Aparcament

En cas de robatori

• Al carrer, escolliu els espais
d’aparcament més freqüentats per
tal que la bicicleta quedi a la vista
de tothom i sigui menys vulnerable.
• Lligueu-la correctament, si pot ser
feu servir dos cadenats tal  com es
mostra a la imatge:

• Si tot i les precaucions que preneu
us roben la bicicleta, és necessari
que ho denuncieu a la dependència
policial més propera.
• Per presentar aquesta denúncia cal
que aporteu:

-- Un cadenat principal que lligui la roda
davantera i el quadre a un element rígid i
fix. Tingueu en compte que els cadenats
més segurs són els rígids de tipus U,
blindats amb acers especials d’alta
resistència i amb els panys d’alta seguretat.  
-- Un cadenat secundari que lligui el seient
i altres accessoris amb el quadre i la roda
posterior. En aquest cas podeu escollir un
cadenat més senzill i portable que l’anterior.

-- El DNI, permís de conduir, NIE o passaport.
-- La factura de compra amb les dades
bàsiques que la identifiquen: la marca, el
model, el color i sobretot el número de sèrie
del quadre.
-- El número de registre i l’empresa
especialitzada en cas d’haver marcat i
registrat complementàriament la vostra
bicicleta.
-- Una possible fotografia

Lliga’m bé

• A casa, lligueu-la igualment dins del
garatge o traster i eviteu deixar les
claus en un lloc accessible.

Consells de seguretat
per protegir la bicicleta

www.mossos.cat

No em regalis, lliga’m bé

No em regalis

Consells
de seguretat
per protegir
la bicicleta
• Eviteu comprar una bicicleta de
segona mà sense contracte ni
factura, podria ser robada. En cas de
dubte, podeu consultar el seu estat
al nostre web www.mossos.cat.
• Conserveu sempre la factura de
compra de la bicicleta i comproveu
que hi consten les dades bàsiques
que la identifiquen: la marca, el
model, el color i sobretot el número
de sèrie del quadre. Aquesta
informació us serà molt útil si la
perdeu o us la roben.   
• El número de sèrie del quadre
ve marcat de fàbrica al bastidor
de la bicicleta, i el podeu trobar
normalment a sota la caixa del
pedaler.  

• Podeu
complementar
aquest sistema de marcatge amb
d’altres de més sofisticats que
alguns ajuntaments ofereixen a
través d’empreses especialitzades.
Aquests us permetran registrarla al vostre nom per poder-vosla retornar en cas de pèrdua o
sostracció.
• En tot cas, podeu anotar el número
de sèrie del quadre en altres llocs
com ara al casc o en l’espai que us
oferim en aquest mateix document.
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Compra, marcatge i registre

La meva bici
Marca
•

Model
•

Color
•

Núm. de sèrie del quadre
•

