
INFORMACIÓ
SOBRE L'ÚS
DE LA BICICLETA



La utilització de la bicicleta com a mode de 
desplaçament a les ciutats té un paper destacat  
en la millora de la qualitat de vida dels seus 
habitants: constitueix una de les alternatives més 
adients i sostenibles per a la mobilitat urbana, 
reverteix en la qualitat de l’aire i en la salut de   
la ciutadania, i permet recuperar un espai públic 
de qualitat. Alhora, la menor contaminació i les 
majors possibilitats de relació entre els usuaris   
de la via pública fan de la mobilitat en bicicleta un 
factor de millora en termes de benestar dels 
residents. Per aquest motiu, la bicicleta ha de tenir 
més protagonisme, ja que està comprovat que 
amb el foment d’aquest vehicle com a mode de 
transport habitual s’aconseguirà una mobilitat 
més segura, sostenible, equitativa i eficient que 
aportarà grans avantatges a la ciutat. Perquè la 
bici és, sens dubte, la millor idea del món.



La bici és el transport més ràpid en distàncies curtes i idònia 

per combinar-la amb el transport públic.



PER ON
ES POT CIRCULAR
EN BICI?

Per desplaçar-se de forma segura 

en bici per Barcelona, cal 

circular amb sentit comú, conduir 

amb precaució i cenyir-se a una 

sèrie de normes.



Es pot circular per la calçada, preferentment pel carril més proper a la vorera 
i pel centre d’aquest.

El carril bici és d’us exclusiu per bicicletes i té prioritat de pas respecte de la 
resta de vehicles si, en realitzar girs a la dreta o a l’esquerra, aquests tallen   
el seu sentit de la marxa. Els vianants no poden caminar, ni córrer, ni ocupar 
aquests carrils, excepte per creuar-los en els passos senyalitzats.

A la ciutat, la circulació de bicicletes s'ha de realitzar per les calçades   

i les vies especialment habilitades. Cal cenyir-se a les normes de 

circulació viària, perquè la bicicleta és un vehicle més.

CALÇADA

Carrers 30

En aquests carrers, la bicicleta té prioritat sobre els vehicles 
que hi circulin, però no sobre els vianants. En aquest tipus de 
vies s'ha de circular en el sentit del carrer, sempre que no hi 
hagi un carril bici que permeti la circulació segregada en 
sentit contrari.

Zones de prioritat invertida

(Carrers de vianants de plataforma única, 10 i 20) 
Les bicicletes tenen prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els 
vianants. Sempre que la senyalització no ho prohibeixi, les bicicletes poden 
circular en qualsevol sentit del carrer.



COM S’HA DE CIRCULAR 
EN BICICLETA?

VORERA

Si no hi ha carril bici habilitat ni a la calçada ni pintat sobre la vorera, es pot
circular per les voreres, andanes o passeigs sempre que:

· L'ample de la vorera sigui superior a 4,75 metres i hi hagi 3 metres
d'espai lliure, fins a novembre del 2016. A partir d'aleshores, amb voreres de 
5 metres o més i 3 metres d'espai lliure.

· Es circuli entre les 22h i les 7h i l'amplada de la vorera, andana o 
passeig sigui superior a 4,75 metres i hi hagi 3 metres d'espai lliure.

· Es tracti de ciclistes menors de 12 anys i els adults que els acompanyin.

S’ha de mantenir una posició de conducció 
que permeti circular correctament. 
Així doncs, NO es pot:

· Circular en bici només sobre una roda.
· Agafar-se a altres vehicles en marxa.
· Circular sense les mans al manillar.
· Circular fent ziga-zaga entre vehicles en marxa.
· Carregar amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió.
· Circular amb auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.



Quan es circuli per zones de vianants i voreres permeses s’ha de:
· Reduir la velocitat quan es travessi un pas de vianants.
· Respectar la preferència dels vianants i evitar maniobres que puguin afectar 
la seva seguretat.

· Evitar circular a menys d'1 metre de les façanes i estar atent a les persones 
que puguin sortir dels edificis per incorporar-se a la via.

Quan se circuli per parcs públics s’ha de:
· Respectar la preferència dels vianants.
· Respectar el patrimoni natural (no es pot circular per parterres, àrees o zones 
amb vegetació) i el mobiliari urbà.

· Respectar la senyalització i seguir les vies ciclistes i itineraris de les zones 
pavimentades o de terra, en cas que n'hi hagi.

Un cotxe consumeix 100 vegades 

més energia que una bicicleta.



Fer 1 km en bicicleta surt 50 vegades més econòmic que 

fer-lo en un cotxe ocupat per una sola persona.

Un ciclista ocupa 20 vegades menys

espai que un automobilista.



· Deixar una distància de seguretat no inferior a 3 metres quan circulin 
darrere del ciclista, avançar tot ocupant el carril contigu i deixar, com  

  a mínim, 1,5 metres d'espai lliure.
· Els vehicles no poden circular, ni aturar-se, ni estacionar als carrils bici, 
vies ciclistes i zones reservades per a l'estacionament de bicicletes.

· Els vehicles no poden realitzar maniobres que posin en risc la seguretat 
dels ciclistes, ni fer llums o tocar el clàxon per intentar modificar la seva 
trajectòria o marxa.

ELS CONDUCTORS DELS

VEHICLES DE MOTOR HAN DE:

El 80% del soroll i el 50% de la 

contaminació de l'aire procedeix 

dels vehicles de motor. Un major 

ús de la bicicleta ajuda a millorar 

la qualitat ambiental de la ciutat.



S’ha d’estacionar la bici preferentment en llocs habilitats per a aquesta 
finalitat (ancoratges en superfície o pàrquings subterranis). En cas que no 
n’hi hagi, es pot aparcar en altres llocs de la via, a excepció de:

· Semàfors, arbres, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport  
o elements de mobiliari urbà que puguin veure afectada la seva funcionalitat 
habitual o destinació.

· Reserves d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda; zones per     
a càrrega i descàrrega; passos de vianants, elements adossats a les façanes   
o de servei públic; zones reservades a serveis o zones d'estacionament 
prohibit, com ara locals de concurrència pública, sortides d'emergència, 
hospitals, clíniques o ambulatoris, o zones del servei de Bicing.

ON ES POT APARCAR

LA BICICLETA?



La bicicleta ha de portar timbre
i, per circular a la nit o en condicions 
meteorològiques o ambientals de poca 
visibilitat, llum de posició davantera 
(blanca) i posterior (vermella) i elements 
reflectors homologats en el vehicle.

QUINS ELEMENTS HA DE PORTAR

OBLIGATÒRIAMENT LA BICI

PER PODER CIRCULAR?

QUANTS PASSATGERS

ES PODEN PORTAR

A LA BICI?

Les bicicletes poden portar remolc homologat per a transports de persones, 
animals o mercaderies, sempre que el conductor sigui major d'edat i sota la 
seva responsabilitat.

Es pot transportar un menor de fins a 7 anys amb un seient addicional, així 
com remolcs, semiremolcs, semibicicletes o altres elements degudament 
homologats. És obligatori que els menors transportats portin casc homologat.



LA MILLOR IDEA 
DEL MÓN

LA BICI,

Més informació a:

barcelona.cat/bicicleta

#BCNenbici


