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2017

100  %     Vetllem  en  tot 
moment per la igualtat de gènere en 
les  nostres  activitats,  funcionament 
inter n ,  p resa  de  dec i s ions  i 
participació.

Missió, visió i valors

MISSIÓ    
Promoure  l’ús  de  la  bicicleta 
urbana  a  Catalunya  per  una 
mobilitat  segura  i  sostenible  
que contribueixi a la millora de 
la  qualitat  de  l’aire  en  zones 
urbanes.

VISIÓ     
Volem  ser  una  entitat  capacitada  i 
solvent per detectar als canvis socials 
amb l’objectiu de defensar els drets i 
deures dels ciclistes urbans

VALORS    
Compromís  amb  la  mobilitat 
sostenible i segura.
Pro-activitat,  equip  qualificat 
per  donar  re spostes 
responsables als  problemes que 
e s  p l antegen  d ins  de   l a 
mobilitat.
Pensament positiu afrontant les 
dificultats  i  convertir-les  en 
reptes.   
Innovació  i  dinamisme  per 
liderar  el  sector  de  la  bicicleta 
urbana.
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98% participants 
van assolir els seus 
objectius.

2017 Projectes
Biciescola per 

adults 

Finançament: Aportacions voluntàries.

120 
nous i noves 
ciclistes que 
s’incorporaran 
a la ciutat.

81% 19%

100% de 
places programades 
cobertes.

35_ 45 anys
mitja d’edat

La petita Biciescola, 
tallers per fomentar una circulació 

cívica i segura
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2017 Projectes
Bicifeina, “ Aire més net, menys 

soroll"

Finançament: Contracte administratiu. 
Departament de Territori i Sostenibilitat i ICAEN

més de 200 
persones 
beneficiàries 
directes del 
programa

17 centres de treball 
de la Generalitat on 
està implantat.

70% 30%

Més de 100 
hores de formació
impartides.
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2017 Projectes
Setmana de la mobilitat sostenible 

i segura (SMSS)

Finançament: Contracte administratiu. 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

DADES  PER  ACTIVITATS

Mobilitza’t per 
un aire més net!

Com cada any hem col.laborat en 
la  promoció  d’  aquest  projecte 
europeu,  amb la Generalitat de 
Catalunya,  Departament  de 
Territori  i  Sostenibilitat  i   les 
ATM  Barce lona ,  Gi rona , 
Lleida  ,Tarragona  i  Terres  de 
l’Ebre. 

Més  de  300  municipis  han 
programat activitats relacionades 
amb la bicicleta dins de la SMSS 
de Catalunya amb un missatge i 
una imatge comuna: 
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2017 Projectes

Finançament: Contracte administratiu. 
Ajuntament de Vic

Pla estratègic de la Bicicleta deVic
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2017 Projectes
Mesures no estàtiques de la qualitat de l'aire 

amb bicicleta  

Finançament parcial. Subvenció regidoria d’ Ecologia Urbana

S'ha fet per segon any consecutiu uns 
mesuraments  no  estàt ics  de  la 
qualitat de l'aire en bicicleta. 

Hem utilitzat la ciutat com si fos una 
sala  de  laboratori,  on  determinades 
persones  han  recorregut  la  ciutat  
amb  bicicleta  amb  i  dispositius  de 
control  per  obtenir  dades  que  han 
se r v i t  per  determinar  com  l a 
contaminació els afecta directament. 

Amb  la  col·laboració  del  centre 
d’investigació CSIC-ISGLOBAL s'ha 
fet  una  valoració  i  el  seu  resultat 
tindrà  com  a  principal  l'objectiu 
inc id i r  en  l e s  po l í t iques 
mediambientals de la ciutat. 

La  seva  difusió  ajudarà  a  crear  una 
cultura d' aire més net, conscienciar i 
educar a la població en vers el tema 
de la qualitat de l’aire.

S'ha posat l'accent en la salubritat de 
la  xarxa  bàsica  viaria  i  s'ha  fet  una 
comparac ió  de  l e s  mesures 
obtingudes en dies normals i en el dia 
SENSE cotxes ( 22 de Setembre en la 
SMSS ) .  Sempre  fent  e l  mate ix 
recorregut.
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2017 Projectes

Finançament parcial. Subvenció regidoria de Ecologia Urbana

Punts negres, Evitem la sinistralitat entre els 
vianants i la bicicleta
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Celebració de l’Assemblea 

general ordinària, 2 de maig de 2017 a 
Barcelona

2017 Activisme i participació

President: Carles Benito
Secretari:  Adrià  Arenas
Tresorer:   Albert Sanz
Vocal:        Aleix Pallarol
Vocal:        Betlem Estrany

  
100  %  Estabilitzar 
el numero de socis i 
sòc ie s  a  700  i 
augmentar  la  base 
social  en nombre de 
simpatitzants.

