
IMPULSEN: AMB EL SUPORT DE:

treballadors de
 23 empreses han participat en 

el projecte en perídodes de 
4 mesos utilitzant 

5 bicicletes elèctriques que han 
recorregut fins a 2.500 km 

BICICLETES
ELÈCTRIQUES

la majoria de polígons industrials tenen una accessibilitat amb transport públic limitada 
que implica una discriminació per als treballadors que no tenen vehicle propi.
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A Catalunya...

Sant Quirze
del Vallès

opta per...

Una modalitat de 
transport sostenible 

que permeti la 
mobilitat dels 

treballadors entre 
l’estació de tren de 
FGC i les empreses 

ubicades als 
diferents polígons.

objectius

Connectar els polígons industrials 
amb l’estació de tren dels FGC

Millorar la mobilitat dels treballadors 
i reduir temps de desplaçament

Acceptació i ús de la bicicleta elèctrica 
com a mode energèticament eficient 
per a les distàncies curtes

Dades de la prova pilot fins al 2017

Cas de bones pràctiques en “MOBILITAT SOSTENIBLE” 
acreditat per la Fundació Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals

Menció especial a la convocatòria de “PREMIOS CIUDAD 
SOSTENIBLE” organitzat per Fundació Fòrum Ambiental
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Dades base de la prova pilot



MOBILITAT SOSTENIBLE ALS POLÍGONS INDUSTRIALS
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adquireix les 5 bicicletes
des d’una empresa derivada
del centre EURECAT i en controla
el retorn i lliurament 
(centre de recerca i investigació)

FASE 1: DIVULGATIVA
Explicació del projecte a l’Associació de Propietaris i Empresaris dels Polígons Industrials 
de Sant Quirze del Vallès i diverses accions de difusió per sumar empreses

FASE 2: PROVA PILOT
Les bicicletes se cedeixen temporalment a les empreses, en períodes de 4 mesos,
per detectar l’interès dels possibles usuaris

FASE 3: CONTINUÏTAT DEL PROJECTE
Hi ha empreses que decideixen sumar-se al projecte de forma permanent i inverteixen 
comprant les bicicletes que necessitaran segons l’estudi previ 

Connectar l’estació amb els polígons de forma sostenible

Millorar el temps destinat a la mobilitat dels treballadors

Crear expectació entre els munipis propers

Posicionament de Sant Quirze del Vallès com a
municipi impulsor de mobilitat sostenible

Acceptació de la bicicleta com a mitjà eficient per 
a distàncies curtes

IMPACTE

posa a disposició els 
recursos pel seguiment i 
l’assessorament tecnològic

cedeix la zona destinada a l’aparcament de 
bicicletes i als equips de recàrrega i 
subministrament elèctric de l’estació de tren


