
Projecte d’aparcament de bicicletes dins les instal·lacions de l’Institut 
Menéndez y Pelayo.  
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1. Objecte 

 
La bicicleta és un dels mitjans de mobilitat més sostenible i eficient, ja que no 
contamina i contribueix a la salut de la persona que l’utilitza. Ja fa temps que a 
la ciutat de Barcelona s’està promocionant el seu ús tant des de l’ajuntament 
com des d’entitats de la societat civil. Un aparcament de bicicletes 
promocionaria al seu ús entre els membres de la comunitat educativa de 
l’Institut, i contribuïria a l’augment de l’activitat física dels alumnes, i a la seva 
salut.  
 
La proposta és ubicar un espai destinat a l’aparcament de les bicicletes dins les 
instal·lacions de l’Institut que no suposi cap molèstia o impediment a les 
activitats ordinàries de l’Institut, que la seva instal·lació  no requereixi cap tipus 
d’obra constructiva i mínim manteniment  i que garanteixi mínimes mesures de 
seguretat, impedint la seva total o parcial substracció.  
 
 

2. Antecedents 
 
Moltes entitats, centres educatius i centres de 
treball públics i privats ja disposen d’aparcaments 
segurs per als seus treballadors, associats i 
estudiants. Són iniciatives de les mateixes entitats 
i exemples que poden ser seguits: la Creu Roja, 
l’Escola Oficial d’Idiomes, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, la Fundació Terra, Whads-Accent entre 
d’altres.  

 
Destaquen també els diversos centres educatius 
que han instal·lat dins els seus espais aparcaments 
de bicicleta. Es troben exemples de centres de 
primària com són el CEIP Dolors Monserdà – 
Santapau de Barcelona o el CEIP Jacint 
Verdaguer, La Granada (Anoia), i Instituts 
d’Educació Secundària com són IES Narcís Oller  
de Valls (Alt Camp), IES Agustí Serra de Sabadell 
(Vallès Occidental) i  
 
 

 
Escola Jacint Verdaguer – La Granada (Anoia) 
 



 
 

 
Institut Narcís Oller – Valls (Alt Camp) 
 
Aquest és un projecte que també vol inscriure’s dins el compromís ambiental i 
d’austeritat de l’Institut.  
 

3. Ubicació 
 
La ubicació de l’aparcament hauria de ser al pati del centre, concretament a 
l’esquerra de l’entrada dels alumnes, i recolçat a la paret del gimnàs.  
 
 

 
 
 



4. Proposta de normativa d’ús 
 
Per garantir la seva correcte utilització, els usuaris de l’aparcament de 
bicicletes haurien de respectar unes normes mínimes, senzilles i bàsiques, de 
comportament.  
 
Per aquesta raó s’ha redactat aquesta proposta de normativa d’ús.   
 

1. L’aparcament és per a ús exclusiu del personal adscrit al centre educatiu 
de l’Institut Menéndez y Pelayo. No es tracta, doncs, d’un servei públic 
d’aparcament que pugui ser utilitzat per tercers. Tampoc es podrà 
utilitzar per a d’altres vehicles o bicicletes de lloguer. 

2. L’horari d’utilització de l’aparcament serà de dilluns a divendres en horari 
escolar. Per tant, acabada la jornada la bicicleta haurà de ser retirada i 
l’aparcament no es podrà utilitzar durant els caps de setmana o festius. 

3. L’accés a l’edifici s’haurà de fer acompanyant la bicicleta a peu i en cap 
cas pujat a sobre d’ella, per tal de garantir la neteja de la planta baixa. 

4. La capacitat màxima és de xx bicicletes. Per motius de seguretat no es 
podran deixar més bicicletes, ni ubicar-les en cap altre lloc de l’edifici. 

5. Les bicicletes plegables i patinets hauran de ser igualment aparcats en 
l’aparcament.  

6. L’ocupació serà per ordre d’arribada i no hi haurà possibilitat de reservar 
particularment una plaça. 

7.  No hi haurà cap vigilància especial ni serà una tasca específica del 
servei de consergeria. Es recomana doncs lligar bé la bicicleta, per tal 
d’evitar qualsevol tipus de substracció o incident. Igualment, l’IES 
Menéndez y Pelayo no es fa responsable en cap cas dels possibles 
desperfectes o incidències que es puguin produir a les bicicletes o als 
accessoris/objectes vinculats a elles. 

 
 

5. Models i pressupost 
 
Criteris de selecció de models.  

