
Mesures perquè la BICICLeTA 
sigui una OPCIÓ més 

seGurA , eFICIeNT i ATrACTIVA

BICISMÉS
SEGURES
REGISTRE DE BICICLETES



1. El registre és voluntari i gratuït.

2. S’ha de ser major d’edat.

3. És obert a tothom.

4. La bicicleta ha de disposar d’un número identificatiu, que pot ser: 
a. el número de bastidor (número identificatiu de la bicicleta que 
surt de fàbrica i que sol trobar-se sota el pedaler).

b. un número que s’obté instal·lant a la bicicleta el sistema de 
marcatge recomanat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Aquesta opció va a càrrec del propietari o propietària.
Encara que la bicicleta disposi de número de bastidor, el sistema 
de marcatge es pot instal·lar igualment per augmentar el grau de 
seguretat. Amb el número de bastidor, el número de marcatge o 
amb tots dos identificadors es pot iniciar el procés de registre.

QUÈ CAL SABER PER REGISTRAR UNA BICICLETA

Hi ha tres possibilitats: 

1. Per Internet. Cal accedir a la carpeta ciutadana de www.
vilanova.cat i emplenar el formulari incorporat en el tràmit “Registre 
de bicicletes”. Uns dies més tard, el sol·licitant rebrà per correu ordinari 
la targeta de registre i l’adhesiu identificador. Per registrar 
una bicicleta per Internet és necessari disposar d’un certificat digital.

2. A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (pl. de la Vila, 8). Cal emplenar 
i signar el formulari que es facilita a l’oficina. El propietari o propietària 
s’enduu la targeta de registre i l’adhesiu identificador.

3. Als establiments autoritzats (vegeu en el dors), si també es vol 
incorporar a la bici el sistema de marcatge (19,30 euros). Cal emplenar 
i signar el formulari que es facilita a l’establiment. El propietari o 
propietària s’enduu l’etiqueta de registre i el marcatge instal·lat 
a la bicicleta. Uns dies més tard, rebrà per correu ordinari la targeta 
de registre. 

El registre és gratuït.

ETIQUETA DE REGISTRE
S’ha d’enganxar al quadre de la bicicleta, a la barra que va del manillar 
al pedaler, de manera que el forat de l’etiqueta coincideixi amb el forat 
destinat al portabidó.

COM REGISTRAR UNA BICICLETA

És opcional i va a càrrec del 
propietari o propietària
(19,30 euros). S’obté en els 
establiments autoritzats, 
indicats en el dors.

Consta de tres elements: 

1. Identificador metàl·lic
que porta un número i que s’instal·la 
al quadre de la bicicleta, entre el 
manillar i el pedaler, aprofitant el 
forat destinat al portabidó.

2. Etiqueta de marcatge, 
amb el número de l’identificador 
metàl·lic.

3. Adhesiu complementari

SISTEMA DE MARCATGE

COM QUEDA L’ETIQUETA DE REGISTRE
AMB EL SISTEMA DE MARCATGE:



Bicicletes Paco

carrer del Bruc, 60-62 | Tel. 93 815 80 91

esPorts Prieto

rambla del Castell, 96-98 | Tel. 93 814 52 36

irD Gálvez

plaça de Pau Casals, 1-3 | Tel. 93 814 83 68

iturat Bicicletes

carrer del Teatre, 40 | Tel. 93 893 28 15

tactic Bikes

rambla de Salvador Samà, 95-97 | Tel. 93 815 10 87

ESTABLIMENTS ON ES POT INSTAL·LAR 
EL SISTEMA DE MARCATGE

1. Fer la denúncia oficial en algun dels cossos de seguretat (Policia 
Municipal, Mossos d’Esquadra, etc.).

2. Portar la denúncia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Caldrà fer constar 
les dades de referència de la denúncia, el nom de l’usuari i el nombre 
de registre (tal com consta en la targeta de registre) i el lloc, dia i hora 
on s’ha produït el robatori. 

QUÈ CAL FER EN CAS DE ROBATORI
D’UNA BICI REGISTRADA

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú promou mesures perquè 

agafar la bicicleta sigui una opció cada vegada més segura, 

eficient i atractiva per desplaçar-se habitualment per la ciutat. 

Entre aquestes mesures, els ciutadans i ciutadanes de Vila-

nova i la Geltrú tenen a la seva disposició el reGistre De 

Bicicletes. El registre és una base de dades (de propietaris 

i bicicletes) que es crea amb l’objectiu de facilitar la detecció 

i identificació de les bicicletes perdudes o robades, així 

com la devolució de les recuperades. 


