
La bicicleta Un mitjà de transport 
saludable, econòmic i 
respectuós amb el 
medi ambient

No es poden creuar els passos de 
vianants circulant en bicicleta. Caldrà 
baixar-ne i passar-lo caminant. 

En cas d’avançament cal deixar 
una distància lateral de seguretat 
mínima de 1,50 m.

No es pot circular en bicicleta 
mentre s’utilitzen auriculars con-
nectats a aparells receptors o 
reproductors de so. L'incompliment 
d'aquesta norma suposa una sanció. 

No es pot conduir amb el 
telèfon mòbil a la mà. 

En cas necessari, els ciclistes 
tenen l'obligació de sotmetre's a 
les proves de detecció perti-
nents sobre alcohol, drogues o 
substàncies anàlogues.

La responsabilitat per les infraccions serà de 
qui les produeixi. En cas que la persona infractora 
sigui menor d'edat qui en respondrà seran els 
pares o responsables del menor.
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Coneixes les normes de trànsit que regulen
la circulació de les bicicletes i les condicions 
tècniques que han de complir?

Han de portar timbre.

Per poder circular, han de dispo-
sar d'un sistema de frenada que 
actuï sobre les rodes davanteres i 
posteriors.

A Vilanova i la Geltrú no es pot circular 
portant un remolc amb passatgers.

Les persones menors de 16 anys i passatgers 
han de portar casc de protecció homologat 
o certificat. Les persones majors de 16 anys 
estan obligades a portar el casc només en vies 
interurbanes (carreteres).

No portar el casc és una infrac-
ció greu i comporta una sanció.

Les bicicletes circula-
ran pel carril bici o per 
itineraris senyalitzats. 
Si van per la calçada, 
circularan tan a prop de 
la vorera dreta com 
sigui possible. 

Excepte en moments 
d'aglomeració, les bici-
cletes podran circular 
pels parcs públics, les 
àrees de vianants, els 
passeigs, les voreres 
suficientment amples (de 
més de 5 m), sempre 
respectant la preferència 
de pas dels vianants. 

Està prohibida la circulació de bicicle-
tes en les autopistes i autovies, però 
en aquestes últimes ho podran fer si qui 
condueix és major de 14 anys, utilitzant 
el voral i sempre que no hi hagi un 
senyal que ho prohibeixi expressament. 

Amb poca o nul·la visibilitat 
hauran de disposar de llum 
davantera (blanca) i llum 
posterior (vermella) i portar 
un catadiòptric (vermell) a la 
part posterior.

Opcionalment, podran 
portar altres catadiòp-
trics als radis de les 
rodes o als pedals.

I, en cas que sigui obliga-
tori en vies interurbanes, 
caldrà portar una peça de 
roba reflectant.

Només una persona podrà 
conduir la bicicleta. En cas de 
ser major d’edat es podrà portar 
a menors de fins a set anys en 
una cadira homologada.


