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PROPOSTES EXISTENTS I BENCHMARKING 



PTBGi: III - Proposta d’actuacions, fórmules d’implantació, finançament i seguiment 
Error! Utilitzeu la pestanya Inici per aplicar Título 1;TITULO- 1;Título 1 Car Car Car al 
text que voleu que aparegui aquí. 

 

2 

1.  RECOPILACIÓ DE PROPOSTES EN MATÈRIA DE MOBILITAT EN BICICLETA 
EN PLANS I ESTRATÈGIES MUNICIPALS 

El Programa Triennal de la Bicicleta de Girona, en la seva Diagnosi, analitza les 
diferents estratègies contemplades en diferents plans de ciutat.  

Molts dels plans defineixen propostes concretes que en el present apartat. D’aquestes 
propostes el PTBGi en considera aquelles que es troben alineades amb els objectius de 
l’Estratègia Catalana de la Bicicleta i poden ser considerades en l’abast de tres anys del 
Programa. 

 

1.1 Propostes pendents d’execució del Pla de Mobilitat Urbana 

El Pla de Mobilitat Urbana, en matèria de bicicleta presenta un alt grau de compliment. 
Tot i així hi ha mesures que encara resten pendents. Aquestes mesures són: 

Figura 1. Propostes pendents d’execució i grau d’execució del PMU 

Codi Mesura Actuació Grau d’execució % 

B2.1 

Carril bici pel carrer 
Barcelona de Martí 
Sureda fins a parc 
Migdia. 

Projecte per a la construcció 
d'un carril bici en vorera. 
Instal·lació de semàfor per 
creuar c. Barcelona 

Octubre 2017 inici obra construcció 
coberta pista escola Cassià Costal , com 
a pas previ per disposar de vorera 
amplia on compartir espai vianants i 
ciclistes 

40 

B2.6 
Camí Ral, des de Parc 
de Domeny fins a Sant 
Gregori 

Adequació. Itinerari vora al 
riu Ter 
 

Projecte de construcció d'un camí 
ciclable a la zona industrial Torroella-
Nestlé aprovat definitivament 
8/02/2019. Pendent licitació 

30 

B2.14 
Santa Coloma des de 
la plaça de Salt fins a 
Vilablareix 

Senyalització carril bici en 
calçada 

2018 s'ha redactat projecte carril bici de 
s de Can Pau Birol fins a Vilablareix 
passant per plaça de Salt i carretera 
Santa Coloma 

30 

B2.15 Carrer del Carme 
Projecte per a la 
senyalització d'un carril bici 
al carrer Carme 

En redacció 60 

B4 
Implantació de noves 
zones d'aparcaments 
per a bicicletes 

instal·lar zones 
d'aparcament per a 
bicicletes 

Realització a demanda 80 

SV2.3 
Campanyes policia 
indisciplina viària 
bicicletes 

 

S'ha dut a terme 7 campanyes. 
Actualment agents bi-cívics adreçats a 
l'incivisme dels turistes practicants de 
bicicleta, especialment pel Barri Vell 

80 

 
  



PTBGi: III - Proposta d’actuacions, fórmules d’implantació, finançament i seguiment 
Error! Utilitzeu la pestanya Inici per aplicar Título 1;TITULO- 1;Título 1 Car Car Car al 
text que voleu que aparegui aquí. 

 

3 

1.2 Previsions de planejament urbanístic 

Dins del Planjament Urbanístic s’han identificat dues mesures a desenvolupar: 

• Un itinerari per a vianants i ciclistes que connecti la Via Verda del Carrilet II 
amb la zona universitària de Montilivi dins del Pla Especial de la Creueta. 
L’itinerari de vianants existeix en forma de vorera en un dels marges del carrer 
Pic de Peguera. L’itinerari però, no compleix amb les condicions per poder ser 
un itinerari ciclista compartit per vianants donat la seva amplada i la 
discontinuïtat en les cruïlles. 

• Un camí verd dins del parc paral·lel a la sèquia Monar que desenvolupa el Pla 
Especial de les Hortes de Santa Eugènia. Aquest itinerari uniria la trama urbana 
amb la Via Verda del Carrilet I en el seu pas per les Hortes. 

Figura 2. Ubicació de les propostes en matèria de bicicletes de les previsions del planejament urbanístic 

 

 
  

Camí Verd 
(Pla Especial de les Hortes 

de Santa Eugènia) 

Itinerari vianant-bici 
(Pla Especial de la Creueta) 
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1.3 Pla d’Acció de Desenvolupament del sector econòmic de la Bicicleta 

El Pla d’Acció defineix 5 línies estratègiques, 12 programes i 36 actuacions. 

 

LE-1 - VERTEBRAR EL SECTOR I LA SEVA XARXA RELACIONAL

• Programa –A: Governança i vertebració del sector
• A1 - Creació del Consell / Plataforma de la bicicleta
• A2.- Incorporar el sector de la bici en les estratègies públiques

• Programa-B: Impulsar les sinèrgies i cooperació empresarial
• A3.- Entre el propi sector
• A4.- Amb el sector hoteleria i restauració
• A5.- Amb el sector cultural
• A6.- Amb el sector comercial
• A7.- Amb el sector tecnològic

LE-2 - PROMOCIÓ

• Programa –C: Projectar la marca Girona com a destí turístic esportiu
• A8.- DTE
• A9.- Relacions i missions amb touroperadors, influencers, etc.
• A10.- Assistència a fires

• Programa –D: Promoure la internacionalització de les empreses i els serveis
• A11.- Missions comercials
• A12.- Assistència a Fires internacionals

• Programa –E: Promoure la demanda i ús de la bici per els residents
• A13.- Campanyes sensibilització
• A14.- Xarxa d’agents cívics dinamitzadors per la bicicleta
• A15.- Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB)

LE-3 - INNOVACIÓ, TECNOLOGÍA I CONEIXEMENT

• Programa –F: Generar coneixement
• A16.- Observatori econòmic, ambiental i social de la bicicleta
• A17.- Coneixement de la demanda turística
• A18.- Coneixement de la demanda local
• A19.- BigData tecnològic aplicat al sector

• Programa –G: Promoure la innovació
• A20.- Apropar empreses i món acadèmic
• A21.- Call per a la innovació / Premis a la innovació del sector

LE-4 - PROMOURE L’EMPRENEDORIA I LA OCUPACIÓ EN EL SECTOR

• Programa –H: Fomentar l’emprenedoria i atracció de talent
• A22- Polítiques d’emprenedoria
• A23.- Crear un programa de mentors

• Programa –I: Impulsar la formació específica
• A24.- Formació especialitzada – itineraris – càpsules
• A25.- Orientació dels PFM, PFG
• A26.- Doctorands industrials

LE-5 -CONVERTIR GIRONA EN UN TERRITORI BIKEFRIENDLY RECONEGUT 
INTERNACIONALMENT

• Programa –J: Millorar les infraestructures i connectivitat del carril bici
• A27.- Desenvolupament de nou carril bici a Girona / PMUS
• A28.- Connectar la xarxa de vies verdes

• Programa –K: Impulsar la intermodalitat completa
• A29.- Xarxa de bus
• A30.- Tren Rodalies i AVE
• A31.- Aeroport
• A32.- Pools de bicis en organismes públics

• Programa –L: Impulsar més aparcaments segurs i infraestructures de suport a la bici
• A33.- Hotels bikefriendly
• A34.- Polígons industrials
• A35.- Malla de pàrquings en trama urbana
• A36.- Organismes públics, escoles, etc.
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1.4 Pla estratègic de l’esport local a Girona 

Aquest pla desenvolupava dues propostes concretes sobre la xarxa de carrils bicicleta 
de la ciutat per tal de donar una continuïtat a la xarxa de carrils bici per connectar amb 
els recorreguts de ciclisme de carretera. Aquestes connexions permetrien a la gent que 
practica ciclisme de carretera, sortir i entrar de la ciutat enllaçant millor amb la xarxa 
urbana. 

El carril bicicleta en vorera del Passeig d’Olot gira cap al Carrer Montnegre i no 
continua recte fins a la Rotonda del Tren d’Olot en la frontera amb Salt. Al municipi de 
Salt a més, l’itinerari ciclable discorre pel carrer paral·lel al troncal. Millorar la qualitat 
de l’itinerari urbà fins a la GI-535 pot millorar les condicions dels ciclistes esportius que 
utilitzen aquesta ruta (D.2.1). 

