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SQV SMART PAE 
Prova pilot de bicicletes elèctriques 
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Beneficiaris: 

Les empreses i treballadors/res dels PAE de Sant Quirze del Vallès. 

 

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT D’AQUESTA PROVA PILOT 

EMPRESA  POLÍGON
New Wave Sportwear SA  Can Canals
Marken Imaje Spain SA  Can Torras Can LLobet
Avery Dennison SA  Can Feu
Indiba SA  Can Casablanques
Würth Indústria España SA  Can Canals
Creaciones Aromáticas SA  Can Torras Can LLobet
Preparados y Aditivos de Materias Primas SA  Can Torras Can LLobet
Dover SL  Can Feu
Zermat SA  Can Torras Can LLobet
Anortec SL   Can Canals
AFYDAD /Asociació espanyola de fabricants i distribuïdors d’articles 
esportius) 

Can Feu 

Falck VL Servicios Sanitarios  Can Feu
ABB   Can Canals 
Comercial de Mantencion SA  Can Feu
Moldiplast SL  Can Casablanques



                    
 

 

 

                Tótems Informatius instal.lat als 4 polígons participants d’aquesta prova pilot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners: 

 

Els tres partners amb aquest projecte s’han compromès a: 



                    
 

•  L’Ajuntament va adquirir   a Torrot, una  spin off del Centre Tecnològic ASCAM ara EURECAT,    les 
cincs bicicletes per la prova pilot, les quals un cop finalitzat aquest projecte estaran a disposició de 
les  empreses que  apostin per una  continuïtat.  També  cercarà  el màxim  volum possible d’usuaris 
potencials entre els treballadors dels polígons d’activitat econòmica de Sant Quirze del Vallès, amb 
l’objectiu  finalista  de mantenir  permanentment  assignat  l’ús  de  cadascuna  de  les  cinc  bicicletes 
elèctriques. Des del Centre de Desenvolupament Econòmic Masia Can Barra es disposarà d’un punt 
de recollida de peticions de persones interessades en l’ús d’aquestes bicicletes elèctriques i serà el 
responsable de les adjudicacions de les bicicletes a les empreses que ho sol∙.licitin així com de dur el 
control exhaustiu de  tots els  lliuraments de  les mateixes, els quals  seran nominals per empresa  i 
treballadors/es. Al ésser una acció  innovadora en matèria de polígons,  l’Ajuntament es farà càrrec 
de tota la campanya de comunicació per fer conèixer el projecte tant a nivell intern de Sant Quirze 
del Vallès com a nivell extern, per en un  futur  fer‐lo créixer  i aconseguir que esdevingui a més de 
projecte  de  col∙laboració  público‐privada,  també  projecte  supramunicipal  amb  complicitat  amb 
d’altres localitats amb estació de FGC a la comarca. 

 

• FGC:  Va  cedir  la  zona  destinada  a  l’aparcament  de  les  cinc  bicicletes  elèctriques  i  als  seus 
corresponents equips de càrrega a l’estació de Sant Quirze del Vallès i aportarà el subministrament 
elèctric necessari per als equips de càrrega de les cinc bicicletes a més de facilitar la seva connexió 
elèctrica. D’altra banda FGC també analitzarà accions per a  incrementar  la seguretat en  la zona de 
l’aparcament de bicicletes que no  suposin  inversions monetàries o un  increment dels  seus costos 
d’explotació. (annex 1) 

 

• EURECAT: EURECAT va posar  a disposició del projecte els recursos pel seguiment i l'assessorament 
tecnològic  del  projecte  per  tal  d'identificar  els  reptes  tècnics,  plantejar  solucions  als mateixos  i 
proposar millores que permetin el bon funcionament del servei i la seva escalabilitat. 
També  es  compromet  a  participar  a  la  comissió  de  seguiment  i  estudiar  les  possibilitats  per     
participar en convocatòries de finançament públic‐privat.  (S’adjunta còpia del conveni signat) 
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també en analitzar la sostenibilitat econòmica d’una explotació de bicicletes elèctriques més 
enllà del termini inicialment previst en aquest projecte pilot 
 

 

Seguiment i avaluació: 

Avaluació dels  resultats obtinguts en  la prova pilot de  les bicis, a  través de  les dades  recollides en  la 
memòria instal∙lada en les bicis per veure la seva viabilitat. Actualment Eurecat està realitzant l’informe 
final de la vida útil de les bateries d’aquestes bicicletes així com el rendiment que han donat. 

