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La bicicleta elèctrica
metropolitana

La bicicleta elèctrica 
compartida per desplaçar-te 
per la metròpolis de Barcelona

Castelldefels
 3  19

Sant Joan Despí
 5  34

Cornellà de Ll.
 8  56

Sant Feliu de Ll.
 2  12

Sant Just Desvern
 2  12

Esplugues de Ll.
 2  12

Sant Cugat del V.
 4  28

Gavà
 2  12

Viladecans
 2  12

Sant Boi de Ll.
 2  12

El Prat de Ll.
 3  20

L’Hospitalet de Ll.
 10  71



Què és e-Bicibox?
És el servei públic de bicicletes 
elèctriques compartides que troba-
ràs als mòduls e-Bicibox de 12 mu-
nicipis metropolitans. Cada mòdul 
disposa de 14 places individuals 
tancades, de les quals es preveu 
que la meitat estiguin ocupades 
per bicicletes a disposició dels 
usuaris i les altres buides, per a 
possibles retorns. 

En bici sense 
cansar-te

Les bicicletes elèctriques e-Bicibox 
són la millor alternativa al transport 
privat, perquè et permeten moure’t 
de manera ràpida, econòmica, salu-
dable i sostenible, sense contaminar 
i sense esforços.

Amb e-Bicibox pots fer els mateixos 
desplaçaments que faries amb una 
bici convencional, però sense can-
sar-te ni suar. I si la fas servir per 
anar a la feina o a classe, arribaràs 
amb el cent per cent d’energia!

Tots els  
e-Bicibox, a mà

Al web de Bicibox hi trobaràs un 
mapa amb la localització de tots 
els mòduls. O millor encara: descar-
rega’t l’app Bicibox que, a més, t’en-
senya els que tens més a prop, les 
places lliures que hi ha i les possi-
bles incidències. Tot en temps real.

Aquí trobaràs el mapa de Bicibox,  
carrils bici i carrers pedalables  

de l’àrea metropolitana de Barcelona
www.amb.cat/mobilitat/Principales/Bicibox.aspx

Com funciona?
Cal ser usuari registrat i disposar de la 
targeta e-Bicibox, amb la qual podràs 
retirar una bicicleta elèctrica d’un mò-
dul i fer-la servir el temps que et calgui 
(dins del mateix dia). Quan finalitzis el 
desplaçament, l’hauràs d’aparcar en 
un mòdul e-Bicibox, tant del mateix 
municipi com d’un altre. 
El servei funciona 17 hores al dia, de 7.00 a 24.00 h, 
tots els dies de l’any.

Quant costa?
Per abonar-se a e-Bicibox cal pagar 
una quota anual de 30 €, i una ta-
rifa segons franges temporals d’ús, 
a través d’una targeta de crèdit o 
de dèbit. Els primers 30 minuts de 
cada desplaçament són gratuïts. 
Consulta les tarifes i tots els detalls 
a www.bicibox.cat

12 
municipis

45 
mòduls

300 
bicis