En el mateix sentit es troba l’enllaç amb la GI-531 cap a Sant Gregori. Resoldre la 
continuïtat de l’itinerari ciclable en la rotonda i en el pont que creua l’AP-7 pot millorar 
la qualitat i la seguretat dels desplaçaments en bicicleta cap a aquesta carretera 
(D.2.2). 

Figura 3. Propostes sobre bicicletes del Pla Estratègic de l’Esport Local a Girona 

 

 

Addicionalment, el Pla proposa millorar la il·luminació del carril de tornada del Parc de 
Domeny (D.1.1). 

D.2.2. Ampliació de tram 
del carril bici fins enllaçar 

amb carretera Sant Gregori 
 

D.2.1. Ampliació de tram 
del carril bici fins enllaçar 

amb carretera d'Olot 
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2.  BENCHMARKING DE BONES PRÀCTIQUES 

Carril de sentit contrari per bicicletes 

Els carrils exclusius per bicicletes en sentit contrari al trànsit motoritzat poden ajudar a 
pacificar carrers, reduint carrils de circulació i millorar els itineraris de bicicletes, 
permetent la seva circulació en el sentit contrari de la marxa amb seguretat. Les 
interseccions han de mantenir la senyalització com si es tractés de la intersecció entre 
vies de doble sentit, per tal de que totes les persones usuàries de la via identifiquin 
fàcilment les trajectòries a seguir. 

La limitació del carril amb trànsit a 30 km/h pot ajudar a que les bicis no intentin anar 
sistemàticament pel carril bici en sentit contrari. 

Figura 4. Exemple de Vitòria, carrer Eulogio Sardan 

 

 

Autoritzar la circulació de bicicletes en sentit contrari sense carril propi 

L'acció es limita a la instal·lació de senyalització vertical autoritzant la circulació de 
ciclistes en tots dos sentits, mentre que la resta de vehicles només pot circular en un, 
tal com indica el senyal de la fotografia. No s'ha de confondre aquesta solució amb el 
carril amb sentit reservat a ciclistes. En aquest cas es tracta de carrers d'un únic carril 
en què les bicis poden circular en els dos sentits, sense necessitat de tenir un carril 
propi que delimiti una zona de circulació obligada. Aquesta mesura ha d'estar 
reservada a carrers altament pacificats o de coexistència amb vianants, on el 
trànsit és escàs, lent i les persones conductores estan pendents de la presència de 
vianants en l'espai de circulació, de manera que les bicis no resulten un element 
inesperat. Aquesta mesura, tot i que està implementada en alguns municipis catalans, 
genera certa inseguretat jurídica1 i cal valorar la seva implementació. 

                                           
1 El BACC denuncia la inseguretat jurídica dels senyals de trànsit i la inacció de l’Ajuntament de 
Barcelona. (Notícia del 15/07/2019) (enllaç) 
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Figura 5. Exemple de doble sentit de la marxa, únicament per bicicleta, a Zurich 

 
 

Obligatorietat de desencotxament de la bicicleta en zona de vianants 

A la ciutat de Sevilla s’ha implementat una senyalització que obliga a desencotxar als i 
les ciclistes a les zones de vianants amb una alta demanda de mobilitat com les zones 
comercials. Aquesta obligatorietat és de caràcter temporal i coincideix amb els horaris 
d’obertura de la majoria de comerços i establiments. 

Figura 6. Exemple de senyalització a la ciutat de Sevilla 
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Urbanisme tàctic 

Algunes ciutats han apostat per l’adaptació de l’espai públic urbà a les noves 
característiques de mobilitat, donant prioritat a la mobilitat activa en front dels altres 
modes. La manera d’implementar propostes ha estat mitjançant actuacions de baix 
cost, l’anomenat urbanisme tàctic. 

 
Font: Recomanacions per a ens locals per fer vies ciclistes urbanes (Territori) 

 

Aparcament segur de bicicletes  

El municipi de Vilafranca del Penedès disposa de tres aparcaments tancats per a 
bicicletes. El seu ús és gratuït però cal un registre previ en l’Ajuntament. En el moment 
de la inscripció es lliura una clau per poder utilitzar l’aparcament. 

Figura 7. Aparcament segur de bicicletes en l’estació de tren de Vilafranca 

 
Font: Ajuntament de Vilafranca 
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Segell Cycle Friendly Employer 

L’European Cyclists’ Federation gestiona un 
certificat que acredita uns estàndards de 
qualitat a nivell europeu per a les empreses 
que aposten per facilitar i motivar l’ús 
quotidià de la bicicleta entre el seu personal. 
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 FITXES DE LES PROPOSTES DEL PTBGI 

 

 
  



PTBGi: III - Proposta d’actuacions, fórmules d’implantació, finançament i seguiment 
Error! Utilitzeu la pestanya Inici per aplicar Título 1;TITULO- 1;Título 1 Car Car Car al 
text que voleu que aparegui aquí. 

 

11 

1.  ACONSEGUIR QUE LA BICICLETA SIGUI PROTAGONISTA D'UNA 
MOBILITAT MÉS AMABLE 

El primer Pilar de l’ECB defineix la seva estratègia de la següent manera: 

 

Amb l’objectiu d’impulsar un major repartiment modal de la mobilitat quotidiana en 
bicicleta, cal incidir en un disseny de l’espai urbà que prioritzi espais per a la bicicleta 
respecte dels vehicles motoritzats i en la coordinació d’aquests espais amb els vehicles 
de mobilitat personal emergents. Les connexions de mobilitat sostenible han de crear 
xarxes entre els principals equipaments de la ciutat, les escoles, els centres comercials, 
els polígons industrials, els nodes de transport públic i, en general, els grans centres 
generadors de mobilitat. 

Assolir una intermodalitat efectiva entre la bicicleta i el transport públic requereix 
millorar l’accessibilitat a les estacions de la xarxa i reforçar l’aparcament, especialment 
l’aparcament segur de bicicletes, ja sigui a l’interior dels equipaments o mitjançant 
solucions infraestructurals adaptades a la demanda del transport públic. L’elaboració 
d’estratègies de la bicicleta d’àmbit municipal o supramunicipal contribueix a facilitar-
ne l’ús i promoure una mobilitat més sostenible. 

 

Per aconseguir-ho, planteja 4 objectius estratègics que busquen aconseguir duplicar la 
quota modal en bicicleta a Catalunya per arribar a un 8% dels desplaçaments urbans. 

 

1.1 Garantir la pedalabilitat a totes les àrees urbanes de forma contínua i 
connectada. Planificació i infraestructura urbana. 

1.2 Promoure una circulació de bicicletes segura, confortable i directa. Seguretat i 
disseny. 

1.3 Interconnectar les àrees urbanes i d'activitat econòmica situades a l'entorn dels 
10 km. Planificació i infraestructura interurbana. 

1.4 Impulsar la intermodalitat bicicleta-transport públic. Intermodalitat amb el 
transport públic. 

 

El PTBGi desenvolupa 4 programes per tal de treballar aquests quatre objectius. 
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Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 

El primer programa planteja diferents mesures per tal de planificar i desenvolupar una 
xarxa ciclable continua i segura a la ciutat de Girona. 

La xarxa ciclable la componen les vies que connecten els diferents pols tractors de 
mobilitat del municipi i que donen a la bicicleta una certa prioritat i seguretat en la 
seva circulació. La ciutat de Girona encara no ha desenvolupat totes les vies definides 
en el Pla de Mobilitat Urbana de 2014. El PTBGi, en el seu termini de tres anys, 
proposa una sèrie d’itineraris prioritaris a desenvolupar que estan llistats en el 
Programa 1.2. 

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona haurà de definir la 
xarxa ciclable de la ciutat, així com les connexions supramunicipals. Entre els itineraris 
més demandants durant el procés de redacció del PTBGi es prioritzen: 

 

Itineraris a desenvolupar dins del PTBGi Proposta d’altres itineraris a desenvolupar 

• Lluís Pericot (FASE 1 i 2) 

• Riu Güell: P. Saharauí - rotonda Santa 
Eugènia - Can Ninetes 

• Carrer Migdia 

• Rotonda Riu Güell a Carretera Barcelona 

• Gran Via Jaume I 

• Connexió Polígon Avellaneda 

• Eix Marques Caldes de Montbui (carrer 
Barcelona - avinguda Pericot) 

• Av. Josep Tarradellas i Joan 

• Reggio Emilia 

• Av. Ramon Folch 

• Carrer Barcelona 

• Continuació Santa Eugènia 

• Connexió barri Palau amb centre ciutat 

• Connexió polígon Industrial Mas Xirgo 

• Pacificació de l’Eixample 

 

La planificació dels nous itineraris han d’incorporar els criteris de l’ECB 2020-2025 així 
com tenir en compte els estudis de camins escolars segurs i els itineraris segurs als 
centres de secundària. 

