Diccionari de vies

Quan vagis a
utilitzar la bici

Guia i
normativa per
als ciclistes
CIRCULACIÓ

Vorera: zona de la via,
elevada o no, reservada
per a la circulació de
vianants.
Voral: és la part de les vies
interurbanes compresa entre la
vora de la calçada i el límit exterior
d'aquestes vies. Els vehicles
automòbils no han de utilitzar-lo
més que en circumstàncies
excepcionals.
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Via verda: És una via
ferroviària en desús
convertida en itinerari per a
senderistes i ciclistes
Carril-bici: carril
destinat a la
circulació de cicles.

Quan vagis en bici per ciutat cal fer-ho
el més pròxim possible a la dreta de la
via
Si es va en grup es podrà circular en
columna de dos, com a màxim.
Si hi ha poca visibilitat o el trànsit es
complica, per seguretat, es circularà en
filera, d'un en un.
Es té prioritat de pas, respecte als
vehicles de motor, quan es circuli:
per un carril bici, per un pas per a
ciclistes, o per voral degudament
senyalitzat.
També es té prioritat de pas quan
el vehicle de motor vagi a girar, a la
dreta o a l'esquerra, per entrar en
una altra via i el ciclista estigui
pròxim o quan circulant en grup el
primer hagi iniciat l'encreuament o
hagi entrat en una rotonda.

Abans

Per circular per

d'incorporar-te a

vies interurbanes

la circulació i

has de saber que...

RECORDA!

Està prohibit anar en bicicleta
amb els auriculars connectats,
així com l'ús del telèfon mòbil.

iniciar la marxa

Cal comprovar, mirant cap
enrere, que no s'acostin altres
vehicles o bé, que estan prou
lluny.
És obligatori, també,
senyalitzar la maniobra a la
resta dels usuaris de la via,
estenent el braç
horitzontalment a l'altura de
l'espatlla.

SI HI HA VIA PER CICLISTES:
Estarà indicada amb les
corresponents senyals.
SI NO HI HA VIA PER CICLISTES:
Cal circular per la vorera de la
dreta si és transitable o suficient, i
si no ho fos, s'ha d'utilitzar la part
imprescindible de la calçada.
Únicament es podrà abandonar
el voral en descensos prolongats
amb corba, que per raons de
seguretat ho permetin, excepte si
es circula per una autovia.

Només es permet portar un
passatger, en seient addicional
homologat, si aquest és
menor de 7 anys i el conductor
major d'edat.
Si hem de creuar per un pas
de vianants, hem de baixar de
la bicicleta i traspassar a peu.
Quan circulem en bicicleta
estem obligats, com altres
conductors, a passar el
control d'alcoholèmia.
La taxa màxima
d'alcoholèmia és: 0,5 g / l
d'alcohol en sang o d'alcohol
en aire expirat superior a 0,25
mil·ligrams per litre .

Indiquem cap on anem

Guia i
normativa per
als ciclistes
SENYALITZACIÓ
2021

FRENADA
Cal indicar movent el braç,
alternativament de dalt a baix, amb
moviments curts i ràpids.

GRIAR A LA DRETA
Indicar amb el braç esquerre doblegat
cap amunt i amb el palmell estès, o bé,
amb el braç dret en posició horitzontal
i amb el palmell de la mà estesa cap
avall

GRIAR A L'ESQUERRA
Indicar-ho estenent horitzontalment el
braç esquerre a l'alçada de l'espatlla i
amb la mà oberta cap avall o amb el
braç dret doblegat cap amunt i el
palmell de la mà estesa.

Senyalització
per a bicicletes

Via ciclista Fi de la via
ciclista

Espai compartit prioritat
per a vianants

Prohibit circular
bicicletes

Marca de
via ciclista

La bicicleta

Fes-te veure i
protegeix-te

Talla correcte de la bicicleta:

Guia i
normativa per
als ciclistes

EQUIPAMENT DE LA BICICLETA
2021

És important que la mida de la
bicicleta sigui el més adequat per la
teva alçada, i que la posició sigui la
correcta:
Quan estiguis situat sobre el
quadre, és important que puguis
recolzar els peus a terra.
El selló i el manillar han d'estar a
la mateixa altura.
Es recomana:
Portar una càmera de recanvi per
una possible punxada i una petita
manxa per inflar-la.

Enllumenat:
Si circules de nit, passos inferiors i
túnels és obligatori portar
l'enllumenat perquè se't vegi bé.
El sistema d'enllumenat de la bicicleta
ha de portar obligatòriament:
A la part davantera una llum de
color blanc
A la part posterior una llum
vermella
A més, una peça reflectora, per tal
que els conductors i altres usuaris
puguin distingir-te a una distància de
150 metres.
El casc:
És obligatori l'ús de casc per als
menors de 16 anys i pels majors
només està recomanat, però és
obligatori a les carreteres
interurbanes.

