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Resum

La prevalença del robatori de bicicletes és un inconvenient per als ciclistes a més d’una barrera per a
adoptar de forma més estesa la bicicleta com a forma de transport urbà. Malgrat que el ciclisme estigui
obtenint atenció a causa de ser una modalitat de transport neta i saludable, la sostracció de bicicletes
roman en gran part ignorada i subestimada. Si revisem els patrons espacials i temporals de totes les bici-
cletes usurpades a la ciutat de Barcelona l’any 2021, ens trobem que es van robar 870 bicicletes, amb una
mitjana de més de 2 bicicletes diàries. La majoria van ser sostretes als districtes de Sant Martí, Eixample
i Ciutat Vella. Per altra banda, a Gràcia va haver-hi molt pocs robatoris tenint en compte el gran nombre
de bicicletes aparcades al carrer. El pic d’usurpacions va ser al mes de maig, i la majoria de bicicletes van
ser sostretes durant les hores diürnes. Una anàlisi comparativa ens mostra com a Barcelona es reporten
menys bicicletes sostretes que altres ciutats, per aquest fet deduïm que probablement moltes víctimes de
robatoris a Barcelona no en denuncien la pèrdua, deixant-nos amb una subestimació de la magnitud real
del problema. Per tal d’afrontar amb èxit aquesta problemàtica, és necessària la col·laboració entre les
agències públiques i la comunitat acadèmica. A mesura que les polítiques ciclistes adquireixen una nova
centralitat en els esforços per abordar el canvi climàtic, també caldrà prestar més atenció a la lluita contra
el robatori de bicicletes.

Paraules clau: aparcament de bicicletes, bicicleta, robatori de bicicletes, mobilitat activa, Barcelona
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EL robatori de bicicletes és sovint considerat un
delicte menor, una nosa o un risc acceptat asso-
ciat amb la vida urbana. No obstant això, atès

que el ciclisme adquireix una nova centralitat en la polí-
tica de mobilitat urbana, hem de reconsiderar la serietat
amb la qual examinem el problema del robatori de bici-
cletes.

Les ciutats Europees i mundials promouen el ciclis-
me com una alternativa neta i saludable al transport mo-
toritzat [1]. Atès que una ciutat ciclista és una ciutat
més habitable, més segura i més saludable, molts go-
verns municipals han invertit en noves infraestructures
per tal de promoure el ciclisme. Tanmateix, la provisió
d’infraestructura per si sola no és suficient per fomentar
l’ús de la bicicleta. La por a la despossessió de bicicle-
tes és un impediment per a l’ús de la bici i a la mobi-
litat activa [2]. A més, el risc de robatori de bicicletes
es percep de forma similar entre els diferents segments
poblacionals, la qual cosa implica que és un problema
generalitzat a la ciutat des del punt de vista dels usuaris.

En una enquesta realitzada per la Generalitat de Ca-
talunya, les persones enquestades van identificar el risc
de robatori de bicicletes com segon principal motiu, des-
prés de la interacció amb els vehicles de motor, pel qual
no utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport. [3].

La sostracció de bicicletes continua sent molt comú.
Un de cada 5 usuaris de la bicicleta a Catalunya ha estat
víctima de robatori de bicicletes en els últims cinc anys,
el 4% dels quals ha estat víctima de sostracció en més
d’una ocasió. Aquest fenomen és més freqüent en muni-
cipis amb poblacions superiors als 500.000 habitants, on
fins a un 27% dels ciclistes informen que han patit una
usurpació.

Aquest fet desincentiva als ciutadans a comprar bi-
cicletes i desplaçar-se de forma activa. Investigacions al
Regne Unit han demostrat que si un ciclista sofreix un
robatori de bicicletes, és menys probable que se’n com-
pri una de nova. Per a ser exactes, un 24% d’usuaris
de bicicletes que han experimentat una usurpació no van
tornar a comprar-se una altra [4]. Això converteix la sos-
tracció de bicicletes en un factor clau per a la mobilitat
activa, donat que desfà de manera efectiva la difícil tasca
de convèncer a les persones d’utilitzar la bicicleta per a
desplaçar-se activament.