 

 
  



PTBGi: III - Proposta d’actuacions, fórmules d’implantació, finançament i seguiment 
Error! Utilitzeu la pestanya Inici per aplicar Título 1;TITULO- 1;Título 1 Car Car Car al 
text que voleu que aparegui aquí. 

 

13 

Pilar 1 Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 

1.1.1 Proposta d'itineraris urbans a desenvolupar 

 

Definició 

Tot i que el nou PUS-SGi haurà de definir 
la xarxa ciclable de la ciutat, el PTBGi 
proposa uns itineraris prioritaris en els 
que millorar la mobilitat en bicicleta. 

 

Motivació 

Desenvolupar la xarxa ciclable urbana. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 

1.1.2 Itineraris urbans a desenvolupar dins del termini del PTBGi 

 

Definició 

Dins del termini del PTBGi s’han prioritzat 
i temporalitzat una sèrie d’itineraris 
ciclables. 

Motivació 

Desenvolupar la xarxa ciclable urbana. 

Valoració econòmica 

Veure programa 1.2 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1-3   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 

1.1.3 Definició de les connexions interurbanes de la ciutat 

 

Carril bici Vilablareix 

Definició 

Aprofitar la dimensió supramunicipal del 
PUS-SGi (Pla Mobilitat Urbana Sostenible 
- Supramunicipal de Girona) per definir 
les connexions interurbanes prioritàries. 

Motivació 

Creació d'una xarxa ciclable que connecti 
Girona amb els municipis propers. 

Valoració econòmica 

Cost interioritzat en el PUS-SGi 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 3   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla Estratègic de l’Esport a Girona (D.2) 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 

1.1.4 Criteris ECB en el PUS-SGi 

 

Definició 

Vetllar per a que el PUS-SGi estigui 
alineat amb els objectius de l'ECB 2025. 

Motivació 

Disposar d'un PUS-SGi alineat amb l'ECB 
2025. 

Valoració econòmica 

Cost interioritzat en el PMU 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 

1.1.5 Estudis de camins escolar segurs 

 

Definició 

Continuar amb la tasca definida en el 
PMU sobre els estudis de camins escolars 
segurs. 

Motivació 

Afavorir els desplaçaments a peu i en 
bicicleta. 

Valoració econòmica 

45.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1  4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU P-6  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 

1.1.6 Itineraris segurs a centres de secundària 

 

Definició 

Proposta de treball amb el Consell de 
l'Adolescència per tal d’identificar 
itineraris de mobilitat sostenible entre 
centres d'educació primària i centres 
d'educació secundària. 

Motivació 

Realitzar el projecte de millora d'itinerari 
segurs a centres de secundària i 
fomentar l'ús de la bicicleta. 

Valoració econòmica 

En funció de les actuacions proposades. 

Calendari 

2021 2022 2023 

P P P E         

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1  4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU P-6  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

Els itineraris urbans de la xarxa bàsica ciclable han de garantir a la bicicleta un espai 
amb uns certs requisits de qualitat (senyalització, traçat, continuïtat, confort, 
seguretat,...). Proporcionar un espai segregat de la resta de persones usuàries de la 
via atorga una prioritat a la bicicleta i n’afavoreix els desplaçaments.  

Paral·lelament, es pot treballar per en altres polítiques de ciutat que millorin les 
condicions dels desplaçaments en modes actius (a peu i en bicicleta) i redueixi la 
dependència del vehicle privat. La pacificació del trànsit i la disminució de places 
d’aparcament en la via pública són dues propostes clau i ja contemplades en el PMU de 
2014 sobre les que cal continuar treballant per racionalitzar l’ús de l’espai públic. 

Un altra mesura a analitzar és la gestió del trànsit, incorporant cicles semafòrics que 
prioritzin el transport públic i els modes actius. 

La proposta de desenvolupament d’itineraris urbans del PTBGi es fa a partir de la 
informació obtinguda de l’anàlisi-diagnosi, la participació, la xarxa bàsica ciclable 
definida en el PMU i les previsions de projectes d’urbanització de l’Ajuntament. 
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Pilar 1 Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

1.2.1 Carril bicicleta a Lluís Pericot, Fase 1 

 

Definició 

Execució del carril bicicleta a Lluis Pericot 
entre la rotonda de Països Catalans i el 
carrer Caldes de Montbui. El projecte 
està en redacció i es preveu que es pugui 
executar en 2021. 

Motivació 

Desenvolupament de la xarxa planificada 
al PMU. 

Valoració econòmica 

650.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

L L E E         

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Pilar 1 Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

1.2.2 Riu Güell: P. Saharauí - rotonda Santa Eugènia - Can Ninetes 

 

Definició 

Tram de connexió del carril bici del 
viaducte de Fontajau fins a la Rotonda de 
Santa Eugènia i continuació fins al centre 
cívic de Can Ninetes. 

Motivació 

Desenvolupament de la xarxa planificada 
al PMU. 

Valoració econòmica 

900.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

  P P L L E E     

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Pilar 1 Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

1.2.3 Carrer Migdia (Emili Grahit - Caldes de Montbuí) 

 

Definició 

Itinerari ciclable pel carrer Migdia, entre 
el carrer Caldes de Montbuí i Emili Grahit. 

Motivació 

Creació d'un eix pacificat troncal al centre 
de la ciutat. 

Valoració econòmica 

400.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

    P P L L E E   

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Pilar 1 Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

1.2.4 Rotonda Riu Güell a Carretera Barcelona 

 

 

Definició 

Creació d'un itinerari ciclable transversal 
a la ciutat des de la Rotonda del Riu 
Güell a la carretera Barcelona. (Rambla 
Berenguer Ramon - c. Pamplona - c. 
Martí Sureda Deulovol) 

Motivació 

Desenvolupament de la xarxa planificada 
al PMU. 

Valoració econòmica 

300.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

      P P P P L L 

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Pilar 1 Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

1.2.5 Gran Via Jaume I - Actuació tàctica 

 

Exemple: Via Augusta (Barcelona) 

Definició 

Introduir un carril bicicleta per sentit a 
Gran Via Jaume I adoptant les solucions 
tècniques que es considerin idònies per 
fer accessible i compatible les parades de 
bus amb el carril bicicleta 

Motivació 

Desenvolupament de la xarxa planificada 
al PMU sense condicionar 
pressupostàriament la resta de mesures 
amb una urbanització clàssica. 

Valoració econòmica 

200.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Pilar 1 Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

1.2.6 Projecte de la connexió Polígon Avellaneda (C/ Barcelona) 

 

 

Definició 

Carrer Barcelona entre rotondes de 
Barcelona i de Mas Gri. 

Motivació 

Desenvolupament de la xarxa planificada 
al PMU. 

Valoració econòmica 

30.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

         P P P 

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1-3   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Pilar 1 Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 

1.2.7 Projecte de Lluis Pericot, Fase 2 

 

Definició 

Plantejar el projecte d’execució via 
ciclista a l'avinguda Lluis Pericot en el 
tram entre els carrers Caldes de Montbui 
i Reggio Emilia. 

Motivació 

Desenvolupament de la xarxa planificada 
al PMU. 

Valoració econòmica 

30.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

          P P 

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-1 

Pla d’Acció A-27 

Km de xarxa bàsica ciclable 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Programa 1.3: Aparcament segur de bicicletes 

L’aparcament segur de bicicletes en origen i/o destí, és una de les infraestructures que 
més incentiven a l’ús de la bicicleta. Com s’ha analitzat en el PTBGi, el 37% de les 
persones que han participat a l’enquesta oberta han patit robatoris de la seva bicicleta 
en els darrers 5 anys.  

Tal com apuntava el PMU, la política d’ampliació d’aparcament segur de bicicletes en la 
via pública es considera adequat i cal continuar amb aquesta tasca. A més a més, el 
PTBGi identifica dues línies de treball addicionals: 

• Implementar aparcaments segurs per a bicicletes a l’interior dels equipaments 
públics. 

