Rellevància

Requisits certificació:
Accessibilitat en bicicleta fins a l'edifici
1. Accessibilitat en bicicleta fins a l'edifici

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Requisits de certificació:
Aparcaments interiors o tancats per a bicicletes

I
I
MR
MR
R
I

Rellevància

1.1.

Connectivitat amb la xarxa bàsica de bicicleta
(es pot connectar amb seguretat i sense haver de superar grans pendents a
<100m)
Connectivitat amb les principals parades de transport públic
(es pot connectar amb seguretat i sense haver de superar grans pendents)
Proximitat a una estació de bicicleta pública (Bicing)
(presència d'una estació de bicicleta pública a menys de 100m de l'accés
principal)
Itinerari ciclable fins als accessos de l'edifici
(carril-bici, zona 30 senyalitzada, zona de vianants sense restricció, etc., a < 50m)
Senyalització d'orientació sobre com arribar en bicicleta
(disponible en vies principals en un radi mínim d'uns 300 metres)
Voreres lliures d'estacionament de vehicles motoritzats
(en un radi<25 metres des de l'accés principal)

2. Aparcaments per a bicicletes interiors al recinte (edifici o pati)
Capacitat per a assolir l'objectiu modal entre els treballadors/es - aparcaments
2.1 interiors exclusiu per a treballadors/es
(referència 18% de bici = 18 places / 100 treballadors/es)

I

2.2

Capacitat mínima per a visitants amb bici plegable (referència de 2 places / 100
visites en hora punta o simultànies)

I

2.3

Capacitat mínima per a visitants amb bici convencional o elèctrica (referència de 2
MR
places / 100 visites en hora punta o simultànies)

Aparcaments amb un nivell de seguretat adequat
(aparcament tancat o amb ancoratges que permetin lligar quadre o consignes)
2.5 Aparcaments amb accés rodat des de l'exterior
Aparcaments amb localització propera a l'accés principal
2.6
(referència de < 25 m d'accés principal)
2.4

I
I
MR

Rellevància

Requisits de certificació:
Aparcaments exteriors per a bicicletes
3. Aparcaments per a bicicletes exteriors al recinte

3.2

Ubicació favorable dels aparcaments de bicicletes
(l'aparcament més proper a l'accés principal ha de ser de bicicletes)

Requisits de certificació:
Senyalització sobre l’accés amb bicicleta a l’edifici

I

I

Rellevància

Capacitat disponible propera a l'accés per a visitants en horari d'atenció i/o
3.1 activitats (juntament amb aparcament interior 10 places / 100 visites en hora
punta o simultànies a <25m i visible)

4. Senyalització sobre l'accés en bicicleta a l'edifici

Requisits de certificació:
Serveis complementari per als ciclistes

I
MR
MR
MR
I
R

Rellevància

4.1 Senyalització d'accés permès amb bicicleta plegable
4.2 Senyalització de reforç que es permet accedir amb bicicleta plegable a l'ascensor
4.3 Senyalització d'accés permès amb bicicleta convencional o elèctrica
Senyalització de reforç que es permet accedir amb bicicleta convencional o
4.4
elèctrica a l'ascensor (si és possible i permet accedir a zones d'aparcament)
Senyalització d'orientació des de cada accés públic de l'edifici fins a l'aparcament
4.5
de visitants
Senyalització d'orientació de l'aparcament per als treballadors/es des de cada un
4.6
dels accessos a l'edifici (si és diferent del dels visitants)

5. Serveis complementaris per al ciclista
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Lavabo proper a l'aparcament dels treballadors/es
(a < 25 metres, o en el camí de l'aparcament als llocs de feina)
Dutxes disponibles per als treballadors/es
(Mínim 1 per edifici + 1 addicional per cada 250 treballadors/es)
Punts de recàrrega per a bicicletes elèctriques de treballadors/es
(preferentment endoll dins de guixeta. Mínim 1 / 25 places)
Consignes per a accessoris en els aparcaments interiors dels treballadors/es
(per deixar casc, bosses, calçat, etc.)
Inflador de rodes disponible per als treballadors/es
(preferentment dins l'aparcament de treballadors/es)

I
MR
MR
MR
MR

5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Inflador de rodes disponible per als visitants
(preferentment en l'exterior, proper a l'aparcament)
Punt d'autoreparació de bicicletes per als treballadors/es
Assistència mecànica amb cita prèvia
Bicicletes o Bicing per a desplaçaments durant la jornada laboral
Bicicletes elèctriques per a desplaçaments durant la jornada laboral
Assessorament personalitzat per a potencials ciclistes

Requisits de certificació:
Polítiques de promoció de la bicicleta a la feina

R
R
R
MR
R
R

Rellevància

5.6.

6. Polítiques de promoció de la bicicleta a la feina
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Difusió d'informació sobre com arribar en bicicleta per als treballadors/es
I
(itineraris disponibles, localització i condicions d'aparcament, etc.)
Difusió d'informació sobre com arribar en bicicleta per als visitants
MR
(web, xarxes socials, cartells, OPI, etc.)
Incentius econòmics vinculats a la utilització de la bicicleta a la feina
R
Campanyes periòdiques de promoció de la bicicleta a la feina
MR
(Bicia't, dia sense cotxes, dia en bici a la feina, 30 dies en bici, etc.)
Organització d'activitats puntuals per provar la bicicleta
R
(sortides lúdiques, visites conjuntes de feina, etc.)
Promoure el reconeixement públic de les persones que van en bicicleta a la feina,
R
especialment dins el mateix edifici
Oferta formativa en ús de la bicicleta (circulació, mecànica bàsica, etc.)
R

CERTIFICACIÓ =
Rellevància
I = Imprescindible
MR = Molt recomanable
R = Recomanable
Criteris de certificació
NC = No certificable (no compleix algun dels requisits imprescindibles)
CS = Certificat de suficiència (compleix els requisits imprescindibles)
CN = Certificat de notorietat (compleix els requisits imprescindibles i els molt
recomanables)
CE = Certificat d'excel·lència (compleix els requisits imprescindibles, els molt
recomanables i un 50% dels recomanables)

