
TARIFES / PREUS
Girocleta serveix per a desplaçar-se per la ciutat, per fer trajectes relativament curts.
Per això, els primers trenta minuts de cada desplaçament s‘inclouen en la tarifa anual
d‘abonat/ada. Després de la primera mitja hora, s‘ha de pagar en funció del temps
que s‘utilitza, amb un màxim de dues hores.

Tarifa anual d‘abonat/ada 30 €
Inclou els primers 30 minuts de cada desplaçament

Quota addicional a partir dels primers 30 minuts 0,50 €
S‘aplica per cada fracció de 30 minuts

Penalitzacions

Recàrrec per haver excedit 2 hores de trajecte 3 € / hora
S‘aplica per cada hora o fracció

Baixa del servei per haver excedit 2 hores de trajecte Després de tres avisos

FUNCIONAMENT
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Bicicletes distribuïdes en 20 estacions

18 c. Riu Freser - c. St. Isidre

1 Biblioteca Antònia Adroher

2 Avinguda Ramon Folch

3 Plaça Catalunya

4 RENFE - Estació d’autobusos

5 Pont del Dimoni

6 c. Emili Grahit - c. Migdia

7 Plaça Pere Calders

8 Biblioteca Ernest Lluch

9 Plaça Miquel de Palol

15 Plaça d’Europa

10 Avinguda Lluís Pericot

11 Plaça Marquès de Camps

16 Pg. Ramon Berenguer II

17 Vista Alegre

19 Eixample

13 Can Ninetes

14 Plaça Santa Eugènia

12 Rambla Xavier Cugat

Girocleta és el servei públic de bicicletes de 
Girona, que us permetrà desplaçar-vos per la 
ciutat d’una manera ràpida i pràctica. Aquest 
sistema pretén fomentar l’ús de la bicicleta i 
promoure un model de mobilitat sostenible 
per a la ciutat. Girocleta t’ofereix:

Per donar-vos d’alta a Girocleta només heu d’omplir el formulari que trobareu al 
web www.girocleta.cat o adreçar-vos a l’oficina d’atenció al públic.

Fer servir Girocleta és senzill. Un cop rebeu 
a casa la targeta d’abonat/ada i l’activeu, ja 
podreu començar a utilitzar el servei: retireu 
la bicicleta de qualsevol estació, feu el trajec-
te i torneu-la a l’estació que us convingui.
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