Si les ciutats volen apostar per fomentar el despla-
çament actiu entre la ciutadania, s’hauria de prestar més
atenció a aquest fenomen, i caldria incloure’l entre les
d’accions necessàries per a la transició a una economia
de baixes emissions. L’emergència climàtica eleva el ro-
batori de bicicletes al nivell d’un problema contra la sa-

lut pública i una política per mitigar el canvi climàtic.
La nostra revisió de la literatura sobre el robatori de

bicicletes a Europa troba que la recerca sobre aquest te-
ma és limitada. En general, s’ha descobert que hi ha un
major nombre de sostraccions en àrees amb més ciclistes
[5]. A més, moltes autoritats passen per alt la usurpació
de bicicletes [6], que pot ocasionar que les persones usu-
àries de la bicicleta no denunciïn els robatoris [2].

Les investigacions que han estudiat el robatori de bi-
cicletes han intentat comprendre els patrons de quan i on
és més probable que es produeixin. Mitjançant la utilit-
zació d’un model de risc espacial, una recerca a Londres
va trobar que la usurpació de bicicletes està més estre-
tament associada amb els usos del sol circumdant, o les
instal·lacions properes que amb la realitat socioeconòmi-
ca de l’àrea [7]. Concretament, la presència d’estacions
de tren o cases buides augmenta el risc que es produeixi
una sostracció. De la mateixa manera que estacions de
metro i les universitats són especialment propenses a pa-
tir robatoris [8]. A més, les sostraccions són més proba-
bles en àrees denses, molt desenvolupades, comercials o
amb edificis mitjans, i menys probables en interseccions
[9]. Per altra banda, alguns ciclistes tendeixen a subes-
timar el risc de robatori en els seus propis barris, ja que
el risc real i el percebut no necessàriament coincideixen
[10].

Aquest estudi té com a objectiu organitzar i analitzar
les dades sobre els robatoris de bicicletes a Barcelona
l’any 2021 amb el propòsit de visibilitzar aquesta proble-
màtica. Una major comprensió dels patrons la usurpació
de bicicletes pot contribuir a la identificació de mesures
i solucions per a la seva mitigació.

Metodologia

La recollida i l’anàlisi de les dades sobre sostraccions de
bicicletes és difícil. Les dades oficials, provinents de la
policia, no si acostumen a correspondre amb la magni-
tud real del problema, donat que part de les víctimes no
denuncien les despossessions.

Per a aquest estudi, es van obtenir un llistat de sos-
traccions de bicicletes a la ciutat de Barcelona durant
l’any 2021. La informació va ser obtinguda a través d’u-
na petició formal al Departament d’Interior de Catalu-
nya. Aquesta base de dades inclou tots els robatoris de-
nunciats a la policia local i regional (Guàrdia Urbana i
Mossos d’esquadra). El nombre total de casos és, sens
dubte, menor al nombre real, donat que molts no són no-
tificats. Els propietaris de bicicletes no acostumen a de-
nunciar les usurpacions donat que consideren que no val
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la pena l’esforç o no creuen que aquest pugui comportar
la recuperació del vehicle [2]. No obstant això, els infor-
mes obtinguts ens proporcionen una visió del que podria
ser el patró real d’aquest fenomen, i una xifra a utilitzar
com a llindar mínim per a estimar la magnitud real del
problema.

Per cada despossessió es compta amb les següents
dades: districte, barri, mes, hora, ubicació i edat del pro-
pietari. Representem aquestes dades amb xifres i mapes
per comparar després els resultats de Barcelona amb els
d’altres ciutats. Amb aquesta finalitat comparativa, s’u-
tilitza tant el nombre total de bicicletes sostretes com el
nombre de robatoris per 100.000 habitants. L’objectiu és
la contextualització de les nostres conclusions a través
d’una anàlisi comparativa de les dades d’altres ciutats.
La inexistència d’una base de dades fiable amb dades
estandarditzades sobre el fenomen en qüestió a les dife-
rents ciutats ens ha portat a fer ús, en alguns casos, d’in-
formes extrets dels mitjans de comunicació. L’absència
d’un estàndard ha dificultat les comparacions. Algunes
fonts proveeixen el total de sostraccions per any, d’altres
els robatoris per càpita, i d’altres per bicicleta o ciclis-
ta. Les companyies d’assegurances privades han intentat
quantificar el risc de despossessió de bicicletes a les ciu-

tats. Per exemple, la companyia d’assegurances Luko
ha creat un índex sobre el robatori de bicicletes que està
compost per una barreja d’indicadors que inclouen bici-
cletes sostretes per 100.000 ciclistes, i la taxa d’homicidi
[11]. Es podria qüestionar la inclusió d’altres indicadors
per al càlcul de l’índex en qüestió.

