Amb el BiciRegistre:

Registres la teva bicicleta
La marques amb un adhesiu de molt difícil destrucció
que deixa un número permanent al quadre de la bici.

Dissuadeixes el robatori
Amb la marca BiciRegistre.

Recuperes la bicicleta
El registre acredita la propietat de la bicicleta.
A més a www.biciregistre.cat t’informem
d’assegurances contra el robatori o per casos d’accident

Identifica la teva bicicleta
Minimitza la probabilitat
de robatori
Amb la col·laboració de

Recupera la teva bicicleta
ràpidament
www.biciregistre.cat

Contem amb la col·laboració

de la Policia Local.
Més informació a
info@ciudadesporlabicicleta.org

www.biciregistre.cat

El BiciRegistre és el registre de bicicletes que permet
dissuadir del robatori i recuperar bicicletes sostretes,
facilitant alhora que augmenti l’ús de la bicicleta.
Mitjançant el BiciRegistre, tot aquell que tingui una
bicicleta pot donar-la d’alta a una base de dades a la
que tenen accés la Policia i els usuaris, i realitzar-li un
marcatge que permet la identificació del vehicle i del
propietari.

Les dades
Segons l’últim Baròmetre de la Bicicleta a un 19,5%
dels ciutadans els han robat alguna vegada la bicicleta.
El robatori és un dels principals inconvenients per a
desplaçar-se en bici per la ciutat.

Com registrar la teva bicicleta
S’han de seguir 3 passos:
Donar-se d’alta com a usuari al web
www.biciregistre.cat. Hauràs d’introduir la teva
zona de registre i les teves dades personals.
Introduir les dades identificatives de la bicileta, una
fotografia de la mateixa i realitzar el pagament en línia
del cost del registre.
Validar el registre acudint al teu centre validador
escollit.
Veure llistat i adreces a la pestanya de “Validadors” al
web www.biciregistre.cat

El marcatge
Les bicicletes es marquen mitjançant etiquetes que es fixen
al quadre de la bicicleta. Aquestes etiquetes adhesives estan
fabricades amb un material molt difícil de destruir, alhora que
deixen un marcatge permanent al quadre si s’aconsegueix
treure l’adhesiu.

El marcatge facilita
la recuperació de
les bicicletes i
dificulta el seu robatori
Com recuperar les bicicletes
La Policia localitza l’usuari a través del número de registre
i es posa directament en contacte amb ell per a la seva
devolució.

La Policia introdueix a la base de dades la informació
de la bicicleta trobada. Els usuaris poden consultar la base
de dades i si localitzen la que creuen que pot ser la seva
bicicleta, es posen en contacte amb la Policia a través d’un
formulari habilitat al web. Un cop realitzades les comprovacions
pertinents, l’usuari recupera la bicicleta.
En cas que venguis la teva bicicleta amb BiciRegistre, no
oblidis comunicar-nos les dades del nou propietari mitjançant el
formulari de contacte de la pàgina web.

