
S’exclouen els mitjans de transport dissenyats per a l’esport: no poden circular per a dins la ciutat
* Zona 20 i zona 30: Carrer amb prioritat per a vianants i amb una velocitat màxima fixada per a vehicles de 20km/h i 30 km/h respectivament.

VORERES

PARCS

VIA CICLISTA

 * 
ZONA 30

CALÇADA

- Velocitat ≤ 6 km/h
- Quan la vorera ho permeti, cal passar a 1,5 metres de la façana
- Les joguines poden “estacionar”
- Els parells de menys de 6km/h no poden “estacionar” (excepte llocs autoritzats)
- Adoptar els elements de protecció que estableix cada fabricant

- Velocitat ≤ 20 km/h en via ciclista i velocitat ≤ 6 km/h en trams de connexió
- Velocitat  ≤ 6 km/h en zona 20 i trams de connexió     
- Han de circular en el sentit del carril
- No poden “estacionar” (excepte llocs autoritzats)
- Ús de casc de protecció homologat o certificat obligatori per a menors de 16 anys

- Velocitat ≤ 20 km/h en via ciclista 
- Velocitat  ≤ 6 km/h en zona 20 i trams de connexió 
- Distància de 1,5 m de les façanes 
- Circulació per la calçada en zona 20 i zona 30
- No poden “estacionar” (excepte llocs autoritzats)
- Ús de  casc de protecció homologat o certificat per conduir bicicletes obligatori

- Velocitat ≤ 20 km/h en via ciclista 
- Velocitat  ≤ 6 km/h en zona 20, trams de connexió i parcs 
- Distància de 1,5 m de les façanes
- Poden “estacionar” 
- No poden circular per la via ciclista si superen l’amplada dels carrils 
   senyalitzats o la meitat de l’amplada de tota la via
- Ús de casc de protecció homologat o certificat obligatori per a menors de 16 anys
- Els cicles conduïts per majors de 16 anys poden transporar persones, animals 

o mercaderies utilitzant remolcs, semiremolcs, semibicis o altres elements 
homologats. Les persones menors de 16 anys transportades en aquests 
aparells han d’anar lligades amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció 
homologat per a bicicletes.  

- Matrícula
- Assegurança obligatòria
- Llicència de conduir tipus A1 per a tricicles de motor. Per a altres cicles de motor
   cal consultar el RD 818/2009
- Revisions ITV
- Ús de casc obligatori
** Pertanyen a aquest grup els vehicles que compleixen una determinada mida

- Matrícula
- Assegurança obligatòria
- Llicència de conduir tipus AM
- Revisions ITV
- Ús de casc obligatori
** Pertanyen a aquest grup els vehicles que compleixen una determinada mida

R>54 cm

Vehicles amb el punt R més alt de 54 cm
El punt R és el definit per cada fabricant 
per a cada seient

* Z
ONA 20PERSONES USUÀRIES CONDICIONSEXEMPLES

PER QUINES VIES URBANES ES POT CIRCULAR?

Joguines

Vianants

Aparells sense pedals propulsats per
energia muscular i monocicles

Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Ciclomotors de dues rodes (L1e-B)

Cicles sense motor

Bicicletes de pedaleig assistit 
Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 250W  

Cicles de motor (L1e-A)
Velocitat ≤ 25 km/h i potència ≤ 1000W
 

AMB MOTOR: 250W ≤ POTÈNCIA ≤ 1000W
 

AMB MOTOR: POTÈNCIA ≤ 1000W

SENSE MOTOR
 

Aparells de menys de 6km/h
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