• Implementar un aparcament segur de bicicletes a l’Estació. 
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Pilar 1 Programa 1.3: Aparcament segur de bicicletes 

1.3.1 Continuar millorant l'oferta d'aparcament segur 

 

 

 

Definició 

Substitució dels aparcaments d'una roda i 
millora de l'oferta d'aparcament segur, 
preferiblement fora de la vorera i 
continuar amb la tasca de millora de 
l’oferta d’aparcament. 

Motivació 

Millorar l'oferta d'aparcament segur i 
continuar realitzant la tasca habitual de 
l'Ajuntament. 

Valoració econòmica 

24.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-4 

Pla d’Acció A-35 

Oferta de places d’aparcament de 
bicicletes 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.3: Aparcament segur de bicicletes 

1.3.2 Aparcament segur a l'interior d'equipaments 

 

 

 

Font: Ajuntament de Barcelona 

Definició 

Incorporar aparcament segur a l'interior 
dels equipaments públics de la ciutat. 

Motivació 

Millorar l'oferta d'aparcament segur 

Valoració econòmica 

10.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció A-36  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.3: Aparcament segur de bicicletes 

1.3.3 Aparcament segur (consigna) a l'Estació 

 

 
Aparcament tancat a Gavà 

Font: Àrea Metropolitana de Barcelona 

Definició 

Creació d'un aparcament segur a l'Estació 
de Girona. 

Motivació 

Dotar d'oferta d'aparcament segur a 
l'entorn de l'Estació. 

Valoració econòmica 

100.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

P L L E E        

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 3-4   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció A-30  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 
 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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Programa 1.4: Seguretat viària 

El disseny de les infraestructures de mobilitat i la gestió de les mateixes han de 
realitzar-se amb Visió Zero d’accidentalitat. Cal tenir en ment l’objectiu en seguretat 
viària de reduir les víctimes mortals i ferides greument en accidents de trànsit un 50% 
l’any 2030 respecte del 2020. 

Figura 8. Principals àmbits d’actuació en seguretat viària proposats per al decenni 2020-2030 

 
Font: Servei Català de Trànsit 

 

El nombre d’accidents amb persones ciclistes implicades ha crescut en els darrers anys 
a la ciutat. Tal com apunta el Pla Local de Seguretat Viària 2020-2023:  

 

Cal posar especial èmfasi en la població ciclista d’homes d’entre 15 i 24 anys i focalitzar 
els esforços en ampliar la xarxa ciclista en grans vies com el carrer de Santa Eugènia i 
el carrer d’Emili Giralt. També caldria posar especial èmfasi en interseccions 
pertanyents als carrils bicicleta pintats en vorera. 

 

L’objectiu doncs és promocionar l’ús de la bicicleta sense que augmenti l’accidentalitat. 
El PTBGi recupera les propostes del PMU i el PLSV sobre seguretat viària, així com 
planteja propostes que treballen en aquesta línia. 
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Pilar 1 Programa 1.4: Seguretat viària 

1.4.1 Realització d'un estudi específic d'accidentalitat de vulnerables 

 

Definició 

Impulsar un estudi de seguretat viària 
centrat vulnerables: vianants, ciclistes, 
motoristes i VMP. 

Motivació 

Identificar els punts de concentració 
d'accidents o de risc. 

Valoració econòmica 

50.000 € 

Calendari: 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, SCT 

Objectiu 2   

Mesura contemplada en: Indicadors de seguiment: 

PLSV: 3.3.2, 6.2.2 

PMU: SV-2, SV-3 

Accidents amb víctimes amb ciclistes 
implicats 

Objectius de Desenvolupament Sostenible:  
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Pilar 1 Programa 1.4: Seguretat viària 

1.4.2 Incorporar separadors físics en els carrils bicicleta en calçada actuals 

 

Definició 

Incorporar separadors al Pont de 
Fontajau. 

Instal·lació de més separadors en funció 
de les propostes de l'estudi 
d'accidentalitat. 

Motivació 

Millorar la seguretat dels itineraris en els 
carrils bicicleta en calçada. 

Valoració econòmica 

6.500 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 2   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

 Accidents amb víctimes amb ciclistes 
implicats 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.4: Seguretat viària 

1.4.3 Trams de connexió de la xarxa actual 

 

Definició 

Millora de la senyalització de trams de 
connexió que manquen a les vies ciclistes 
que connecten les estacions de Girocleta 
o altres. 

Motivació 

Reduir els conflictes entre vianants i 
ciclistes. 

Valoració econòmica 

15.000 € 

Calendari: 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1-2   

Mesura contemplada en: Indicadors de seguiment: 

PLSV: 2.2.3 

PMU: SV-3 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible:  
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Pilar 1 Programa 1.4: Seguretat viària 

1.4.4 Polsadors semafòrics per a bicicletes 

 

Definició 

Identificar els semàfors amb polsador 
que es troben allunyats de l'itinerari 
ciclable i col·locar un nou polsador o 
substituir-lo per un semàfor fixe. 

Motivació 

Millorar el confort dels ciclistes en els 
creuaments. 

Valoració econòmica 

Contracte de manteniment de semàfors 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 2   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

El PMU ja feia referència a aquesta 
mancança. 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.4: Seguretat viària 

1.4.5 Millora de la il·luminació dels itineraris 

 

Definició 

Identificar trams de la xarxa ciclable es 
detectin falta d'il·luminació com el que 
identificava el Pla Estratègic de l’Esport 
Local (D.1.) al parc Domeny. 

Motivació 

Millora de la il·luminació dels itineraris 

Valoració econòmica 

En funció de l'actuació 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 2   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla Estratègic de l’Esport Local (D.1)  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.4: Seguretat viària 

1.4.6 Millorar la senyalització a la Pl. Independència des de Canalejas 

 

Definició 

Incorporar senyalització vertical per 
advertir de la presència de bicicletes a 
l’accedir a la plaça. 

Motivació 

Millorar la seguretat viària. 

Valoració econòmica 

200 € 

Calendari: 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 2   

Mesura contemplada en: Indicadors de seguiment: 

 Accidents amb víctimes amb ciclistes 
implicats 

Objectius de Desenvolupament Sostenible:  
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Programa 1.5: Altres mesures 

En aquets programa s’engloben altres mesures de ciutat que tenen un àmbit diferent 
als mencionats anteriorment. 

En primer lloc, continuar apostant per una distribució urbana de mercaderies més 
sostenible i continuar incentivant l’ús de cicles (bicicletes i tricicles) per fer el 
repartiment. També cal dissenyar la nova infraestructura ciclable per tal de que els 
cicles (d’unes dimensions més grans que una bicicleta convencional) puguin circular 
amb comoditat i seguretat. 

Per un altra banda, continuar estenent el servei de Girocleta a la ciutat és una manera 
eficaç d’incentivar l’ús de la bicicleta entre la població. Ja el PMU remarcava que un 
dels objectius dels sistemes de bicicleta pública és fer que les persones que mai han 
utilitzat la bicicleta dins la ciutat, la provin, i un cop comprovin que és un mode de 
desplaçament còmode, ràpid, segur i saludable, es decideixin a comprar la seva pròpia 
bicicleta. El PTBGi fa una proposta de zones on millorar la cobertura i incorpora les 
previsions de noves estacions per l’any 2021. 

Per últim, es posa de relleu un servei existent de cessió de bicicletes que es troba en 
funcionament i que pot ajudar a la població a disposar d’una bicicleta pròpia en cessió 
d’ús. Fer una bona comunicació i un bons seguiment d’aquest servei pot ser una bona 
manera de fer arribar la bicicleta a una major part de la població. 
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Pilar 1 Programa 1.5: Altres mesures 

1.5.1 Seguir promocionant l'ús de la bicicleta de càrrega per DUM 

 

Definició 

Continuar amb la tasca de promoció de 
l'ús de bicicletes i tricicles de càrrega 
(cicles) per a la distribució urbana de 
mercaderies. 

Motivació 

Reduir les externalitats negatives de la 
DUM. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1   

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU B-6  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 1 Programa 1.5: Altres mesures 

1.5.2 Continuar amb el servei Girocleta i analitzar l'increment de l'oferta 

 

 

Definició 

Analitzar les opcions d'ampliar el servei 
de Girocleta.  