Resultats

Per districte i barri

Un total de 870 bicicletes van ser registrades com roba-
des a la ciutat de Barcelona durant l’any 2021. Es tracta
de més de 2 bicicletes diàries, un augment respecte a
les 826 bicicletes registrades com usurpades l’any 2019
i 608 l’any 2020 [12]. Les despossessions es concentren
en els següents tres districtes: Sant Martí, Ciutat Vella i
l’Eixample. Junts, representen el 65% dels robatoris de-
nunciats a Barcelona. El districte amb més informes és
Sant Martí, amb 207 bicicletes reportades com sostretes,
estretament seguit per Ciutat Vella amb 191 i l’Eixample
amb 172.

En examinar les dades per barris, el principal afec-
tat és el Raval, amb 64 denúncies (Ciutat Vella) (Figura

Figura 1: Bicicletes reportades com robades en Barcelona per barri l’any 2021
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1), seguit per la Dreta de l’Eixample i la Barceloneta,
ambdós amb 55 usurpacions, el Parc i la Llacuna del Po-
blenou amb 38 i el Barri Gòtic amb 37. La Barceloneta
i el Parc i la Llacuna del Poblenou són barris propers a
la platja, mentre que Raval i Barri Gòtic són al centre de
la ciutat. La Dreta de l’Eixample, també ubicada al cen-
tre de la ciutat, és també un barri central, nogensmenys
compta amb un considerable trànsit de cotxes i carrers
més amples.

Ens trobem que els districtes més afectats són gene-
ralment on més s’utilitzen les bicicletes [13]. Els distric-
tes de Sant Martí, Eixample i Ciutat Vella tenen un major
nombre de bicicletes estacionades als carrers de la ciutat
(Taula 1), reforçant la idea que les bicicletes són usur-
pades quan estan aparcades. No obstant això, observant
la relació entre bicicletes robades/ bicicletes aparcades
(vegeu Fig. 4), s’observa que proporcionalment la des-
possessió de bicicletes és major als districtes de Sarrià i
Sant Andreu. Són districtes més perifèrics que compten
amb dos perfils socioeconòmics molt diferents.

Per altra banda, el barri de Gràcia, que és un bar-
ri molt pedalable, té un nombre relativament baix d’u-
surpacions en relació amb el gran nombre de bicicletes
estacionades als carrers [13] (Taula 1). Una possible ex-
plicació podria ser la forma urbana del barri de Gràcia.
Donat que aquest compta amb moltes places i locals co-
mercials que generen activitat a peu de carrer, es crea un
entorn menys propici per als robatoris.

Taula 1: Relació Bicicletes robades/ Bicicletes aparca-
des

Per temporada i patró diari

Els robatoris presenten màxims al maig (86) i al novem-
bre (84) (Figura 3). Al maig podria explicar-se pel ma-
jor valor potencial de la venda de les bicicletes sostretes,
tenint en compte la millora del temps i el fet que més
persones utilitzen la bicicleta. Les dades d’altres ciutats

també mostren un patró estacional, amb més usurpaci-
ons a la primavera i l’estiu [14].

Les dades de la policia identifiquen el "temps de l’in-
cident", permetent-nos analitzar quan es van cometre els
robatoris al llarg del dia. Observem un baix nombre
d’1:00 a 7:00 hores amb un notable augment a les 8:00
h (26) seguit d’un pic a les 15:00 h (81 bicicletes) (Figu-
ra 4). Aquest patró diürn il·lustra que la majoria de les
usurpacions es produeixen durant les hores diürnes, o en
moments en què els carrers estan ocupats. Confirmant
les troballes de Van Lierop et. al. [10], és a dir, que la
majoria de les bicicletes són sostretes durant el dia. La
nit i el matí són les hores amb menys denuncies. El ro-
batori diürn podria ser parcialment explicat per l’ús de
cadenats inadequats o males pràctiques en aparcar, en-
cara que les dades no especifiquen com es trobaven les
bicicletes en ser robades.

