
és una iniciativa de 

Valoració curs 2010 - 2011 

Una iniciativa de: 

En conveni amb: 



és una iniciativa de 

Reducció de l’accidentalitat, baix preu, salut, medi ambient, incrementa les 

habilitats de conducció, descongestió d’accessos, adequat pel perfil  

La bicicleta és el vehicle ideal pels joves: 

•Redueix l’accidentalitat. 

•És el vehicle més econòmic de tots els privats. 

•Afavoreix la salut. 

•Redueix la congestió als accessos dels centres d’estudis. 

•Incrementa les habilitats de la conducció en altres tipus de vehicles. 

•És el vehicle per excel·lència a les universitats europees. 



és una iniciativa de 

Promoure l’ús de la bicicleta a la UB i la UPC a Barcelona. 

Universitat 
Comunitat 

universitària 

Universitat de Barcelona (UB) 70.391 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 7.566 

Per què aquestes universitats: 

 

. Tenen voluntat de millorar la seva mobilitat. 

. Han preparat les seves infraestructures per a la bicicleta (aparcaments). 

. Formen el campus en ciutat més gran (Diagonal) i la mobilitat concentrada més 

elevada. 
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1) Accions directes a les universitats 

de Catalunya. 

2) Accions per fomentar el 

coneixement i l’intercanvi entre 

les universitats. 

Préstec bicicletes UB i UPC 

Promoció i comunicació 

UAB, UdG, UdL i UVic 

Estudi sobre la bicicleta a les 

universitats 2007 

Estudi sobre la bicicleta a les 

universitats 2010 

Amb el patrocini de: 



és una iniciativa de 

Préstec, comunicació I educació 

http://www.youtube.com/watch?v=Uo99aUkULhA&feature=player_embedded


és una iniciativa de 

Web i mitjans  
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Participació   

Finançament anual del projecte 

Aparcaments a les universitats 

Personal per a la recollida   

(Oficina de la Bicicleta només aquest curs)  

Registre contra els robatoris 

Personal de gestió 

Espais de magatzem 

Espai pel Punt bici 

10.300 € 15.500 € 16.700 € 

Finançament inicial:  
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Préstec Bicicampus 
Perfil participants i valoració 

Augmenta la participació d’estudiants de 1er curs i estrangers (residències universitàries i 

préstec al març). Elevada satisfacció: Nota de 8,26 sobre 10.  



és una iniciativa de 

Préstec Bicicampus 
Mitjà de transport substituït 

Les bicicletes bicicampus han reduït les emissions de CO2 i a més han: 

 

• Descarregat el transport públic, especialment saturat al campus Diagonal. 

• Permès la prova d’una alternativa sostenible als usuaris de cotxe i moto.  

• Permès la prova d’una bicicleta de qualitat, als que la tenien pròpia. 



és una iniciativa de 

   Aquest percentatge és molt elevat si tenim en compte que la campanya es tracta d’una mesura de 

persuasió i que no va acompanyada de cap altre mesura restrictiva, com podria ser la limitació o 

cobrament de l’aparcament de cotxes o motos.  

 

Aquest tipus de mesura restrictiva s’ha provat eficaç a universitats angleses. 

Préstec Bicicampus 
Canvi d’hàbits de mobilitat 



és una iniciativa de 

Només s’han registrat 4 robatoris.  La meitat de bicicletes menys en comparació a l’any passat. 

Cap de les bicicletes va ser robada a les Universitats. 

 

De les 4 bicicletes robades, 3 bicicletes van ser robades per deixar-les mal lligades. 

Préstec Bicicampus 
Robatoris i aparcament 



és una iniciativa de 

63% diuen molt i bastant, és a dir, han adoptat la bicicleta Bicicampus com a hàbit de 

mobilitat.  

Préstec Bicicampus 
Més desplaçaments amb bicicleta 



és una iniciativa de 

Punt Bici    

El període de funcionament del Punt Bicicampus va ser 

de setembre 2010 a juny 2011. 

 
En comparació al curs anterior la valoració del Punt 

Bicicampus ha pujat 2 punts (Nota de 8 sobre 10); 

degut a la continuïtat en la prestació del servei, que al 

curs anterior no es va poder garantir. 
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Factors Claus d’èxit 
•Mètode eficaç de reducció de robatoris. 

•Conveni amb les universitats i ajuntaments. 

•El préstec provoca canvi d’hàbits. 56% dels que 

agafen bicicletes Bicicampus, continuen en bicicleta.  

•El préstec és valorat amb un 8,6 sobre 10 per més 

d’un miler d’usuaris.  

•Punt bicicampus garanteix presència permanent 

de reparació, sensibilització i  informació ciclista. 

•La campanya provoca que les universitats facin 

estudis de mobilitat. 

•L’Estudi de 33 Universitats Espanyoles amb la CRUE, 

ens dóna un ampli coneixement sobre les accions 

que es porten a terme a nivell nacional i ens permet 

treballar en xarxa amb totes les universitats. 

•La dinamització de la campanya és iniciativa del 

BACC, per tant vetllarà pel bon funcionament. 

Bicicleta 

Barcelona 

http://www.btvnoticies.cat/2010/10/29/el-bicicampus-es-consolida/
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• Creem ciclistes cívics:  

- Cuiden les bicicletes Bicicampus. Al ser seva les 24h. i al tractar-se 

de bicicletes de qualitat, les cuiden més. 

- Només 1 cas en 3 anys i 6 mesos d’incidència en circulació i amb 

cobertura d’assegurança. 

 

• Promovem plans de mobilitat: La UB i UPC han fet plans 

de mobilitat des de que està Bicicampus. 

Conclusions 

 



és una iniciativa de 

Curs 2011-2012   

Flota préstec Bicicampus: 

• La UPC es desvincula per manca de pressupost. 

• La UB té una flota de 50 bicicletes, però es desvincula el 
curs 2012-2013. 

 

Punt Bicicampus: 

• La UB vol continuar el Punt Bicicampus, però en 
col·laboració amb l’ajuntament de Barcelona. 
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Propostes de futur 

• Prevenció de robatoris i registre: 

- Campanya de prevenció de robatoris a les unis: festa, formació, 

aparcaments més econòmics (BSM, igual que carnet jove), etc.  

- Servei de préstec de “U” rígides.  

• Bicivisme: habilitats i circulació. 

• Punt bicicampus: donar continuïtat al servei, ampliar 

l'horari. 