 

Activitats realitzades i tasques dels components de l’equip de treball 

Les tasques que s’han realitzat epr aquest projecte SQ Smart PAE han estat les següents: 

1‐ Definició del projecte. La idea d’aquest projecte neix de la recollida de necessitats que en el seu 
dia  el  Servei  de Desenvolupament  Econòmic  i  Local  va  detectar  de  part  dels  empresaris  per 
aportar valor als polígons. En el marc del projecte SQ polígons actius, projecte paraigües del que 
n’han sorgit d’altres com el que ens ocupa i  subvencionat també per la Diputació de Barcelona,  
en l’àmbit de mobilitat els empresaris van manifestar que no existia cap mitjà de transport que 
unís  l’estació dels Ferrocarrils amb  les àrees  industrials. En aquest sentit,  l’Ajuntament de Sant 
Quirze del Vallès, que ja havia encarregat quatre estudis de mobilitat dels PAE i n’havia executat 
2, va prendre en consideració  la demanda  i va  iniciar els tràmits per a realitzar una prova pilot 
amb transport sostenible.  El disseny del projecte, així com els contactes amb Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya  i d’altres possibles partners com finalment ha estat Eurecat va anar a 
càrrec  de  la  Responsable  del  Servei  a  l’Empresa,  la  qual  va  ser  l’encarregada  de  realitzar  el 
màrqueting i la “venda” de la idea, assistir a reunions de treball amb els partners per establir els 
compromisos de  cadascun  i  fer el  seguiment de  l’execució durant  tota  la durada de  la prova 
pilot,  conjuntament  amb  el  responsable  de  la  divisió  de  vehicle  elèctric  d’Eurecat,i  el  
Responsable de l’oficina Tècnica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

2‐ Execució del Projecte:  Aquesta segona fase va consistir en explicar el projecte a l’Associació de 
Propietaris  i Empresaris dels Polígons  Industrials de Sant Quirze del Vallès, així com a totes  les 
empreses.    Per  a donar  a  conèixer  el  projecte  a  l’Associació,  la Coordinadora  va  assistir  a  la 
reunió de  la  junta del mes de gener  i  la tècnica de promoció econòmica va comunicar‐ho a  la 
resta d’empreses mitjançant visites personalitzades i mals informatius a tota la base de dades. 
Per la singularitat d’aquest projecte es va creure oportú destinar recursos a fer branding. És a dir 
a crear una marca/logo del SQV Smart PAE per identificar el projecte. En aquest sentit, la tècnica 
de comunicació va  intervenir en el procés de definició de  la marca  juntament amb  l’empresa 
proveïdora  escollida  per  a  desenvolupar  el  logo  i  l’equip  de  treball  del  Servei  de 
Desenvolupament  Econòmic  i  Local.  Un  cop  definida  la marca  la  tècnica  de  comunicació  va 
concretar en quins suports i materials es donaria la informació del SQV Smart PAE, encarregant 
la confecció d’un tríptic, uns tòtems per les entrades dels polígons i unes lones pel tancat de les 
bicicletes  a  l’estació,  així  com  unes  enganxines  identificatives  per  a  les  5  bicicletes.  Des  de 



                    
 

Comunicació  es  va  establir  tota  l’estratègia  informativa:  notes  de  premsa,  informació  a  les 
xarxes socials etc... 
Un cop  la Responsable del Servei a  l’Empresa va tenir clares  les 15 empreses que participarien 
de la prova pilot, tenint en compte diferents motius (ubicació del polígon, tamany de l’empresa, 
col∙laboració amb l’Ajuntament etc....). Al haver‐hi 5 bicicletes i 15 empreses es van establir tres 
torns d’ús.  La  tècnica de promoció econòmica és qui  va  controlar el  retorn  i  l’entrega de  les 
bicicletes en cada cas i és la que va recollir les opinions de les empreses participants per fer una 
valoració global del projecte.  
El projecte va tenir una presentació pública a peu d’estació. 

 

Resultats: 

 

 

Enllaç al podcast del programa de Catalunya Ràdio “Som el que fem” on entrevisten a Baltasar López 
Tècnic de la divisió de vehicle elèctric d’Eurecat sobre el projecte SQ Smart PAE‐ 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el‐mati‐de‐catalunya‐radio/som‐el‐que‐fem‐bicicletes‐
electriques‐per‐anar‐a‐treballar/audio/920892/ 
 

 

 

 

 



                    
 

 

 