Es pot aprofitar el nou PUS-SM per fer el 
salt a servei interurbà en els municipis 
que presenten un continu urbà. 
• Pericot amb Caldes de Montbuí 
• Migdia amb Terri 
• Plaça St Pere 
• Carretera de Taialà amb Josep M Prat 
• Avinguda St Narcís amb Antoni Gaudí 
• Plaça de Salt 

Motivació 

Millorar l'oferta de la Girocleta garantint 
la sostenibilitat del sistema. 

Valoració econòmica 

660.000 € 

Calendari: 

2021 2022 2023 

    

      

  

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 3-4   

Mesura contemplada en: Indicadors de seguiment: 

PMU B-3 Parades de Girocleta 

Objectius de Desenvolupament Sostenible:  
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Pilar 1 Programa 1.5: Altres mesures 

1.5.3 Seguir donant el servei de cessió de bicicletes 

 

Definició 

Continuar oferint el servei de cessió de 
bicicleta i millorar-ne la comunicació 
entre la ciutadania. 

Motivació 

 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   2 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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2.  IMPULSAR LA BICICLETA COM A ELEMENT TURÍSTIC, D'OCI I ESPORTIU 
DE FORMA SEGURA 

El segon pilar de l’ECB busca desenvolupar una oferta de qualitat en quant a itineraris 
de rutes cicloturístiques. 

 

L’impuls del cicloturisme i de l’ús de la bicicleta com a element d’oci i esportiu és 
coherent amb el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022 i els objectius que 
persegueix: desestacionalització augmentant les propostes en temporada baixa, 
diversificació per gestionar intel·ligentment el creixement de turistes, desconcentració 
en el territori fomentant el turisme d’interior, i increment de la despesa diària dels 
visitants mitjançant una oferta de qualitat i d’alt valor experiencial. 

 

L’ECB desenvolupa en aquest pilar quatre objectius estratègics: 

2.1. Desenvolupar una xarxa de rutes cicloturístiques per camins o vies ciclistes  
que abastin el territori català 

2.2. Promoure que les rutes cicloturístiques siguin confortables i segures 

2.3. Posar en valor les rutes cicloturístiques per generar noves oportunitats de 
turisme sostenible i riquesa al territori  

2.4. Millorar la seguretat del cicloturisme i ciclisme esportiu a la carretera 
fomentant la convivència entre totes les persones usuàries de la xarxa viària 

 

La ciutat de Girona és la capital d’una de les regions amb més tradició en cicloturisme i 
ciclisme esportiu del sud d’Europa i disposa d’itineraris ja desenvolupats i consolidats. 
Com a ciutat, també s’ha treballat l’aspecte de la bicicleta com a element turístic, d’oci i 
esportiu en diversos plans i estratègies de ciutat. Diverses de les mesures proposades 
en aquests plans presenten un bon grau d’alineació amb els objectius estratègics de 
l’ECB. El PTBGi doncs, recupera aquelles mesures que considera prioritàries i 
realitzables en el termini de 3 anys i proposa d’altres línies de treball per tal de que 
Girona continuï sent un referent internacional en cicloturisme i ciclisme esportiu. 
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Programa 2.1: Planificació i implantació de rutes cicloturístiques 

Tot i que les rutes de cicloturisme no tinguin la totalitat del seu recorregut en el 
municipi, Girona com a pol tractor de la regió pot identificar aquelles rutes que les 
persones usuàries i visitants de la ciutat demandin.  

Per aquest motiu, el programa 2.1 del PTBGi treballa per un costat la comunicació amb 
entitats de cicloturisme i ciclisme esportiu de la ciutat, que són coneixedores del dia a 
dia dels visitants i ciclistes. A més, recupera la proposta del Pla d’Acció per al 
Desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta sobre l’elaboració d’una enquesta 
que ajudi a caracteritzar el perfil de persona usuària de cicloturisme de la ciutat. 

Per altra banda, el PTBGi també detecta aspectes a millorar dels recorreguts 
municipals de les rutes de cicloturisme. 
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Pilar 2 Programa 2.1: Planificació i implantació de rutes cicloturístiques 

2.1.1 Consolidar la incorporació d'Entitats cicloturístiques en els grups de treball 
existents 

 

Definició 

Potenciar i consolidar la incorporació de 
les entitats de cicloturisme participants al 
PTBGi dins dels grups de participació 
existents. 

Motivació 

Les entitats de turisme veuen una 
oportunitat de potenciar el cicloturisme al 
sortir de la crisi del coronavirus. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, Patronat de 
Turisme, Vies Verdes 

Objectiu  1 1 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.1: Planificació i implantació de rutes cicloturístiques 

2.1.2 Enquesta de caracterització de les persones usuàries de cicloturisme 

 

Definició 

Realitzar una enquesta orientada a 
caracteritzar el perfil de les persones 
usuàries de cicloturisme condicionada a 
la millora del turisme. 

Motivació 

Conèixer el perfil dels i les visitants que 
es mouen en bicicleta per la ciutat. 

Valoració econòmica 

15.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  1  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A-17  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.1: Planificació i implantació de rutes cicloturístiques 

2.1.3 Anella Verda Urbana (actualització itinerari i millora senyalització) 

 

Definició 

Creació d'un itinerari circular (anella 
verda) mitjançant senyalística que 
actualitzi l'actual itinerari de Vies Verdes - 
PiriNexus - Ruta del Ter, aprofiti la nova 
xarxa disponible i enllaci amb l'Estació, 
l'Oficina de Turisme, el Punt de Trobada. 

Motivació 

Repensar l'itinerari de l’Anella Verda 
ciclable per l'interior de la ciutat. 

Valoració econòmica 

50.000 € (Vies Verdes) 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, Vies Verdes 

Objectiu 1 1  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.1: Planificació i implantació de rutes cicloturístiques 

2.1.4 Millorar les connexions de les vies Verdes amb la xarxa urbana 

 

Definició 

El carril bicicleta de l'Av. França no 
continua fins a Sarrià de Ter i la connexió 
interurbana es fa per la Via Verda. Es pot 
millorar les connexions de la Via Verda. 

Motivació 

Millorar la permeabilitat de les Vies 
Verdes amb l'Hospital per a disposar 
d'una pista ciclable d'accés a 
l'equipament des de Sarrià de Ter. 

Valoració econòmica 

85.000 €  (Vies Verdes) 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, Vies Verdes 

Objectiu 1 1  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A-28  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Programa 2.2: Confort i seguretat de les rutes 

Per tal de millorar confort i la seguretat de les rutes cicloturístiques en el seu itinerari 
municipal el PTBGi proposa actuar sobre la informació i la senyalització. Es proposa 
reforçar la senyalització vertical i horitzontal dels itineraris ciclistes que acullen una ruta 
cicloturística i millorar la senyalització d’orientació i informació de les rutes. 
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Pilar 2 Programa 2.2: Confort i seguretat de les rutes 

2.2.1 Millorar la informació de les connexions de les vies Verdes amb la xarxa 
urbana 

 

Definició 

Millorar senyalització informativa. Cartells 
informatius dels punts d’interès turístic 
de la ciutat. 

Es proposa incorporar un panell 
informatiu a la rotonda del Rellotge. 

Motivació 

Millorar la senyalització d'aquest punt. 

Valoració econòmica 

5.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, Vies Verdes 

Objectiu 1 1  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A-28  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.2: Confort i seguretat de les rutes 

2.2.2 Millora de la senyalització dels itineraris d'accés a la Devesa 

 

Definició 

Millora de la senyalització vertical i 
horitzontal (de codi) dels itineraris 
d'accés a la Devesa. 

Motivació 

Millorar els itineraris que provenen per 
les Vies Verdes Carrilet I. 

Valoració econòmica 

25.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, Vies Verdes 

Objectiu 1 1  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A-28  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Programa 2.3: Promoció turística 

La ciutat porta anys amb una política activa de promoció del turisme esportiu. La 
situació de la crisi sanitària pot propiciar una major recerca d’alternatives turístiques 
vinculades a la natura i l’esport, per aquest motiu el PTBGi proposa millorar la 
informació promocional de la ciutat i reprendre les tasques de promoció del Girona 
Enjoy Sport. 

Acollir projectes d’èxit i donar-los visibilitat a través de les persones impulsores o 
influencers és una proposta que ja recollia el Pla d’Acció pel Desenvolupament del 
Sector Econòmic de la Bicicleta i que es recupera en el PTBGi dins de les tasques a 
realitzar per la promoció del segell de Destinació de Turisme Esportiu (DTE) de Girona. 
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Pilar 2 Programa 2.3: Promoció turística 

2.3.1 Vetllar per la correcta informació de la web del DTE als portals web 

 
 

 

Definició 

Revisar de manera periòdica la correcta 
informació del segell DTE als diferents 
portals web. Per exemple, el portal de 
ACT vincula a l'ajuntament, àrea de 
turisme, en lloc de la web de DTE de 
l'Ajuntament. 

