DEURES
Circular pel carril bici o la carretera en
sentit dels vehicles
Estacionar les bicicletes als aparcaments
reservats

ESTÀ PROHIBIT
Circular per la vorera excepte si es va
caminant empenyent la bicicleta

DRETS
Disposar de carril reservat per circular, lliure
de la circulació peatonal
Gaudir d’estacionaments exclusius per
cicletes

bi-

Ser respectats pels usuaris dels vehicles motoritzats

Lligar les bicicletes al mobiliari urbà
Circular en sentit contrari al previst pels
vehicles
Fer competicions entre bicicletes a la via
pública
Usar auriculars o parlar per telèfon
mòbil mentre es circula
El no compliment de la normativa pot
suposar sancions d’entre 35 i 500€

Agents Cívics.
Cívics. Correu electrònic: convivencia@vic.cat
telèfon: 938893476
Guàrdia Urbana. Tel Emergències: des de fix,092;
des de mòbil 938850000
Correu electrònic:gurbana@vic.cat/
policiaproximitat@vic.cat/mobilitatsegura@vic.cat
@gurbanavic

www.convivenciaiseguretat.cat

CONSELLS
PRÀCTICS PER
CIRCULAR EN
B I C I CL E TA

Saps que...
No és obligatori, però sí recomanable, utilitzar
el casc per circular per via urbana.

Per circular en bicicleta amb
seguretat cal...

La bicicleta, com qualsevol altre vehicle, ha
d’estar preparada per circular de nit o en condicions de poca llum natural, i per això cal equipar-la amb llums i elements reflectants. Així
mateix, les persones ciclistes també han de dur
una armilla o elements reflectants quan circulin
per via interurbana, per tal de ser vistos degudament per la resta de conductors.

Mantenir una distància de seguretat amb els
vehicles per evitar frenades sobtades.

Si en un moment del trajecte s’ha de circular per
la vorera, s’haurà de baixar de la bicicleta i caminar empenyent-la.

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

Les bicicletes poden circular en paral·lel, el més
a la dreta de la calçada possible, o en filera, si
no hi ha visibilitat suficient o quan es formen
aglomeracions de trànsit.

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

És important tenir com a mínim una assegurança de responsabilitat civil (RC). Aquesta és sovint
inclosa en les assegurances de la llar o familiar.

Controlar la velocitat i vigilar especialment en els
trams de poca visibilitat.

Per circular en bicicleta s’ha de dur algun document identificatiu (DNI...).
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
destinats als mateixos. Quan vagin per la vorera
han de mantenir la marxa i la velocitat de la
resta de vianants que circulen.
En cas d’accident és important que mantingueu
la calma, apunteu la matrícula del/s vehicle/s
implicats i trobeu testimonis dels fets. Tot i això,
és recomanable que comuniqueu els fets a la
policia.
Vic compta actualment amb 35 quilòmetres de
carril bici repartits per tota la ciutat.

Respectar tots els senyals de trànsit.
Creuar a peu els passos de vianants no semaforitzats; sinó els altres vehicles tenen prioritat de
pas.

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

