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EL CJB, LA PTP, EL BACC, LA FAVB, CCOO I LA UGT REBUTGEM LA 
PUJADA DE TARIFES DEL SERVEI DE BICING 

 
 
Des del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB), l

�� ��
Associaci

�� ��
 per a la Promoci

�� ��
 del Transport 

P �� �� blic (PTP), el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), la Federaci
�� ��
 d

�� ��
Associacions de Ve �� �� ns de 

Barcelona (FAVB), Comissions Obreres del Barcelon �� �� s (CCOO) i la Uni
�� ��
 General de Treballadors 

(UGT) demanem a l
�� ��
Ajuntament que no faci efectiva la pujada de tarifes i que explori altres vies de 

finan �� �� ament. 
 
 
LA BICI P �� �� BLICA M �� �� S CARA D

�� ��
EUROPA. Les entitats signants volem mostrar el nostre rebuig a la pujada 

de les tarifes del servei de Bicing pretesa per l � Ajuntament de Barcelona, consistent en pr 	 cticament doblar 
el preu dels abonaments il 
 limitats dels 45,11 �  actuals a 97,52 euros per a l'any 2013. Aix � , la bicicleta 
p �� �� blica de Barcelona esdevindr    la m �� �� s cara d'Europa. A tall d'exemple, el cost de l'abonament 
equivalent � s de 22,41 �  a Val � ncia, 28,20�  a Sevilla, 35,89 �  a Zaragoza, 29 �  a Par � s i 55,81 �  a Londres. 
 
NO A LA DECAD �� �� NCIA D

�� ��
AQUEST SERVEI P �� �� BLIC. La modificaci �  tarif 	 ria pretesa penalitza la 

recurr � ncia en la utilitzaci �  del servei de Bicing, en contraposici �  a les pol � tiques de bonificaci �  de l � � s 
habitual del transport p � blic col 
 lectiu; i fa m � s car aquest servei p � blic de mobilitat que l � aparcament de 
vehicles privats de residents als carrers de Barcelona. Tot apunta a una voluntat pol � tica de desmantellament 
de serveis p � blics, que s � n garantia de drets fonamentals de la ciutadania i que, com a tals, no poden 
repercutir els seus costos directament sobre l � usuari. Els serveis p � blics han de ser majorit 	 riament 
finan � ats a trav � s de pressupostos p � blics, i m � s en les circumst 	 ncies actuals de privaci � de molts 
ciutadans i ciutadanes. Cal recordar que entre 2011 i 2012 el Bicing ha patit un descens d

�� ��
abonats de 

180.000 a 130.000. Altrament dit, m �� �� s de 50.000 abonats s
�� ��
han donat de baixa degut a les fallades en la 

fiabilitat del sistema i, sobretot, a un increment de tarifes (de 35 a 45,11 en aquest per � ode). Aquesta pujada 
no ha estat gens resolutiva a l � hora de finan � ar millores sobre la seguretat (3 persones han perdut la vida els 
darrers anys fent un bon � s del Bicing i del carril bici) i tampoc no ha perm � s ampliar el servei a les 24 hores 
o la durada m 	 xima dels trajectes, unes mesures llargament reivindicades. En el pla laboral, la reducci �  de 
clients pot comportar una excusa per la reducci �  de plantilla de l'empresa gestora del servei. 
 
EL BICING HA DE SER UNA APOSTA PEL MEDI AMBIENT I LA DESCONGESTI �� �� . L'Ajuntament de 
Barcelona, lluny de mostrar autocr � tica i racionalitzar el cost del Bicing, criminalitza els usuaris i pret � n fer-
los assumir un 50% del seu cost, passant per alt la contribuci �  de la bicicleta p � blica a millorar la qualitat de 
l � aire, a descongestionar la ciutat i a estalviar costos del sistema nacional de salut.  
 
Les entitats signants tamb �  volem recordar que el Bicing es finan � ava en gran part a partir de l' � rea Verda i 
Blava d'aparcament. Un any despr �� �� s que el Govern de Trias hagi fet gratu �� �� ta una �� �� rea Verda per a 
molts cotxes, el finan �� �� ament del Bicing ha quedat ferit de mort i s'hi plantegen pujades 
desproporcionades, deixant ben clares les prioritats d'aquest Ajuntament en mat � ria de mobilitat. Aix � , la 
promoci �  de l'aparcament gratu� t no nom � s agreuja el problema de la congesti �  i de la contaminaci �  
(superant freq � entment els valors m 	 xims permesos per la Uni �  Europea), sin �  que a m � s redueix el 
finan � ament de les alternatives m � s sostenibles, saludables i econ � miques de transport. Cal doncs 
recuperar mesures de finan �� �� ament p �� �� blic (com la taxa anterior de l

� �� �� �� � rea Verda o la recuperaci
�� ��
 de 

l
�� ��
impost de circulaci

�� ��
 tamb �� ��  rebaixat) per evitar un cost del Bicing tan dissuasori. 

�

CAL COMPLIR ELS COMPROMISOS AMB LA CIUTADANIA.�Des del CJB, la PTP, el BACC, la FAVB, 
CCOO i UGT demanem al govern que aturi la mesura i busqui altres vies de finan �� �� ament per al servei 
que no passin per reduir l' �� �� s de la bicicleta a Barcelona. Demanem que Converg �� �� ncia i Uni

�� ��
 

compleixi amb el seu programa electoral i busqui solucions per reduir el d �� �� ficit operatiu del Bicing: 
des de l'agrupament i reubicaci �  d'estacions fins a la bonificaci �  dels recorreguts ascendents passant per 
una integraci �  tarif 	 ria amb els abonaments mensuals o trimestrals de l'ATM. El Bicing tamb �� ��  �� �� s transport 
p �� �� blic! 

 



 

Per tots aquests motius, les entitats sotasignants organitzaran durant els propers dies una marxa ciclista 
de protesta, fent una crida als milers de ciclistes que cada dia circulen per Barcelona per tal de defensar 
aquest sistema de transport com a part de les solucions als problemes metropolitans de congestió i 
contaminació, i mai com a problema o servei residual i prescindible.  
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