També observem que la majoria de les usurpacions
semblen ocórrer en barris més freqüentment visitats per
turistes i persones que realitzen activitats d’oci. En teo-
ria, això faria que les bicicletes estiguessin més segures,
a causa de la presència de més vianants al carrer [15].
No obstant això, aquesta activitat addicional al carrer,
o potser a causa d’ella, els robatoris passen inadvertits,
fins i tot en barris amb vitalitat.

Per localització

La major part dels robatoris es produeixen en espais pú-
blics (un 63 %). En aquesta categoria s’inclouen platges
i parcs (Figura 5). Els garatges d’aparcament, tant pú-
blics com privats també són un lloc comú per a les usur-
pacions de bicicletes (un 15 %). Ens trobem que en les
llars o en les residències es va produir un 11 % de les
sostraccions. A llocs comercials com botigues o petits
comerços es va produir un 6 % de les usurpacions. No
obstant això, les dades no ens especifiquen si el robatori
va tenir lloc a l’interior o exterior del local comercial.

Les escoles, les instal·lacions esportives i d’oci, els
hospitals, les biblioteques, les universitats i altres equi-
paments s’inclouen en la categoria d’instal·lacions pú-
bliques, que constitueix el 2% dels robatoris. Quant a
denúncies sobre usurpacions en localitzacions residenci-
als, ens trobem que el percentatge de bicicletes robades
a l’entrada de les cases representa un 34 %, mentre que
les sostretes a l’exterior de l’apartament representen un
28%.
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Figura 2: Bicicletes reportades com robades per mes l’any 2021

Figura 3: Bicicletes reportades com robades a Barcelona per barri
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Figura 4: Bicicletes reportades com robades per hora l’any 2021

Figura 5: Bicicletes reportades com robades per localització
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Anàlisis comparativa

Per contextualitzar la situació a Barcelona amb altres
ciutats, hem recopilat dades sobre usurpacions de diver-
ses fonts, incloent-hi dades oficials de la policia (Lon-
dres, Berlín), recerca acadèmica (Montreal) i informes
de la premsa (París, Amsterdam). Comparem el nombre
total de bicicletes sostretes per any, així com el nom-
bre d’usurpacions per càpita. En comparació amb altres
ciutats europees, el nombre total de robatoris per any a
Barcelona és baix. En les altres ciutats, el nombre total
de sostraccions de bicicletes oscil·la entre 27.000 (Ber-
lín) i 2.395 (Madrid), fent que les 870 a Barcelona si-
guin una ordre de magnitud inferior al que es troba en
altres ciutats (Figura 6). Reescalar les dades al nombre
de despossessions de bicicletes per càpita no canvia el
panorama. Amb una població d’1,6 milions d’habitants,
hi ha 54 bicicletes sostretes per cada 100.000 habitants
a Barcelona. La nostra anàlisi comparativa revela valors
per cada 100.000 habitants d’entre 70 i 767. Els resul-
tats posicionen Barcelona novament en un atípic extrem
inferior (Figura 6).

El baix nombre de sostraccions a Barcelona podria
tenir tres possibles explicacions: (1) un menor nombre
de bicicletes a Barcelona, (2) menys denúncies, (3) o
que simplement hi ha menys robatoris de bicicletes.

Cadascuna d’aquestes possibles explicacions mereix
ser considerada. En primer lloc, podrien els nostres re-
sultats estar motivats per una menor presència de bicicle-
tes als carrers de Barcelona? Les ciutats d’Espanya te-
nen una taxa de propietat de bicicleta relativament baixa
[21]. Ciutats altament pedalables com Amsterdam i Co-
penhaguen informen que tenen 847.000 [22] i 265.700
[23] bicicles respectivament. En canvi, una recent in-
vestigació estima el nombre de bicicletes aparcades a la
via pública en 18.500 diàries [13]. Aquesta xifra no in-
clou bicicletes estacionades en garatges privats o en ca-
ses. No obstant això, el nombre total de bicicletes a Bar-
celona es troba en les desenes de milers.

La segona raó per la qual Barcelona podria tenir un
menor nombre d’usurpacions en comparació amb altres
ciutats, pot ser degut al fet que la ciutadania no denun-
ciï les sostraccions. És possible que la comunitat ciclista
de Barcelona siguin menys propensa a denunciar els ro-
batoris de bicicletes en comparació amb altres ciutats?
Aquesta sembla ser una explicació plausible tenint en
compte el baix nombre d’usurpacions denunciades.

