentatge d’aparcaments fora de funcionament és del 5% cada any, degut a causes 
de vandalisme o d’algun vehicle que topa amb l’aparcament. En el nostre cas es 
considerarà que el cost d’un aparcament  inclou el material electrònic, el material físic i 
el pannell informatiu. Aquesta quantitat puja a 9.650 € anuals. A més se li afegirà una 
partida de manteniment pròpiament, que inclourà la reposició de cadenats trencats, 
pintura dels pàrkings, peces electròniques vàries, etc. Altre cop s’ha pres com a referent 
el cas danès, que traduït al català dóna uns 7.200 € anuals. 
 En aquest projecte no hi haurà assegurança de les bicicletes, doncs el pressupost 
ja compta amb el manteniment i renovació de material que aquesta podria cobrir. El que 
es podria considerar és l’assegurança per l’usuari, però s’ha pensat en la possibilitat que 
l’usuari mateix pugui escollir si la vol en el moment d’agafar la bicicleta. Per a fer-ho 
ràpid i fàcil, només hauria de polsar un botó en el mateix aparcament de bicicletes, i una 
quantitat corresponent a l’assegurança li seria carregada a la seva targeta de crèdit, o 
quedaria a compte de ser pagada en el cas que l’usuari no agafi la bicicleta amb targeta 
de crèdit. Aquesta opció, però, no la tindrem en compte en aquesta tesina, ja que 
implicaria afegir alguns punts més en el sistema electrònic, i pensar com lligar els 
termes legals que impliquen l’assegurança. El punt es deixa obert a noves ampliacions 
del projecte. 
 La següent partida del pressupost va destinada a cobrir les despeses dels 
consums corresponents a l’ocupació del taller i de l’oficina centrals. Es parla de les 
despeses de consum de llum, aigua i telèfon. Aquestes, seguint les indicacions d’un 
taller de reparacions de bicicletes convencional, s’estimen a 1.200 € anuals. 
 També s’ha de tenir en compte el manteniment i els consums dels vehicles de 
reparació. La xarxa coberta per les bicis gratuïtes és al llarg de 13,4 km dins la ciutat,  
però el recorregut proposat de reparació pel mètode del TSP allarga aquest recorregut 
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als 41,5 km. La moto de reparacions el recorrerà un cop al dia, mentre que el cotxe de 
manteniment el recorrerà depenent del volum de reparacions a fer. Es considera de 
mitjana la meitat del valor total, però com que el recorrerà dues vegades, es calcularà els 
costos com si fes un recorregut sencer diari. Amb aquesta dada es poden calcular els 
costos directes del vehicle, és a dir, els relacionats amb el nombre de quilòmetres rodats, 
com són el carburant, els greixos, el pneumàtics, i les reparacions i revisions 
periòdiques. Després s’han d’afegir els costos indirectes, que en el cas d’aquests 
vehicles es resumeixen en l’assegurança i l’impost de circulació. Aquests costos es 
resumeixen a l’Annex 7. 
 El lloguer del local anual és de 11.785 €. 
 Finalment afegirem una partida d’imprevistos, que estimem en el 5% de les 
despeses corrents.  

Així, doncs, podríem resumir totes les despeses del projecte de la següent 
manera:  

 
 
DESPESES CORRENTS: 

  Total (€)
· Constitució d'una societat gestora 0,00
· Inversió en bicicletes 248.175,00
· Inversió en aparcaments 
 Material del Suport 108.000,00
 Inversió en investigació i desenvolupament 29.778,00
 Material electrònic 77.203,08
 Pannells informadors 7.850,88
 Muntatge 5.184,00
 Altres (Connexions xarxa telefònica i elèctrica, ...) 3.240,00
· Reparació 
 Local (lloguer) 2.946,30
 Material a l'oficina 3.000,00
 Instal·lació i material taller 9.000,00
 Llicència i projecte d'apertura 2.404,05
 Formació mecànics 450,00
 Vehicle reparació 28.580,00
 Publicitat de llançament 6.000,00
  531.811,31
· Imprevistos (5%) 26.590,57
  
· Total Inversió inicial a amortitzar en 5 anys 558.401,88

 
Per tant, l’Amortització Anual (20%) és de 111.680,38 € 
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DESPESES CORRENTS: 
· Personal de gestió Anual (€) 
 Gerència "municipal" 5.000,00 
 Personal administratiu 7.115,98 
· Personal mecànic 102.900,00 
· Reposició material mòbil danyat o desaparegut  
 Renovació i reposició bicis 59.062,50 
 Material manteniment bicis 78.750,00 
 Renovació i reposició aparcaments 9.652,70 
 Manteniment aparcaments 7.200,00 
· Assegurances 0,00 
· Manteniment del sistema informàtic i electrònic 4.320,00 
· Lloguer local 11.785,20 
· Consums energies (aigua, llum i telèfon) 1.200,00 
· Manteniment i consums dels vehicles de reparació 3.298,38 
  290.284,76 
· Imprevistos (5%) 14.514,24 
   
· Total Despeses corrents anuals 304.799,00 
   
TOTAL  416.479,38 

 
 