Motivació 

Millorar la informació i la promoció. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, ACT 

Objectiu  3  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A-8  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.3: Promoció turística 

2.3.2 Reprendre les tasques de Girona Enjoy Sport / Bike 

 

Definició 

Reprendre l'activitat del portal aturada al 
febrer de 2020. 

Motivació 

Continuar promocionant l'esport i el 
ciclisme a la ciutat. 

Valoració econòmica 

Dins de DTE 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  3  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.3: Promoció turística 

2.3.3 Campanya de promoció amb touroperadors, influencers, etc. 

 

Definició 

Establir relacions i contactes amb 
touroperadors, generadors d’opinió 
(influencers, revistes especialitzades, 
mitjans de comunicació, etc.) per 
potenciar la destinació cicloturística 
internacional de Girona. 

Motivació 

Continuar promocionant l'esport i el 
ciclisme a la ciutat. 

Valoració econòmica 

Dins de DTE 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  3  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A.9  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.3: Promoció turística 

2.3.4 Continuar promocionant les activitats esportives de l'àmbit de la bicicleta 

 

Definició 

Continuar amb la promoció del Festival 
Sea Otter i d'altres activitats referents en 
el mon de la bicicleta. 

Motivació 

Continuar promocionant l'esport i el 
ciclisme a la ciutat. 

Valoració econòmica 

195.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  3  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 2 Programa 2.3: Promoció turística 

2.3.5 Continuar promocionant el segell DTE 

 

Definició 

Continuar amb la feina començada en 
2015 quan es va aconseguir el certificat 
DTE (veure accions de les memòries 
anuals de Promoció Econòmica entre 
2016 i 2019). 

Motivació 

Continuar promocionant l'esport i el 
ciclisme a la ciutat. 

Valoració econòmica 

45.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  3  

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A-8  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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3.  MILLORAR LA PROMOCIÓ, SEGUIMENT I GOVERNANÇA DE LA BICICLETA 

Tal com diu el tercer pilar de l’ECB: 

 

Cal internalitzar la bicicleta en les diferents polítiques i les seves administracions. El 
retard històric en la seva promoció i la necessitat de potenciar aquest mitjà fan que 
requereixi d’un sistema de governança propi que pugui treballar més sectorialment que 
els òrgans tradicionals de governança del conjunt de mobilitat com el Consell de 
Mobilitat. 

Aquesta Estratègia també defineix la necessitat de generar una figura de coordinació 
tècnica dins de cada Administració que serà clau per a la internalització de la bicicleta 
en les polítiques de les diferents administracions i per a la seva coordinació i amb la 
Mesa de la Bicicleta.  

Així, la millora de la governança de la bicicleta recau en una coordinació efectiva entre 
les administracions, associacions i agents implicats, que fomenti de manera transversal 
la unitat d’acció entre les diferents administracions implicades, tant normativament 
com tècnica, la recollida i la compartició de dades sobre la mobilitat en bicicleta, i la 
realització de processos participatius amb els diferents actors implicats.  

La promoció de l’ús de la bicicleta, pels beneficis socials que comporta, necessita 
també en primers estadis un més gran nivell d’ajuts i subvencions, tant per millorar la 
infraestructura com la dotació d’aparcaments i la compra de bicicletes, que actuïn de 
manera catalitzadora per fer de la bicicleta un mitjà estructurant de la mobilitat. 
Aquest fet està vinculat a la necessitat d’una previsió d’inversió específica en les 
polítiques a favor de la bicicleta, tant en l’àmbit municipal com en el supramunicipal. 

La inclusió del concepte de mobilitat sostenible, activa i segura, en particular de la 
bicicleta, de manera transversal en totes les etapes educatives i en la formació d’adults 
així com la realització de plans de mobilitat escolar als centres educatius i plans de 
desplaçaments d’empreses han de contribuir a normalitzar l’ús de la bicicleta a la 
nostra societat. 

 

Així doncs, aquest apartat de propostes se centra en els aspectes de promoció, 
seguiment i governança de la bicicleta. 
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Programa 3.1: Gorvernança i seguiment 

La implementació de polítiques que millorin la mobilitat en bicicleta a Girona és 
transversal a diverses àrees de treball de l’Ajuntament i per aquest motiu cal una bona 
coordinació entre àrees. L’ECB insta a les administracions a disposar d’una persona 
coordinadora tècnica que les representi. Aquesta persona haurà de ser coneixedora de 
les diferents tasques de les àrees de territori, drets de les persones i promoció 
econòmica, així com la subàrea de seguretat (actualment depenent d’alcaldia). La 
formació de les persones responsables d’impulsar les mesures del PTBGi és una de les 
propostes contemplades en aquest programa. 

A aquesta governança interna s’ha d’afegir una participació efectiva a través de la 
Taula de Mobilitat. En les sessions de treball i seguiment del PTBGi s’han d’incorporar 
les diferents entitats participants en la seva redacció per garantir una bona 
implementació de les mesures. 

Per un altre costat, la monitorització de la mobilitat ciclista i l’avaluació de les mesures 
és una altra tasca a desenvolupar per garantir una bona implementació del PTBGi. 

Per últim, es proposa la participació activa de la ciutat en fires i espais per tal de 
fomentar l’intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la mobilitat en bicicleta. 
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Pilar 3 Programa 3.1: Governança i seguiment 

3.1.1 Treballar conjuntament amb les entitats la implantació de les mesures 
previstes en el PTBGi 

 

Definició 

Comissió  que treballi conjuntament amb 
els responsables municipals per la 
implantació del PTBGi. 

Motivació 

Disposar d'un grup de treball en el que 
participin les entitats per poder valorar i 
ajustar la implantació de les actuacions 
del PTBGi. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, entitats, ATM, 
Diputació 

Objectiu   1 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla Acció: A-1  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.1: Governança i seguiment 

3.1.2 Observatori de la bicicleta 

 

Definició 

Creació d'una línia de treball de dades en 
matèria de mobilitat i amb cooperació 
amb entitats que s’integri i ampliï les 
dades de què ja disposa i recull 
periòdicament la UMAT. 

Motivació 

Millorar la informació respecte a la 
mobilitat en bicicleta de la ciutat i fer el 
seguiment del PTBGi. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   1 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla Acció: A16-A19  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.1: Governança i seguiment 

3.1.3 Fomentar la formació del personal de l'ajuntament en matèria de bicicletes 

 

Definició 

Fomentar l'assistència a cursos com el de 
Bicicleta i Ciutats del Col·legi de Camins. 

Motivació 

Millorar els coneixements tècnics en 
matèria de bicicletes dels responsables 
municipals. 

Valoració econòmica 

1.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   1 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.1: Governança i seguiment 

3.1.4 Fomentar actuacions per l'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la 
mobilitat en bicicleta 

 

Definició 

Assegurar la representació de la ciutat i/o 
regió en els diferents espais i fires i 
promocionar la ciutat a nivell 
internacional com a BikeFrienly. 

Motivació 

Consolidar la bona imatge internacional 
de la ciutat/regió. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   1-2 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

Pla d’Acció: A-10  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Programa 3.2: Promoció i finançament 

La promoció de les polítiques i les inversions realitzades en desenvolupar la mobilitat 
ciclista és un aspecte important i per això es focalitza en fer una bona comunicació del 
programa School Chance i de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. També d’altres 
espais com la fira que s’impulsa des de Promoció econòmica per donar a conèixer el 
sector econòmic de la bicicleta i les empreses associades. A més, per tal de tenir un 
punt de referència en l’assessorament per a la ciutadania es proposa disposar d’una 
línia de treball de l’Oficina Verda sobre la bicicleta. 

Per altra banda, la bicicleta disposa d’un finançament estable a la ciutat de Girona que 
el PTBGi busca reforçar amb el desplegament de les diferents mesures. 
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Pilar 3 Programa 3.2: Promoció i finançament 

3.2.1 Assessorament sobre serveis de bicicleta als edificis a través de l'Oficina 
Verda 

 

Definició 

El projecte de l'Oficina Verda vol servir de 
punt d'informació, assessorament i 
derivació en diferents àmbits com 
l'eficiència energètica en habitatges 
particulars i també en mobilitat eficient:  
punts de recàrrega, aparcament i serveis 
per a la bicicleta. 