Finalment, també és possible que a Barcelona hi ha-
gi menys usurpacions de bicicletes en comparació amb
altres ciutats. Hi ha la percepció que hi ha molts roba-

toris de bicicletes a Barcelona, però és possible que dita
percepció no sigui fidedigna.

Recuperació de bicicletes sostretes

Amb més d’un 63 % de les bicicletes robades a l’espai
públic, les autoritats haurien d’assumir responsabilitat
davant del fenomen, i prendre mesures amb l’objectiu
de reduir-lo.

Les millors pràctiques per a reduir el fenomen inclo-
uen [6]:

• Provisió d’aparcament segur

• Sistemes d’enregistrament de bicicletes

• Millors cadenats i pràctiques d’aparcament

• Un correcte disseny urbà (ubicació i il·luminació)

• Vigilància o seguiment GPS dels vehicles

Moltes bicicletes usurpades es tornen a vendre il·legalment
en plataformes de compravenda en línia. Alguns propi-
etaris aconsegueixen recuperar les seves bicicletes quan
les troben per internet, fent veure que estan interessats en
la seva compra. El monitoratge d’aquestes plataformes
podria ajudar a la comunitat ciclista a identificar bicicle-
tes robades i aprendre sobre les dinàmiques del mercat
de revenda.

Conclusions

De mitjana, un mínim de 2 bicicletes són usurpades di-
àriament a Barcelona. Atès que un nombre considerable
de casos no es notifiquen a la policia, estimem que el
nombre real és considerablement més elevat. El robatori
de bicicletes sembla concentrar-se en uns pocs districtes
de Barcelona. En nombres absoluts, els districtes amb
un major nombre de bicicletes aparcades també tenen un
major nombre de bicicletes sostretes. El districte de Grà-
cia té una taxa de robatori relativament baixa, tenint en
compte el nombre total de bicicletes aparcades al carrer.
Per altra banda, altres districtes amb un baix nombre de
bicicletes aparcades presenten una taxa d’usurpació més
alta (Sarrià, Sant Andreu). A més, s’ha descobert que
la major part dels robatoris són als carrers, no en apar-
caments privats o edificis. És necessari trobar polítiques
per reduir les sostraccions de bicicletes a la via pública.

En comparació amb altres ciutats d’Europa a Barce-
lona hi ha relativament menys denúncies d’usurpacions
de bicicletes. Això pot ser degut en part al fet que en
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Figura 6: Total bicicletes robades i bicicletes robades/100.000 habitants en ciutats europees i no europees. Fonts:
Berlin [16], London [14], Amsterdam [17], Paris [18], Muenster [19], Montreal [10] i Madrid [20])

molts casos no es denunciï, o potser al fet que a Bar-
celona simplement hi hagi menys sostraccions de bici-
cletes. En el futur, si més víctimes informen sobre els
fets, el nombre total d’informes pot augmentar, indepen-
dentment de si el nombre real de robatoris puja o baixa.
Entendre els patrons d’aquest fenomen requerirà més de-
núncies per part de les víctimes, i també una triangulació
de dades amb enquestes. La baixa incidència reportada a
Barcelona en relació amb altres ciutats ens fa pensar que
la falta de denúncies a Barcelona sigui particularment
greu. La futura recerca hauria d’examinar amb quina
freqüència les víctimes informen sobre els successos a
la policia.

La col·laboració entre la comunitat ciclista i la poli-
cia hauria de tenir com a objectiu augmentar les denún-
cies de robatoris per tal d’obtenir més dades que perme-
tin assolir una millor comprensió de la magnitud real del
problema. La lluita contra el robatori de bicicletes me-
reix una major atenció per part dels responsables polítics
i la policia, perquè ens perjudica a tots i a totes.

Agraïments

Volem donar les gràcies a la Policia Local, la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra, per proporcionar-nos
les dades dels robatoris de bicicletes l’any 2021, i a Luca
Liebscht per l’assistència en la traducció al català.
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Apèndix

Figura 7: Bicicletes robades per districte l’any 2021

Figura 8: Bikes utilitzades per districte l’any 2021 (Da-
des de [13])

Figura 9: Bicicletes robades per edat l’any 2021

(a) Via publica

(b) Aparcament

(c) Residential

Figura 10: Percentatge de bicicletes reportades com ro-
bades per localització: espai public, aparcament i domi-
cilis l’any 2021
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