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CAPÍTOL II: CIRCULACIÓ DE CICLES
Article 3. Circulació de cicles
En vies urbanes:
1. Els conductors de cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular de la persona o
persones que estan sobre el vehicle per mitjà de pedals i de bicicletes amb pedaleig assistit
només poden circular pels espais següents:
a. Vies ciclistes, sempre que l’amplada del cicle no superi l’espai delimitat dels carrils
senyalitzats o la meitat de l’amplada de la via ciclista:
1.

A una velocitat que no superi els 20 km/h.

2. En el sentit de circulació indicat en la via.
b. En els trams de connexió de vies ciclistes per vorera de longitud inferior a 20 m entre
vies ciclistes, entre aquestes i aparcaments per a bicicletes o la calçada.
1. A una velocitat inferior a 6 km/h (pas de vianants).
2. Cedint el pas als vianants.
c.

Parcs, a una velocitat que no superi els 6 km/h (pas de vianants).

d. Carrers amb limitació de velocitat màxima a 20 km/h i amb prioritat per a vianants:
1. A una velocitat que no superi els 6 km/h (pas de vianants).
2. A 1,5 metres de distància de les façanes d’edificis.
3. En el sentit de circulació indicat per als vehicles.
e. Calçada de la resta dels carrers aptes per a la circulació de vehicles de motor.
2. Els cicles propulsats exclusivament per l’energia muscular de la persona o persones que
estan sobre el vehicle per mitjà de pedals i les bicicletes amb pedaleig assistit s’han
d’estacionar preferentment als aparcaments habilitats per a aquests vehicles, tant a la vorera
com a la calçada. Es podran lligar als elements estructurals o mobiliari urbà quan no hi hagi
aparcaments específicament dissenyats per a aquests vehicles i sempre que no menyscabin
en la funció o malmetin els elements als quals es lliguen o interfereixin en l’ús de la via pública

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

i els itineraris de vianants accessibles. Està prohibit lligar-los a arbres o qualsevol element
d’una façana.
3. Els conductors dels cicles no inclosos en la descripció de l’apartat 1 només poden circular
per la calçada dels carrers que són aptes per a la circulació d’automòbils. Aquests vehicles
només es poden estacionar atenent a la regulació de la normativa sectorial per als vehicles.
4. Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega (animals o mercaderies), utilitzant
remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats i quan la
persona conductora sigui major de 16 anys. Els menors de 16 anys transportats en aquests
aparells han d’anar lligats amb cinturó de seguretat i portar casc de protecció homologat per
a bicicletes. Tot això mentre no ho defineixi una normativa sectorial de rang superior.

2

