
 

 

MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ DE BICIBOX A BELLATERRA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Bicibox i e-Bicibox són una xarxa pública d’aparcaments gratuïts i segurs per a bicicletes,              
privades el primer, i elèctriques i públiques el segon, que es troba distribuïda pels diferents               
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

El servei de Bicibox ofereix un espai protegit per a les bicicletes privades durant un període                
màxim de 48h entre setmana i 72h els caps de setmana. 

És un servei gratuït, segur i còmode i de baix impacte, ja que les estacions s'auto nodreixen                 
amb energia solar; que a dia d’avui conta amb més de 12.000 usuaris i oferta més de 1800                  
places en més de 165 estacions distribuïdes per més de 18 poblacions de l'àrea metropolitana               
de Barcelona. 

e-Bicibox és un nou abonament del servei Bicibox que permet fer ús d’una flota pública de                
bicicletes elèctriques disponibles a un conjunt de mòduls d’estacionament exclusius, iguals als            
que s’utilitzen per a l’abonament Bicibox. 

L’objectiu de l’abonament e-Bicibox és fomentar l’ús quotidià de la bicicleta, un mode de              
transport sostenible, per a qualsevol classe de desplaçament i per a qualsevol ciutadà. Per              
això, e-Bicibox ofereix bicicletes elèctriques. 

L’abonament e-Bicibox dona dret a disposar, com a màxim durant un dia, d’una bicicleta              
elèctrica compartida, i a ocupar una plaça d’estacionament Bicibox amb aquesta bicicleta            
durant el trajecte. 

Les bicicletes elèctriques són públiques: qualsevol usuari registrat pot utilitzar qualsevol de les             
bicicletes disponibles. No cal ser propietari, no cal preocupar-se del manteniment. Una            
mateixa bicicleta pot ser útil a diversos usuaris durant un dia. 

Actualment hi ha 41 mòduls e-Bicibox que es troben a onze municipis de l’àrea metropolitana               
de Barcelona, municipis del Baix Llobregat i del Vallès. Es localitzen preferentment als             
intercanviadors de transport públic, al centre urbà, a llocs de residència, a zones d’aparcament              
de vehicles privats. 

Atès que la Junta de Veïns i Veïnes del 20 de gener de 2020 va aprovar per junta de portaveus                    
la declaració formal de la EMD Bellaterra en situació d’emergència climàtica i ambiental. 

Atès que el desplaçament en bicicleta comporta beneficis tant per la salut de l'usuari com per                
la globalitat de la població, ja que redueix la contaminació atmosfèrica. 

Atès que les propostes de mobilitat impulsades per la EMD a dia d’avui han mostrat l’interès                
per promoure l’ús de la bicicleta entre la població. 

Atès que la plaça de la estació concentra l’aparcament de molts vehicles de veïns i veïnes que,                 
posteriorment, es desplacen en tren. 

https://www.bicibox.cat/Municipis
https://www.bicibox.cat/Municipis


 

Atès que el PUOSC ha valorat de forma prou positiva la proposta de peatonalització de la plaça                 
de la estació i que el desenvolupament d’aquest projecte reduirà significativament les places             
d’aparcament a l’estació. 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana de Bellaterra a l’Entitat Municipal             
Descentralitzada de Bellaterra proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Instar al govern de l’EMD a solicitar la instal·lació d’un Bicibox a la Plaça del Pi de                  
Bellaterra. 

Segon. Instar al govern de l’EMD a que, juntament amb el govern de l’Ajuntament de               
Cerdanyola i la AMB, estudien la conveniència de la instal·lació de un e-Bicibox a Bellaterra. 

Tercer. Comunicar aquest acord a l'Ajuntament de Cerdanyola i a la AMB. 

 

Bellaterra, 20 de juliol de 2020 

Grup municipal Esquerra Republicana, Bellaterra. 

 


