
 

 

PROJECTE DE PRÉSTEC DE BICICLETES AL PAS I PDI PER DESPLAÇAMENTS 

ENTRE ELS CAMPUS  

 

1. Finalitat  

 

El préstec de bicicletes al PAS i PDI és una acció que té com a finalitat la promoció de l’ús de 

la bicicleta com a mitjà de mobilitat sostenible a la ciutat de Lleida i en concret en els 

desplaçaments entre els diferents campus dels treballadors i treballadores de la Universitat de 

Lleida. 

 

2. Objecte  

 

L'objecte d'aquesta acció és promocionar la bicicleta com a mitjà de transport eficient, ràpid, 

econòmic, còmode, divertit i saludable. Aquesta cessió té com a objecte promocionar l’ús de 

la bicicleta entre la comunitat de treballadors i treballadores de la UdL a l’efecte de 

proporcionar un mitjà de transport urbà sostenible.  

 

El PDI o PAS que desitgi el préstec gaudirà, en funció de la disponibilitat del moment, d’una 

bicicleta plegable urbana amb tots els elements obligatoris en correcte estat de funcionament 

(vegeu els detalls de la bicicleta a l’annex). 

 

La bicicleta anirà acompanyada de les mesures de seguretat següents: casc i armilla reflectant 

a disposició de la persona que rebi la bicicleta així com d’un cadenat (d’obligat ús).  

 

 

La bicicleta es presta per desplaçar-se entre els diferents campus de la UdL i per tant s’haurà 

de retornar tan aviat com sigui possible i, com a molt tard, fins les 9.30 hores del dia següent 

al seu préstec. 

 

3. Sol•licitants i requisits dels sol•licitants  

 

Podran gaudir del préstec de la bicicleta tot el PDI o PAS de la UdL.  



 

 

 

4. Sol•licituds  

 

Les persones interessades en disposar d’una bicicleta hauran d’adreçar-se al punt de 

lliurament de bicicletes que el seu campus tingui designat a tal efecte.  

 

5. Obligacions  

 

a. La bicicleta en préstec és d’ús personal i intransferible i en cap cas pot ser objecte de 

tràfic econòmic o compensació econòmica o d’un altre tipus.  

 

b. El receptor o receptora ha de ser capaç d’usar la bicicleta prestada i es compromet a 

custodiar-la i a fer-ne un ús correcte i adequat respectant en tot moment les normes de 

circulació i les indicacions de la UdL (com tenir cura de la bicicleta, utilitzar correctament els 

cadenats, etc). En cas contrari, la Universitat de Lleida pot vetar-li l’accés al servei de préstec. 

 

c. La bicicleta s’haurà de recollir i lliurar en el mateix campus, dintre del termini 

establert: tant aviat com sigui possible i, com a molt tard, fins a les 9.30 hores del dia següent 

al seu préstec. 

 

d. Si el receptor o receptora no retorna la bicicleta dintre del termini establert, podrà ser 

penalitzat o penalitzada per un període de fins a un mes sense tenir accés al préstec de 

bicicletes. 

 

e. En cas de fer un mal ús o abús repetidament del servei, el receptor o receptora podran  

ser penalitzats amb la impossibilitat de gaudir del servei per un període de fins a un any. 

 

 

 

Seran a càrrec de la UdL les reparacions i les actuacions de manteniment de la bicicleta.  

 

La UdL no es farà càrrec de l’abonament de reparacions degudes a qualsevol incidència 



 

 

realitzades en establiments no autoritzats per la UdL. 

 

En cas de mal ús, la reparació dels desperfectes anirà a càrrec de l’usuari o usuària del servei 

que l’hagi ocasionat. 

 

Seran a càrrec de la persona beneficiària les sancions administratives per infraccions de trànsit 

i altres relacionades amb l’ús de la bicicleta durant el període de cessió.  

 

En cas de robatori caldrà presentar la denúncia realitzada a la policia.  

  

 

ANNEX I:  

 

Característiques de la bicicleta 

 

  

 

 



 

 

Quadre: Alumini 7005 T6, Sistema Fast Folding c/ tancament  ràpid de seguritat i direcció A-

Head 

Forquilla:  Rígida 

Direcció: 1-1/8 

Canvi: Shimano RD-TY21 6v 

Comandaments: Shimano Revoshift SL-RS36 6v 

Manetes: Alumini 

Frens:  V-Brake, Alumini 

Biel•les: Alumini, 48t / 170mm 

Mov. Pedalier: Neco B906 c/ rodaments 

Manillar: Doble alçada, 560x30 25.4 

Potència: A-Head, Aluminio tipus plegable c/ sistema de tancament ràpid de seguretat, 

410mm 25.4 

Pedals:  VP-F55, tipus plegable 

Tija:  Alumini, 500mm 31.8 

Cadireta: Selle Royal Wave 

Pinyó: Shimano FT-Z20 6v 14/28t 

Cadena: SRAM PC-10 

Rodes: Llantes Airline 1, Alumini doble perfil 

Buje Anterior: KT-122F, c/ tancament ràpid. 

Buje Posterior: KT-122R, c/ tancament ràpid. 

Cobertes: Rubena Walrus, Semi-slick, 20x1.75 

Equipament: parafangs anterior i posterior/ Parrilla posterior / Caballet / Llum posterior a 

bateria 

Colors: Blanco-Rojo 

 

 

 

 

 


