
MODEL D'ELABORACIÓ DE PROPOSTES TAULES DE TREBALL.

PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS.

QUÈ? Descripció de la proposta. Accions/actuacions concretes.

Proposta 18 

Aparcament per a bicicletes en "U" invertida.

Ampliació dels aparcaments.

QUÈ? Justificació de la necessitat.

A Benicarló l'ús continuat de la bicicleta per part de la població i visitants és
el "pa nostre de cada dia". Trobem aparcaments per a bicis, però només es
pot  lligar  una  roda  i  estan  desaconsellats  per  la  baixa  seguretat  que
ofereixen. També resulten incomodes a la gent gran o amb problemes físics,
ja que cal ajupir-se per poder lligar la bicicleta.

L'únic model acceptat internacionalment és el d'"U" invertida, que permet
lligar les dues rodes i  el  quadre de la bici  sense forçar els radis,  oferint
d’aquesta manera, més seguretat. 

Per tant, estaria molt bé que tots els aparcabicis existents foren substituïts
pels d'"U" i que tots els edificis públics en tinguen aparcaments a la porta
(tal com diu la llei), alhora que s'habiliten zones concretes senyalitzades i
cobertes, com ara a la piscina, plaça de Constitució, supermercats, RENFE,
platges,  etc.  (Teniu  una  proposta  de  14  pàgines  presentada  al  juliol  de
2015).

PER A QUÈ? Objectius I resultats. 

La  bicicleta  no  consumeix  recursos  energètics,  és  un  mitjà  de  transport
ambientalment net i contribueix a reduir l’emissió de gasos contaminats. Per
tant, és el mitjà de transport més eficient energèticament. 

La  bicicleta  juga,  cada  cop  més,  un  paper  decisiu  cap  a  la  mobilitat
sostenible i segura, optimitzant els recursos i minimitzant l’impacte. 

L’objectiu és integrar la mobilitat sostenible en l’ordenació del territori i en
la planificació urbanística. El resultat serà la reducció de les emissions de
contaminants atmosfèrics i gasos d’efecte hivernacle. 

Per  això,  cal  fomentar  l’ús  de  la  bicicleta  com  a  sistema  de  transport
complementari dels serveis de transport públic a la nostra ciutat. 



Però, cal que els usuaris de bicicletes troben lloc on aparcar-les i que aquest
aparcament siga segur. Per això, demanem l’aparcament “U” invertida. 

El resultat d’aquest sistema d’aparcament segur per a bicicletes facilitarà i
incentivarà el seu ús entre la ciutadania.

PER A QUI? Beneficiaris/es

Per a totes les persones que utilitzen la bicicleta.

COM? Metodologia

Elaboració d’un inventari de l’oferta d’aparcaments per a bicicletes a partir
de la informació facilitada per l’Ajuntament i del treball del col·lectiu Beni -
Bici  – Vinci,  que ja va presentar una proposta de 14 pàgines al  juliol  de
2015. 

Definició de les mesures d’actuació encarades a millorar l’aparcament de
bicicletes, ampliant el nombre d’aparcaments i fent-los més segurs. 
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