
 
Fem més
segur moure’s
amb  moto



 Des de l’Ajuntament:
 · Treballem en la implantació de noves tecnologies que ajudarà cotxes, 

autobusos i camions a detectar vehicles de dues rodes i vianants.

· Continuem estenent les àrees de trànsit pacificat a moltes zones de la ciutat. 
Reduir la velocitat de 50 km/h a 30, 20 o 10 km/h disminueix l’accidentalitat i 
en redueix la gravetat.

· Hem creat més de 10.000 places noves d’aparcament en calçada, així com 
places en aparcaments subterranis amb tarifes especials.

· Treballem des del Pla de seguretat viària local i el Pla de mobilitat urbana amb 
la inclusió específica de la moto per generar una ciutat més segura amb una 
millor convivència entre els diversos mitjans de transport.

 Per als usuaris i usuàries de qualsevol tipus de vehicle:
· Compleix les normes. Respecta els semàfors i els límits de velocitat, utilitza els 

intermitents i no facis girs indeguts.

· Evita les distraccions. Condueix amb els cinc sentits.

· Respecta l’espai que comparteixes amb els altres conductors i amb els 
vianants i si no vas en bicicleta, no envaeixis el carril bici.

· Vigila amb els angles morts i les motos i les bicicletes. Són els vehicles més 
vulnerables.

· Si has de conduir, no prenguis ni alcohol ni drogues.
· Extrema la prudència. En un accident, tots i totes som víctimes.

I específicament per als usuaris i usuàries de la moto:
· Extrema precaucions amb els vehicles pesants i la manca de visibilitat.

· Fes-te veure: senyalitza les maniobres.

· Equipa’t adequadament, porta sempre el casc cordat, guants i roba amb 
protecció.

Més informació: www.mobilitat.barcelona

Actualment, Barcelona disposa de més de 175.000 aparcaments en superfície, 
incloent-hi les places senyalitzades en calçada i els espais que permeten 
l’aparcament de motos a la vorera segons marca la normativa vigent, així com 
d'aparcament fora de la calçada.

Barcelona compleix, avui, els requeriments tècnics de seguretat de disseny de 
l’espai urbà, com ara les tanques de carretera amb faldons de seguretat, la 
pintura antilliscant i el disseny específic de passos de vianants per evitar 
relliscades.


