Has de saber que...
MOU-TE

• Els ciclistes menors de 10 anys d’edat es consideren
vianants a tots els efectes, i se’ls permet circular per les
voreres i altres espais de la via autoritzats. Quan vagin
per la vorera han de mantenir la marxa i la velocitat
de la resta de vianants que hi circulen.
• Per a les persones menors de 16 anys, és obligatori
portar el casc per circular per la via urbana. Per a les
persones adultes, és obligatori en via interurbana.
• Els ciclistes han de dur una armilla o elements reflectors
quan circulin per via interurbana, per tal de ser vistos
degudament per la resta de conductors.
• És recomanable disposar d’assegurança de robatori i
de responsabilitat civil. Comproveu si la teniu inclosa
en l’assegurança de la llar o familiar.

PROTEGEIX
LA TEVA BICICLETA
DE ROBATORIS
Registra-la a www.biciregistro.es
i recull el teu kit identificatiu a
les dues oficines d’atenció ciutadana
de l’Ajuntament de Vic.
Carrer de la Ciutat, 1 o Carrer Virrei Avilés, 34.

INFORMA’NS!

• Si no hi ha carrils bici o ciclocarrers, s’ha de circular
pel carril de la dreta de la calçada, mai per la vorera.

@vic_ciutadania

• A les illes de vianants, els vianants sempre tenen prioritat
per sobre les bicicletes.

93 886 21 00

convivencia@vic.cat
Agents Cívics (C. Era d’en Sellés, 10)

• Cal posar un timbre a la bicicleta per alertar els vianants
i la resta de conductors de la presència del vehicle.
• Per circular en bicicleta s’ha de dur algun document
identificatiu (DNI...).
• Si t’espera un recorregut llarg, pots pujar la bicicleta
al tren o al bus.
• En cas d’accident és important mantenir la calma,
apuntar la matrícula del/s vehicle/s implicats i trobar
testimonis dels fets. Tot i això és recomanable comunicar
els fets a la policia.
• Vic ha aprovat un Pla Estratègic de la Bicicleta per
afavorir-ne l’ús.

ESTIGUES AL DIA!

ajuntament.vic

@ajvic

ajuntament de vic

www.vic.cat

MOBILITAT
CONSELLS
PRÀCTICS
PER CIRCULAR
EN BICICLETA

Drets
• Disposar de carrils per bicicletes, lliures de
la circulació de vianants.
• Gaudir d’estacionaments exclusius per a bicicletes.
• Ser respectats pels usuaris dels vehicles
motoritzats.

Deures
• Circular pel carril bici o la carretera en el mateix
sentit dels vehicles.

Per circular en bicicleta
amb seguretat cal...
Mantenir una distància
de seguretat amb els
vehicles, les voreres i els
cotxes aparcats, per evitar
accidents.

Respectar els vianants
que travessen pels passos
de vianants, i donar-los
prioritat, mentre se circula
per la calçada.

Travessar la via pels passos
ciclistes, no pels passos
de vianants.

Senyalitzar degudament
les maniobres de gir,
aturada, canvi de direcció
i avançament per tal de
ser vistos i respectats per
la resta de conductors.

Circular per la via,
i no per la vorera.

Equipar la bicicleta
amb llums i elements
reflectors, tant a davant
com a darrere, quan
se circuli de nit o amb  
poca llum natural.

Evitar circular per aquells
espais públics de lleure
adequats als vianants
(parcs públics, jardins...)

Identificar la bicicleta amb
algun element o senyal, i
guardar una fotografia
i la factura de la compra,
per identificar-la en cas
de robatori.

• Estacionar les bicicletes als aparcaments reservats.

Està prohibit
• Lligar les bicicletes al mobiliari urbà.
• Circular en sentit contrari al previst per als
vehicles.
• Fer competicions entre bicicletes a la via pública.
• Usar auriculars o parlar per telèfon mòbil mentre
se circula.
• Conduir sota els efectes de l’alcohol, substàncies
psicotròpiques o estupefaents.
• Circular a més de 20 km/h a les zones de prioritat
invertida, a les illes de vianants i en carrers
residencials.
• No complir la normativa pot suposar sancions
de fins a 750€.

Respectar tots els senyals
de trànsit; la bicicleta és
un vehicle més.

✔
✘
✔

Revisar els pneumàtics,
els frens i els llums de la
bicicleta, abans de sortir.

