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Esports 

El Bicing a Barcelona

Servei i tarifes 

Els usuaris paguen un abonament anual (35 euros) i 
reben  una  targeta.  Amb  aquesta  targeta  poden 
agafar una de les 6.000 bicicletes en qualsevol de 
les 420 estacions repartides per la ciutat i tenen fins 
a  30  minuts  per  fer  el  seu  itinerari  i  deixar  la 
bicicleta en una altra estació. A partir dels primers 
30 minuts  es  cobra  51 cèntims d'euro + IVA per 
cada  mitja  hora addicional  fins  a  un màxim de 2 
hores, a partir de les quals es penalitza l'usuari amb 
3,05 euros / hora + IVA. Si es sobrepassa les 24 
hores des del moment de retirada de la bicicleta es 
carregarà a la targeta de crèdit associada al compte 
Bicing una multa de 150 euros. 

El  servei  Bicing  és  de  24  hores  de  dilluns  a 
diumenge, amb l'excepció que de diumenge a dijous 
i  entre  les  00:00  i  les  05:00  només  és  possible 
retornar bicicletes. 

Cal  destacar  que  entre  cada  estacionament  de  la 
bicicleta,  l'usuari  haurà  d'esperar  10  minuts  per 
poder tornar a utilitzar el servei (aquesta mesura va 
ser imposada a l'Ajuntament de Barcelona per les 
empreses de lloguer de bicicletes - agrupades sota 
la marca Bicitours - per evitar l'ús lúdic de les bicis 
per part de residents i / o turistes, un cop el servei 
ja feia tres mesos que estava en funcionament. 

 

. Estació de bicing.

Aparcament de bicicletes

Les bicicletes estan numerades i tenen un disseny 
característic per evitar robatoris. Són de color blanc i 
vermell, tenen tres marxes i llums davanteres i del 
darrere que s'encenen de forma automàtica, gràcies 
a un sensor fotoelèctric, a la nit. Al manillar, tenen 
una  estructura  metàl.lica,  que  permet  a  l'usuari 
portar un petit equipatge, subjectant-lo amb l'ajuda 
d'una goma elàstica. 

Per més infotmació consulteu  aquesta pagina web:

www.bicing.com

Crítiques

Sol  haver-hi  problemes amb ancoratges  que no 
funcionen, bicicletes defectuoses (frens, cadenes 
soltes, pneumàtics punxats, marxes, etc.).
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