8.2. INGRESSOS: 
 
 Els ingressos del projecte hauran de ser els suficients per cobrir les despeses 
calculades en l’apartat anterior. 
 Com ja s’ha dit anteriorment, s’ha analitzat la implantació d’una tarifa de baix 
cost per a l’usuari, de manera que cobreixi una part dels costs, i els ingressos a rebre 
exteriors no siguin tan elevats. Com hem explicat abans, aquesta mesura no serà present 
al projecte, doncs es vol un servei públic i gratuït, així que no es podrà comptar amb la 
important font d’ingressos que suposa la recaptació per bitlletatge i venda de títols de 
transport que tenen la resta de transports públics. Per això només ens queden dues fonts 
d’ingressos prou importants per cobrir les despeses del projecte. La primera serà en 
termes de subvenció. La segona vindrà en forma d’ingressos per publicitat. 
 La subvenció del projecte vindria bàsicament a càrrec de l’administració pública, 
concretament de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació. La resta de la subvenció 
serà a càrrec d’empreses operadores de transport públic. S’ha parlat amb la Comissió 
Cívica per la Bicicleta, organisme que actualment s’encarrega de tots els temes 
relacionats amb la bicicleta dins l’Ajuntament de Barcelona, i la xifra inicial que 
estarien disposats a aportar pel projecte és de 90.000 € anuals. Es va parlar sobre un 
possible augment de la xifra un cop presentada la redacció del projecte, i veure les 
necessitats concretes del projecte, així com els seus beneficis davant de la societat. De la 
mateixa manera es compta amb una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, 
encara no s’ha pogut contactar amb l’entitat per apuntar a una xifra concreta, però que 
s’estima en 90.000 € anuals de subvenció per part d’aquest organisme. El tercer bloc 
són les empreses de transport públic, com TMB, TUSGSAL, MOHN, ROSANBÚS, etc. 
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Es considera que empreses d’aquest estil poden estar interessades en la promoció de la 
bicicleta pública, ja que aquesta acabarà sent un factor d’atracció de viatgers per al 
transport públic. Es pretén que aquestes empreses subvencionin els costos de 
manteniment i renovació dels aparcaments bici, que es valoren anualment a la xifra de 
16.852 €.  
 La resta de despeses haurà de ser coberta pels ingressos que aporti la publicitat 
que hi haurà a la bicicleta.  
 Les BUP són efectives i vistoses taules d’anuncis, ja que es mouen regularment 
a través de la ciutat, fins i tot per llocs on els anuncis no s’hi poden ubicar en les seves 
formes tradicionals. A més a aquesta publicitat s’hi afegeix implícitament una “imatge 
verda”  associada al ciclisme. Alguns experiment han mostrat com els anuncis a les 
rodes de les bicicletes són llegibles inclús quan la bicicleta es mou a 14 km/h. 
Sponsoritzar un nombre de 50 bicis gratuïtes és més econòmic que una pàgina d’anunci 
a la premsa, i assegura l’atenció del públic no només per un dia, sinó durant la vida útil 
de la bicicleta. La part més negativa per als sponsosrs apareix quan les bicis poden ser 
maltractades. Ningú vol el seu nom i la seva imatge associada a una bicicleta trencada. 
Per això, el manteniment de les bicicletes és molt important. L’objectiu és que una 
bicicleta danyada no estigui més de 24 hores en un rack, abans sigui portada a reparar. 

Si faltessin recursos econòmics per a cobrir el projecte, es podria plantejar també 
deixar posar anuncis als mateixos aparcaments de bicicletes. 

El mode en què actuen els altres països en aquest aspecte és el següent: cada 
empresa paga una quantitat fixa per bicicleta que l’anuncia. Si la quantitat de bicicletes 
que sponsoritza una empresa és considerable, aquesta pot pagar un preu lleugerament 
inferior, a mode de descompte, per a cada bicicleta. A mode d’exemple, en el cas danès 
tenim el següent: 

 
Quantitat de bicis Preu unitari (Dkr) Preu unitari (€) 

100 1.300 172 
200 1.200 159 
300 1.100 146 
500 1.000 133 

1.000 900 119 
Taula 8.1. Preu per bicicleta segons quantitat. Font: [3] 

 
Aquest preu no inclou la pintura distintiva i el muntatge de la publicitat en el 

marc i en les rodes de la bicicleta. Es considera que això corre a càrrec de l’empresa 
S’ha parlat amb el departament de marketing de la casa Coca-Cola a Catalunya, 

preguntant una xifra orientativa que estarien disposats a pagar per sponsoritzar algunes 
bicicletes. La resposta no va ser concreta, doncs s’hauria de fer un estudi per al cas si 
aquest fos real, però el preu que actualment es paga a Copenhaguen, mostrat a la taula 
8.1, els va semblar una mica baix en relació al que es pagaria en aquest país. Per això, 
s’ha estimat que una empresa de l’àmbit català estaria disposada a anunciar-se a les 
bicicletes per una quantitat de 200 €. S’ha pensat dos tipus d’empreses que podrien estar 
interessades en sponsoritzar el projecte. Unes serien les grans multinacionals, com el cas 
esmentat de Coca Cola, de Pepsi, de Vodafone, ... i per altra aquelles empreses més 
petites que volen que el seu nom sigui associat a un element ecològic i que recolza la 
sostenibilitat, com empreses de salut, gimnasos, supermercats d’aliments, etc. 

En el cas del nostre projecte, la quantitat de despeses no coberta per la subvenció 
augmenta a 219.626 € anuals, que repartit entre les 1.050 bicicletes que circularan per la 
ciutat, equival a una sponsorització de 209,17 € per bicicleta.  


