AVANTATGES DʼUTILITZAR LA Girocleta

Permet moureʼs per la ciutat de manera ràpida i pràctica.

És saludable, no fa soroll i no contamina: usar-la és un
pas més cap a un model de mobilitat més sa i sostenible.
És econòmica.

ALGUNS CONSELLS I NORMES DʼÚS

No circulis per les voreres i segueix les normes generals
de circulació.

Circula per les vies adequades a lʼús de la bicicleta
(carrils bici, carrils bus+bici, àrees 30, àrees de prioritat
per a vianants, etc.).

Respecta la prioritat dels vianants i actua dʼuna manera
segura i responsable.

Tingues sempre controlada la bicicleta i aparca-la, només,
a les estacions de Girocleta.

HORARIS

El servei de Girocleta és obert cada dia de lʼany.
Els dies feiners, de 6.30 a 23.30 h
Els dissabtes i dies festius, de 8.00 a 23.30 h

A partir de les 23.30 h es podran tornar bicicletes,
però no seʼn podran retirar.

ON ENS POTS TROBAR?

Oficina dʼatenció a lʼusuari de Girocleta
Estació dʼautobusos de Girona
Tel. 972 21 91 81 - info@girocleta.cat
Horari: de dilluns a divendres de 8.00 a 19.30 h

www.girocleta.cat

Girocleta és el servei públic de bicicletes
de Girona, que et permetrà desplaçar-te per
la ciutat dʼuna manera ràpida i pràctica.
Aquest sistema pretén fomentar lʼús de la bicicleta i promoure un model de mobilitat sostenible per a la ciutat. Girocleta tʼofereix:
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160 bicicletes
270 aparcaments
10 estacions
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Biblioteca Antònia Adroher
Avinguda Ramon Folch
Plaça Catalunya

RENFE - Estació dʼautobusos
Pont del Dimoni

Emili Grahit - C/ Migdia
Plaça Pere Calders

Biblioteca Ernest Lluch
Plaça Miquel de Palol

Avinguda Lluis Pericot

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 sʼinclouen en la tarifa anual
dʼabonat/ada. Després de la primera mitja hora, sʼha de pagar en funció del temps
que sʼutilitza, amb un màxim de dues hores.
Tarifa anual dʼabonat/ada
Inclou els primers 30 minuts de cada desplaçament

Quota addicional a partir dels primers 30 minuts
Sʼaplica per cada fracció de 30 minuts

Penalitzacions

Recàrrec per haver excedit 2 hores de trajecte
Sʼaplica per cada hora o fracció

Baixa del servei per haver excedit 2 hores de trajecte

30 €

0,50 €
3 € / hora

Després de tres avisos

Per donar-te dʼalta a Girocleta només has dʼomplir el formulari que trobaràs al web
www.girocleta.cat o adreçar-te a lʼoficina dʼatenció al públic.

FUNCIONAMENT

Fer servir Girocleta és senzill. Un cop rebis
a casa la targeta dʼabonat/da i lʼactivis, ja podràs començar utilitzar el servei: retira la bicicleta de qualsevol estació, fes el teu trajecte
i torna-la a lʼestació que et convingui.