Motivació 

Foment de la mobilitat sostenible en els 
edificis: punts de recàrrega, aparcament i 
serveis per a la bicicleta. 

Valoració econòmica 

Cost interioritzat al servei de l’Oficina 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu 1  2-4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.2: Promoció i finançament 

3.2.2 Promoció dels resultats del programa School Chance 

 

Definició 

Realitzar una sessió a la Taula de 
Mobilitat amb  els resultats del programa 
School Chance. Incorporar-ho al butlletí o 
NdP i posar en valor la mobilitat en 
bicicleta. 

Motivació 

Promoció de la mobilitat ciclista. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   2-4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 

 

 
  



PTBGi: III - Proposta d’actuacions, fórmules d’implantació, finançament i seguiment 
Error! Utilitzeu la pestanya Inici per aplicar Título 1;TITULO- 1;Título 1 Car Car Car al 
text que voleu que aparegui aquí. 

 

67 

Pilar 3 Programa 3.2: Promoció i finançament 

3.2.3 Continuar les activitats realitzades dins de la Setmana Europea de la 
Mobilitat 

 

Definició 

Continuar donant suport a les activitats 
que es realitzen en la Setmana Europea 
de la Mobilitat. 

Motivació 

Promocionar la mobilitat ciclista a la 
ciutat. 

Valoració econòmica 

15.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  3 2-3-4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Programa 3.3: Campanyes 

Un dels objectius estratègics de l’ECB és aconseguir que la bicicleta tingui una imatge 
atractiva, pràctica, saludable, sostenible i segura. Tant en el Pla de Mobilitat Urbana 
(mesura MS2.1 i MS2.2) com en el Pla d’Acció de Desenvolupament del Sector 
Econòmic de la Bicicleta es contemplen mesures de promoció i campanyes de 
sensibilització. 

El PTBGi busca reforçar les tasques en comunicació i campanyes de la bicicleta i per 
això recomana recuperar els grafismes de Ciclista a la Vista amb l’elaboració de 
material gràfic i reutilització dels recursos gràfics ja realitzats. També, per fer gaudir de 
la bicicleta entre els col·lectius de persones que no poden utilitzar-la per sí mateixos, 
es proposa realitzar la campanya de En Bici Sense Edat. Per últim, posa el focus sobre 
la xarxa de coordinadors i coordinadores de mobilitat escolar, que poden ser una 
manera de portar les campanyes als centres educatius. 
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Pilar 3 Programa 3.3: Campanyes 

3.3.1 Aprofitar la imatge de Ciclista a la Vista per a noves campanyes 

 

Definició 

Reedició anual del calendari amb 
consells. Incorporació de la imatge de la 
campanya a la difusió de campanyes de 
bicicleta. 

Motivació 

Promoció de la mobilitat ciclista. 

Valoració econòmica 

6.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   3 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU MS-2  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.3: Campanyes 

3.3.2 Campanya en Bici Sense Edat 

 

Imatge de la campanya a Terrassa 

Definició 

Organitzar una campanya de “En Bici 
Sense Edat” a Girona i involucrar a 
persones voluntàries en la tasca 
d’acompanyar a les persones majors en 
aquesta activitat. 

Motivació 

Promoure l'envelliment actiu. 

Valoració econòmica 

5.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   3 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU MS-2  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.3: Campanyes 

3.3.3 Treballar la mobilitat en bicicleta en la Xarxa de Coordinadors de Mobilitat 
Escolar 

 

 

Definició 

Desenvolupar la mobilitat en bicicleta 
dins de la prova pilot de treball en xarxa 
(gener 2020-juliol 2021). 

Motivació 

Impulsar la mobilitat activa i autònoma 
en infants i joves 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   3-4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU MS-2  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.3: Campanyes 

3.3.4 Comptador de ciclistes dinàmic 

 

Definició 

Incorporar tres comptadors de ciclistes 
dinàmic tipus ZELT. 

Motivació 

Continuar promocionant l'esport i el 
ciclisme a la ciutat. 

Valoració econòmica 

5.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  3-4 3 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU MI-3 

Pla d’Acció: A-18 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.3: Campanyes 

3.3.5 Repte 30 dies amb bici 

 

Repte 3x30 Barcelona 

Definició 

Realitzar el Repte de 30 dies amb bici a 
Girona a l'abril o a la Setmana de la 
Mobilitat (setembre). Es poden incorporar 
premis en col·laboració amb botigues 
locals i/o especialitzades. 

Motivació 

Identificar els fluxos de ciclistes a la 
ciutat. 

Valoració econòmica 

30.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu  3-4 3 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU MI-3 

Pla d’Acció: A-18 

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Programa 3.4: Formació 

L’ECB dóna una gran importància a la formació en seguretat viària a la comunitat 
educativa i la pacificació dels entorns dels centres escolars. Aquesta és una tasca que 
l’Ajuntament de Girona ja hi treballa activament i per això, el PTBGi es centra en la 
formació de la ciutadania en matèria de mobilitat ciclista i seguretat viària.  

Per un costat es proposa introduir la seguretat viària en els centres d’educació 
mitjançant una prova pilot de formació i per l’altra, potenciar la formació entre les 
persones professionals de la ciclologística a la ciutat. 

Un altre aspecte a potenciar és el desenvolupament dels Plans de Desplaçament 
d’Empresa i que en aquests es promocioni l’ús de la bicicleta i la formació entre el 
personal.  
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Pilar 3 Programa 3.4: Formació 

3.4.1 Prova pilot: Formació en circulació amb bicicleta als centres d'educació 

 

 

Definició 

Realitzar una prova pilot en formació en 
circulació amb bicicleta als centres 
d’educació. 

Motivació 

Millorar la seguretat viària. 

Valoració econòmica 

2.000 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.4: Formació 

3.4.2 Realitzar cursos de formació en ciclologística 

  

 

Definició 

Donat l'increment de la cicloglogística a 
la ciutat durant la pandèmia, i per tal de 
consolidar aquest servei, fomentar la 
realització de cursos per al personal 
conductor. 

Motivació 

Millorar la seguretat viària. 

Valoració econòmica 

1.800 € 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona 

Objectiu   4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PLSV  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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Pilar 3 Programa 3.4: Formació 

3.4.3 Fomentar els Plans de Desplaçament d'Empresa 

 

  

Definició 

Incentivar la bicicleta i les formacions de 
les Empreses i incentivar a que estiguin 
contemplades com a propostes dins dels 
PDEs. 

Motivació 

Millorar la seguretat viària. 

Valoració econòmica 

 

Calendari 

2021 2022 2023 

            

Pilars ECB Agents implicats 

Pilar 1 2 3 Ajuntament de Girona, ATM 

Objectiu   2-4 

Mesura contemplada en Indicadors de seguiment 

PMU: AC-1  

Objectius de Desenvolupament Sostenible 
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 INDICADORS DE SEGUIMENT
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1.  PROCÉS DE SEGUIMENT DEL PTBGI 

El seguiment del Programa ha de realitzar-se de manera integral recollint informació de 
les diferents àrees de les que participa. Principalment s’aprofitarà els resultats dels 
informes anuals de l’Àrea d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, l’Àrea 
d’Educació i Esports i l’Àrea de Promoció Econòmica, Turisme i Ocupació. 
Addicionalment es poden utilitzar dades d’altres àrees que puguin haver treballat els 
temes mencionats en el PTBGi. 

S’aconsella designar una persona responsable per a la vigència del Programa Triennal 
per a que sigui l’encarregada de conduir aquesta tasca i notificar els resultats a les 
persones responsables de les diferents àrees, així com als membres del Consistori 
Municipal. També es recomana realitzar una sessió anual amb la Taula de Mobilitat de 
Girona. 

Segons els resultats obtinguts, caldrà ajustar les propostes del Programa (prioritats, 
calendari, pressupost) per tal de donar una millor resposta i treballar per desenvolupar 
els objectius de l’Estratègia Catalana de la Bicicleta. 

En finalitzar el termini del Programa, es recomana realitzar un informe complet on 
consti: 

• L’estat d’execució de les diverses propostes. 

• El seguiment dels objectius de l’ECB. 

• L’establiment de noves actuacions dins del període de vigència de l’ECB (2020-
2025). 

