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http://w110.bcn.cat/portal/site/Mobilitat/menuitem.cab3dd2d19202a2591f791f7a2ef8a0c/?vgnextoid=93250641b867b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=93250641b867b210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES


Web: visites 
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1a quinzena juliol 

• Mitjana visites/dia 669 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Mitjana pagines consultades/dia 1.519 
• Pic el 5 de juliol amb gairebé 7.000 consultes 



Web: visites 
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1a quinzena setembre 

• 16.255 visites – 1.161 visites/dia 
 
 
 
 
 
 
 
• Mitjana pàgines consultades/dia: 4.058 
• Pàgines més consultades: 

• Pdf del Pla de Foment de la Bicicleta 
• Pàgina dels punts dels establiments de lloguer de bicis de BCN 
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=bicicleta+plegable&source=images&cd=&cad=rja&docid=rmgR7uTx8d-rqM&tbnid=h_ogbhXmlRwmbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mejorconbici.com/print.asp?id=9&idioma=0&ei=EjbpUaSuA4aWO9mRgOAL&bvm=bv.49478099,d.ZG4&psig=AFQjCNGWmUqXbBbZYSXmHpPwF9evSfNj4Q&ust=1374324621987485
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Modificació reglament de viatgers dels serveis de transport públic de superfície de 
l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport 

CONSELL METROPOLITÀ DE L’AREA METROPOLITANA DE BARCELONA 30/07/2013 
 
APROVAR INICIALMENT la modificació de l’apartat i) de l’article 5. del Reglament de viatgers dels 
serveis de transport públic de superfície de competència de l’AMB que queda redactat de la manera 
següent: 

Article 5. Prohibicions 
Estarà prohibit als usuaris dels autobusos: 

Introduir objectes o materials que puguin ser perillosos o molestos per als passatgers i en 
general qualsevol paquet o objecte de mides superiors a 100 x 60 x 25 cm., excepte els 
cotxets de nens i les bicicletes plegables degudament plegades. No obstant l’exposat, 
l’empresa prestatària dels serveis de transport, per a determinats objectes d’ús comú la mida 
dels quals fos superior a les anteriorment determinades, podrà autoritzar-ne el transport i fixar 
les condicions específiques quan a la utilització dels serveis per als seus portadors. 

SOTMETRE el present acord a informació pública i audiència dels interessats, per un període de 
trenta dies, perquè puguin presentar al·legacions i suggeriments, de conformitat amb el que 
determina l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment 
l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
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