100 % Consolidació  
entitat líquida: 
Estructura sostenible 
amb despeses 
mínimes.

100%  Foment de
l’activisme positiu, 
promoció del 
voluntariat.

100 %    Incidència 
política i activisme.

100 % Presencia i 
participació constant 
en la vida pública.

100% Comunicació 
interna i externa 
pro-activa  a xarxes.

Hem assolit els nostres objectius!

Participació interna
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Durant l’any 2017, les antenes que tenim en 
el territori han contribuït a la tasca de  
promoció de la bicicleta
urbana i la mobilitat sostenible. Una feina 
que ha estat remarcable!

2017 Activisme i participació

Jornada participativa 
d'associacions 

i entitats 
ciclistes, FEM 

BICI!

Jornada participativa 

Com hauria de ser Bicing? 
Digues la teva!

Antenes al Territori
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2017 Activisme i participació

Participació en les reunions 
de la Mesa de la bicicleta.  
Dept. Territori i Sostenibilitat, 
Generalitat .

Participació en les reunions 
de treball del  
Pacte de la Mobilitat, 
Ajuntament de Barcelona.

Participació en les reunions 
periòdiques: Carreteres 
compartides, Dept. Territori i 
Sostenibilitat, Generalitat.

Participació en les reunions 
periòdiques dintre del grup 
En bici a la feina  

Barcelona més 
sostenible.Ajunt. BCN

A on hem participat?  
A 0n  hem  explicat les nostres propostes?

Participació en les reunions 
periòdiques internacionals 
dintre del projecte Europeu 

School Chance

Participació en les reunions 
del Consell de mobilitat de 
l’Àrea Metropolitana
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Participació en les reunions 
del Consell de mobilitat  
Àrea Metropolitana 

Participació en les El 
Congrés de la bicicleta. 
Dept. Territori i Sostenibilitat, 
Generalitat.

Participació en les reunions 
de fem xarxing. Bcn 
Sostenible. Ajuntament de 
Barcelona.

Presentació de la SMSS en 
l’ ATM de Tarragona.

Participació en les reunions  
periòdiques dels Consells 
de barri pels carrils bici.

Participació en les 
sessions informatives dels 
districtes sobre els carrils 
bici

2017 Activisme i participació
A on hem participat?  

A 0n  hem  explicat les nostres propostes?

Participació en la Jornada 
Bicicleta i espai públic a 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.

Participació  
a la 2ª Sessió de la Taula 
contra la Contaminació de 
l’Aire. Saló de Cent, 
Ajuntament de Barcelona

Participació en les reunions 
trimestrals del Comitè 
Organitzador del 3r 
congrés TSAcat, Dept. 
Territori i Sostenibilitat, 
Generalitat. 

Participació  en la  
Sessió plenària del Pacte 
per la Mobilitat, presidida 
per l’Excma.. Sra. Ada Colau. 
Saló de Cent, Ajuntament de 
Barcelona
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2017 Activisme i participació
La nostra entitat està inscrita a: 

Cens d’entitats de voluntariat.
Cens  d’associacions,  grups  i 
xarxes  de  participació  juvenil  de 
Barcelona.
Registre  d ’entitats  de  Medi 
Ambient  i  Sostenibilitat  de  la 
Generalitat de Catalunya.
Classificada i registrada en el grup 
d ’ in terès  de  Cata lunya , 
Depar tament  de  Jus t í c i a , 
Generalitat de Catalunya.

Menció especial:

Els nostres convenis 
de col.laboració  

amb  avantatges pels 
socis i sòcies.

Estem vinculats a: 
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2017 Comunicació

Campanya, presentació guia de la bici  
Festa de la bicicleta

Finançament ponències auditori, Regidoria d’Ecologia Urbana
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2017 Comunicació 

Finançament parcial en especies. Regidoria de Ecologia Urbana

La  mobilitat  cívica  és  una  de  les 
nostres preocupacions com entitat.
Hi ha una mancança d´educació cívica 
per circular i compartir l'espai viari.
Per  aquest  motiu  vam idear  aquesta 
campanya a peu de carrer:

Una breu explicació de la normativa, 
en  les  cruïlles  de  major  afluència 
ciclista  i  col·locant  a  la  bici  llums 
reglamentaries.

més de 1.000   
ciclistes circulant amb llums!! 

