
 

LA SÍNDICA REP UN CENTENAR DE QUEIXES CONTRA  

LA PROPOSTA D’AUGMENTAR EL PREU DEL BICING 

UN 116 %  

La majoria de ciutadans expressen, en les reclamacions, que la mesura és una 

aposta pel vehicle privat i que es donaran de baixa si finalment s’aprova 

La defensora farà un estudi sobre l’impacte econòmic, de mobilitat i de 

convivència del servei, així com també els costos i beneficis que el Bicing 

representa 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha rebut un centenar de  

queixes, en poc més d’una setmana, de ciutadans i col·lectius que expressen el seu 

malestar i la seva disconformitat amb el projecte del Govern municipal d’augmentar el 

preu del Bicing un 116%, fins als 97,50 euros anuals, per utilitzar el servei de forma 

il·limitada. La defensora ha decidit agrupar les reclamacions rebudes en una 

investigació d’ofici amb l’objectiu d’estudiar l’impacte i l’equitat de les noves tarifes, i fer 

arribar, si cal, algunes recomanacions de millora a l’Ajuntament abans que s’aprovin 

els nous preus. 

En els escrits que han arribat a Vilà, la majoria de ciutadans creu que l’augment 

suposarà un pas cap al desmantellament de la mobilitat sostenible en favor del vehicle 

privat, un fet que, segons les denúncies rebudes, també es fa palès amb la gratuïtat de 

l’àrea verda a tots els veïns sense sancions de trànsit el darrer any. Aquesta taxa 

d’aparcament serveix per a finançar part del servei de lloguer de bicicletes. 

Els barcelonins que s’han queixat a la síndica demanen a l’Ajuntament que desisteixi 

de la seva intenció d’incrementar el cost d’un servei que consideren essencial per a la 

mobilitat diària de milers de ciutadans. Asseguren que, si finalment, s’aprova el nou 

preu es donaran de baixa perquè amb el mateixos diners es poden comprar una 

bicicleta cada any. 

De moment, la síndica ha agrupat totes les queixes en una investigació d’ofici, que té 

com a objectiu emetre un dictamen i lliurar-lo al consistori perquè el tingui en compte 

abans de que s’aprovin els preus. L’estudi se centrarà a analitzar l’impacte econòmic, 



de mobilitat i de convivència del Bicing, així com els costos i els beneficis que el servei 

representa per a la ciutat  

En qualsevol cas, i sense haver entrat a analitzar a fons el projecte, Vilà considera que 

proposar un augment del 116% del preu del Bicing en un moment econòmic tan delicat 

és excessiu i desproporcionat, i demana públicament a l’Ajuntament que no obviï el 

creixent malestar ciutadà que la idea ha generat ja abans d’aprovar-se. 

Mitjà sostenible i econòmic 

Com ja ha reiterat en diferents ocasions, la síndica creu que cal prioritzar la mobilitat 

sostenible en detriment del vehicle privat, i considera que la bicicleta té unes 

característiques idònies per a desplaçar-se per la ciutat. És un mitjà sostenible, 

econòmic, fàcil de conduir, saludable, ocupa poc espai i permet circular a una velocitat 

de 15 km/h.  

Vilà recorda que la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat 

reconeix el dret a una circulació tranquil·la i que les autoritats municipals s’han 

d’encarregar de garantir uns transports públics accessibles, el respecte pel medi 

ambient i el control del trànsit automobilístic. 

Ara bé, de moment, l’ús de la bicicleta encara no ha aconseguit un encaix correcte en 

la mobilitat de Barcelona. La ciutat no compta amb una xarxa viària segregada per als 

ciclistes que sigui sòlida i contínua. I, en opinió de la defensora, l’Ajuntament no ha fet 

una aposta real de prioritzar aquest vehicle destinant els esforços necessaris per 

millorar les infraestructures viàries, segons les conclusions d’un estudi fet per la 

Sindicatura l’any 2011 sobre l’ús de la bicicleta a Barcelona i que continua sent vigent. 

Fins i tot, en l’esmentat estudi, Vilà posa de manifest que l’Ajuntament va implantar, 

l’any 2007, el Bicing de manera precipitada, quan encara no podia garantir la seguretat 

dels ciclistes i vianants, els col·lectius més febles des del punt de vista de la mobilitat.    

De fet, la cohabitació de ciclistes i vianants hauria de ser un fet excepcional, però la 

realitat és una altra. La manca d’una xarxa viària contínua i la tendència de molts 

ciclistes a buscar rutes més ràpides i curtes porta a molts usuaris a no complir les 

normes. La invasió de les voreres i de les zones reservades als vianants per part de 

ciclistes s’ha convertit en un punt habitual de conflicte i ha generat nombroses queixes 

per part dels vianants, que caminen amb por i inseguretat, sense que la Guàrdia 

Urbana hagi estat fins ara capaç de controlar aquest tipus d’infraccions.  

Pacificar la xarxa secundària 

La síndica defensa la pacificació de tota la xarxa secundària de la ciutat, concebuda 

com un espai de convivència cívica, implantant la regulació i la senyalització de les 

zones 30 per crear una xarxa contínua que permeti els desplaçaments segurs de les 

bicicletes a través de les citades zones 30. La implantació dels carrils bici es podria 

estendre també a la xarxa viària bàsica.  

Altres recomanacions que Vilà ha fet arribar a l’Ajuntament són la necessitat de revisar 

i modificar la xarxa de carrils bici existents per reforçar la seguretat dels ciclistes i 

evitar els conflictes amb els vianants i amb la resta de vehicles. Els carrils 



bidireccionals, per exemple, comporten un cert perill en les vies en què la resta de 

vehicles circulen en un únic sentit de circulació. 

La síndica també és partidària de senyalitzar clarament els carrils bici situats a les 

voreres, o de segregar-los, perquè quedi clar l’espai destinat als ciclistes i als vianants, 

i d’instal·lar més places d’estacionament per a bicicletes al carrer. 