Per a realitzar aquest últim punt es poden incorporar les actuacions dins del nou Pla de 
Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona (PUS-SGi) que a nivell temporal 
encaixaria amb els darrers anys de vigència de l’ECB. 
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2.  INDICADORS DE SEGUIMENT 

Per elaborar els indicadors del PTBGi es parteix dels indicadors del PMU de 2014 i 
d’aquells indicadors recomanats per l’ECB que poden ser analitzats des de l’àmbit 
municipal. 

 

Mobilitat quotidiana 

Indicador 2012 (PMU) Objectiu PMU 2020 

Quota modal de la bicicleta en àrees urbanes 2,29 % 2,64 % 3,05 % (2) 

km posats en servei de xarxa bàsica pedalable urbana 20 km - 41,61 km 

Nombre d’accidents amb bicicletes implicades en via 
urbana 

42 Reducció 197 (3) 

Nombre de víctimes ciclistes en accidents de trànsit en 
via urbana 

- Reducció 205 (2) 

Aparcaments per a bicicletes (places/1.000 hab.) 18,18 > Al valor 25,54 

Estacions de Girocleta 12 20 22 

Cicloturisme i ciclisme esportiu 

Indicador   2020 

Nombre de guies i plànols d’itineraris recomanats. Rutes 
disponibles al portal de l’ajuntament 

  6 

Nombre d’establiments amb segells de qualitat turística o 
d’especialització relacionats amb la bicicleta 

  11 

Promoció, seguiment i governança de la bici 

Indicador   2020 

Inversió directa de les administracions en matèria de 
bicicleta 

  539.360 € 

Nombre d’activitats sobre la bicicleta dins de la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible 

  9 

Nombre de centres educatius de primària amb un estudi 
de camins escolars 

  6 

Nombre de centres educatius que tenen un 
coordinador/a de mobilitat escolar 

  9 

                                           
2 Dades a partir d’aforaments realitzats en situació de restriccions de mobilitat. 
3 Dades de gener de 2020 a octubre de 2020. 
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 TAULA RESUM DE LES PROPOSTES DEL PTBGI 
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1.  ACONSEGUIR QUE LA BICICLETA SIGUI PROTAGONISTA D'UNA MOBILITAT MÉS AMABLE 

# Títol mesura PRESSUPOST Calendari 

Programa 1.1: Planificació de la xarxa pedalable 2021 2022 2023 

1.1.1 Proposta d'itineraris urbans a desenvolupar -             

1.1.2 Itineraris urbans a desenvolupar dins del termini del 
PTBGi - 

            

1.1.3 Definició de les connexions interurbanes de la ciutat -             

1.1.4 Criteris ECB al nou PUS-SGi -             

1.1.5 Estudis de camins escolar segurs 45.000 €             

1.1.6 Itineraris segurs als centres de secundària -             

Programa 1.2: Desenvolupament d’itineraris urbans 2021 2022 2023 

1.2.1 Lluis Pericot, Fase 1 650.000 €             

1.2.2 Riu Güell: Poble Saharauí - rotonda santa Eugènia - 
can Ninetes 900.000 €             

1.2.3 Migdia (Emili Grahit - Caldes de Montbuí) 400.000 €             

1.2.4 Itinerari rotonda Riu Güell a carrer Barcelona 300.000 €             

1.2.5 Gran Via Jaume I - Actuació tàctica 200.000 €             

1.2.6 
Projecte de connexió del polígon de l'Avellaneda (C/ 
Barcelona) 30.000 €             

1.2.7 Projecte de Lluis Pericot, Fase 2 30.000 €             

Programa 1.3: Aparcament segur de bicicletes 2021 2022 2023 

1.3.1 
Continuar millorant l'oferta d'aparcament segur en via 
pública 24.000 €             

1.3.2 Aparcament segur a l'interior d'equipaments 10.000 €             

1.3.3 Aparcament segur (consigna) a l'Estació 100.000 €             

Programa 1.4: Seguretat viària 2021 2022 2023 

1.4.1 Realització d'un estudi específic d'accidentalitat 
d'usuaris vulnerables  40.000 € 

            

1.4.2 Incorporar separadors físics en els carrils bicicleta en 
calçada actuals 6.500 € 

            

1.4.3 Trams de connexió de la xarxa actual 15.000 €             

1.4.4 Polsadors semafòrics per a bicicletes -             

1.4.5 Millora de la il·luminació dels itineraris -             

1.4.6 Millorar la senyalització d'accés en bicicleta a la plaça 
Independència des del carrer Canalejas 200 €             

Programa 1.5: Altres mesures 2021 2022 2023 

1.5.1 Seguir promocionant l'ús de cicles de càrrega per 
DUM -             

1.5.2 Continuar amb el servei de bicicleta pública i analitzar 
l'increment de l'oferta 660.000 €             

1.5.3 Seguir donant el servei de cessió de bicicletes -             

 

Projecte/Estudi P Licitació L Execució E 
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2.  IMPULSAR LA BICICLETA COM A ELEMENT TURÍSTIC, D'OCI I ESPORTIU DE FORMA 
SEGURA 

# Títol mesura PRESSUPOST Calendari 

Programa 2.1: Planificació i implantació de rutes cicloturístiques 2021 2022 2023 

2.1.1 Consolidar la incorporació d'entitats cicloturístiques 
en els grups de treball existents - 

            

2.1.2 Enquesta de caracterització dels usuaris cicloturisme 15.000 €             

2.1.3 Actualització d’itineraris i millora senyalització (Vies 
Verdes - Anella Verda Urbana) (50.000 €)             

2.1.4 Millorar les connexions de les vies Verdes amb la 
xarxa urbana (85.000 €)             

Programa 2.2: Confort i seguretat de les rutes 2021 2022 2023 

2.2.1 
Millorar la informació de les connexions de les vies 
Verdes amb la xarxa urbana  (Zona Devesa) (5.000 €)             

2.2.2 
Millora de la senyalització dels itineraris d'accés a la 
Devesa (25.000 €)             

Programa 2.3: Promoció turística 2021 2022 2023 

2.3.1 Vetllar per la correcta informació de la web del DTE 
als portals web - 

            

2.3.2 Reprendre les tasques de Girona Enjoy Sport / Bike -             

2.3.3 Campanya de promoció amb touroperadors, 
influencers, etc. -             

2.3.4 Continuar promocionant les activitats esportives de 
l'àmbit de la bicicleta 195.000 €             

2.3.5 Continuar promocionant el segell DTE 45.000 €             

 
 

( ) Pressupost d’altres administracions. 
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3.  MILLORAR LA PROMOCIÓ, SEGUIMENT I GOVERNANÇA DE LA BICICLETA 

# Títol mesura PRESSUPOST Calendari 

Programa 3.1: Governança i seguiment 2021 2022 2023 

3.1.1 Treballar conjuntament amb les entitats la implantació 
de les mesures previstes en el PTBGi -             

3.1.2 Observatori de la bicicleta -             

3.1.3 Fomentar la formació del personal de l'ajuntament en 
matèria de bicicletes 1.000 € 

            

3.1.4 Fomentar actuacions per l'intercanvi de bones 
pràctiques en l'àmbit de la mobilitat en bicicleta  - 

            

Programa 3.2: Promoció i finançament 2021 2022 2023 

3.2.1 Assessorament sobre serveis de bicicleta als edificis a 
través de l'Oficina Verda  -             

3.2.2 Promoció dels resultats del programa School Chance -             

3.2.3 
Continuar les activitats realitzades dins de la Setmana 
Europea de la Mobilitat 15.000 €             

Programa 3.3: Campanyes 2021 2022 2023 

3.3.1 Aprofitar la imatge de Ciclista a la Vista per a noves 
campanyes 6.000 € 

            

3.3.2 Campanya en Bici Sense Edat 5.000 €             

3.3.3 Treballar la mobilitat en bicicleta en la Xarxa de 
Coordinadors de Mobilitat Escolar -             

3.3.4 Comptador de ciclistes dinàmic 5.000 €             

3.3.5 Repte 30 dies amb bici 22.500 €             

Programa 3.4: Formació 2021 2022 2023 

3.4.1 
Prova pilot: Formació en circulació amb bicicleta als 
centres d'educació 2.000 €             

3.4.2 Realitzar cursos de formació en ciclologística 1.800 €             

3.4.3 Fomentar els Plans de Desplaçament d'Empresa -             

 