Campanya, cívica i de 
seguretat:  

Fes-te veure
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2017
Premsa, ràdio i TV

Comunicació

Durant l’any 2017, hem estat presents en els mitjans de comunicació per tractar 
tots els temes importants en relació a la bicicleta i la mobilitat urbana.
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2017 Comunicació
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    3.950
seguidors

    4.490
seguidors

Les Xarxes son una via de 
comunicació amb increment de 
seguiment.

2017 Comunicació
Web, Butlletí virtual i  Xarxes

Des de la nostra web, butlletí virtual, Facebook i Twitter hem informat de 
les nostres activitats, esdeveniments del món ciclista i també us hem donat 
la nostra posició com entitat, en temes sensibles d’actualitat.  

    43 % 
dones    
57 % 

    homes

   9.989 
    usuaris

Més del 75%  dels usuaris 
són menors de 45 anys.
La  BICIesco la  é s  l a 
pàgina més visitada.

    22,7 % 
nous 

usuaris

La taxa màxima 
d’obertura ha estat 
de un 52,32 %.

   12.700 
    sessions
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Comptes anuals i pressupost 2017

El  finançament  del  BACC  està  diversificat  i  equilibrat.  Més  del  86  %  són  
recursos propis. Les subvencions representen solament un 13,4%  que enguany 
s’han rebut de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya

La  situació  econòmica  va  millorant,  però  ens  hem  imposat  una  contenció 
estricta en les despeses per tal  d'ajustar-les als  ingressos,  tancar el  pressupost 
sense  dèficit  i  per  anar  solucionant  compromisos  econòmics  establerts  en  el 
passat. 

L’any 2017 s'ha tancat amb una desviació positiva de 2.647,53€.

Vendes i prestacions serveis
Ingressos periòdics
Subvencions oficials
Donacions
Aprovionaments Despeses de personal
Arrendements i canons Serveis professionals 
Assegurances i  Serveis bancaris Altres serveis, transport i difusió
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2017 Comptes anuals i pressupost
Tancament Any 2017

 INGRESSOS PER ACTIVITATS 77.529,89 €
a) VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 52.357,20 €
b) INGRESSOS REBUTS AMB CARÀCTER PERIÒDIC 14.732,69 €
d) SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 10.400,00 €
d) DONACIONS I ALTRES INGRESSOS 40,00 €
DESPESES -73.216,41 €
APROVISIONAMENTS -1.962,32 €
DESPESES DE PERSONAL -4.550,87 €
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -66.703,22 €
   a) SERVEIS EXTERIORS

       Arrendaments i cànons -263,65 €
       Serveis professionals -42.179,00 €
       Transports -1.654,52 €
       Assegurances -5.360,55 €
       Serveis bancaris -647,42 €
       Difusió -429,55 €
       Altres serveis -17.328,99 €
    b)TRIBUTS 1.160,46 €

AMORTIZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT -4.046,75	€
DETERIOMENT i RESULTATS per alienació inmob -111,23	€
ALTRES RESULTATS 2.492,03	€

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 2.647,53 €
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 2.647,53 €

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 2.647,53 €
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Comptes anuals i pressupost 2017
Any 2018 pressupost   

Ingressos previstos

Quotes socis/es 14.000,00 €
Subvencions 48.300,00 €
Serveis 54.700,00 €

Quotes socis/es Subvencions Serveis

TOTAL 117.000€

Despeses previstes

Despeses estructura 10.800 €
Despeses personal 42.000 €
Despeses projectes 64.200 €

Despeses estructura Despeses personal
Despeses projectes

TOTAL 117.000€
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Agraïments2017

Bicicleta Club de Catalunya
Hotel d’entitats
c/ de la Providència, 42   08024  Barcelona
G62538103   nº registre  24.442
Entitat declarada d’utilitat pública

T. 637 253 482      684 457 866 
bacc@bacc.cat    www.bacc.cat

A tots els nostres socis, sòcies i col·laboradors i col·laboradores i  entitats del 
món de la mobilitat, us volem agrair el vostre suport.

I en especial a tot l’equip de voluntariat,

http://www.bacc.cat
http://www.bacc.cat