- Que no requereixi obres. Enroscat al terra 
- Que permeti tancament i seguretat a la bicicleta 
- Fabricat a Catalunya 

 
5.1  Models 

 
1. Comunical – St Joan de les Abadesses 

 



 
 
COMUNICAL. COMUNICACIONS COMARCALS, S.A. 
Av. de Jaume I, 33 17860 Sant Joan de les Abadesses Tel. 902 194 902  
comunical@comunical.net / www.comunical.net 
 
Preu:  Unitat per a 6 bicis 201,60 + 18%iva= 238,36 euros 
 
 

Unitats Preu unitat Places bicis Cost  Total 
(comptant 

200e 
instal·lació)

3 240 18 720   920
4 240 24 960 1160
5 240 30 1200 1400

 
- Permet lligar el quadre 
- Permet lligar patinets o skates 

 
 
 

2. Benito - Manlleu 
 

 
 
FUNDICIO    DUCTIL    BENITOVía Ausetania, 11 - 08560 MANLLEU (Barcelona)  
info@benito.com 



http://www.benito.com/ca/mobiliari_urba/complements/Aparca_Bicicletes--
VBF06.html 
 
Preu: 120 euros cada unitat per a 6 bicis 
 
 
Pressupost:  
 
 

Unitats Preu unitat Places bicis Cost  Total 
(comptant 

200e 
instal·lació)

3 120 18 360 560
4 120 24 480 680
5 120 30 600 800

 
 

3. Cubis - Montmeló 
 

 
 
 
CUBIS • Passatge Criadero núm. 1 • P.I. Sota el Molí • 08160 Montmeló. Barcelona 
(Spain) • Tel.: +(34) 93 464 32 37 • Fax: +(34) 93 464 48 31 • cubis@cubis.es 
 
Preu: 296,55 + 18%iva = 350,46 euros 
 

Unitats Preu unitat Places bicis Cost  Total 
(comptant 

200e 
instal·lació)

3 350 18 1050   1250
4 350 24 1400 1600
5 350 30 1750 1950

 
 

4. Modularbps 
 



 
 
 

Preu: Pendent 
 

 
6. Finançament 

 
 
Ni idea. 
 
Com finançar avui, una instal·lació que la gaudiran més generacions? 
 
Propostes:  

- Pressupost de l’AMPA 
- Microfunding  complicat! 
- Recol·lecta  
- ... 



 
7. Posta en funcionament 

 Fer un acte de benvinguda, amb la col·laboració d’alguna associació de 
promoció de l’ús de la bicicleta, com el BACC, que obsequïi als usuaris 
en els primers dies d’ús.  

 Aprofitar l’acte per a informar de les normes de circulació que han de 
respectar els ciclistes quan circulen per la ciutat, i de les normes d’ús 
intern.   

 Premiar als alumnes que venien a l’institut amb bicicleta tres dels cinc 
dies que durava la campanya, amb una motxilla. Comentar que era 
imprescindible fer ús del casc. 

 Informar a la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona i 
al Consorci d’Educació de Barcelona.   

 
8. Més idees per a la promoció de l’ús de la bicicleta 

• No es pot concebre una campanya de promoció de l’us de la bicicleta 
sense una tasca paral·lela d’educació als alumnes com han de circular i 
quines precaucions han de prendre. És proposen dues actuacions 

a. tractar aquests temes en l’espai de tutoria. 
b. Convidar a algun expert en educació vial des de la perspectiva de l’ús de 

la bicicleta.  

• Incloure un projecte educatiu sobre la bicicleta dins els programes 
curriculars de l’IES, per tal de promocionar l’ús responsable d’aquest 
mitjà de transport.  

• Fer una enquesta  
 
 

9. Procediments institucionals 
 

Ni idea.  
- Permís del districte? 
- Permís del Consell Escolar de Barcelona 
- Permís del Departament? 

 
 



 
 

10. Referències 
 
 

1. www.bicinstitut.cat 
Aquest web forma part d'un projecte pedagògic, integral i transversal que té 
com a objectiu fomentar l'ús de la bicicleta entre els estudiants de secundària i 
els joves en general per a desplaçar-se habitualment per la ciutat i, 
especialment, fins a l'institut. 

 
 
 

2. “Quèquicom” TV3 – La Bicicleta: una màquina perfecte 
Video: http://blogs.tv3.cat/quequicom.phd?itemid=29444  
 

3. www.bacc.info 
 

4. http://www.biciclot.net/catala/secundaria 
 
Biciclot ofereix activitats, sortides i tallers per als instituts de secundària.  
 
 


