
Millorem la convivència en
els desplaçaments per la ciutat.

Adequa la velocitat a la via. Recorda que més de la 
meitat dels carrers de la ciutat tenen un màxim de 
velocitat de 30 km/h.

Equipa’t adequadament: porta sempre el casc 
cordat, homologat i de la mida adequada, guants  
i proteccions addicionals.

Fes-te veure: indica les maniobres i els canvis de 
carril.

Extrema precaucions amb els vehicles pesants i 
amb la manca de visibilitat.

No facis ziga-zaga entre els vehicles. Per avançar, 
canvia de carril.

Evita les distraccions. No miris el mòbil ni manipulis 
altres dispositius electrònics mentre condueixes.

Està prohibit envair els carrils bici i els carrils bus.

No facis maniobres d’assetjament (no respectar 
la distància, fer llums o tocar el clàxon) o que 
impliquin un risc per a la seguretat.

Mantingues una distància de seguretat de 3 
metres com a mínim quan hi circulis per darrere.

Avança’ls ocupant el carril de circulació contigu i 
deixant una distància lateral mínima d’1,5 metres.

No pots circular, parar ni estacionar als carrils bici, 
a les vies ciclistes i en zones d’estacionament de 
bicicletes.

Respecta la prioritat de pas de les bicicletes i dels 
vehicles de mobilitat personal en els carrils bici o 
quan els tallis el sentit de la marxa en girar cap a 
un altre carrer. En algunes interseccions la catifa 
vermella marca la seva preferència de pas.

Adequa la velocitat a la via. Recorda que més de 
la meitat dels carrers de la ciutat tenen un màxim 
de velocitat de 30 km/h.

Indica sempre els canvis de carril i comprova els 
angles morts de visibilitat abans de fer girs. Les 
motos, les bicicletes i els vehicles de mobilitat 
personal són molt vulnerables.

No ocupis l’espai dels vianants i tingues màxima 
precaució quan entris als llocs d’estacionament o 
en surtis.

Està prohibit envair els carrils bici i els carrils bus.

Compleix les normes. Respecta els semàfors i els 
límits de velocitat, utilitza els intermitents i no 
facis girs indeguts.

Evita les distraccions. No miris el mòbil ni 
manipulis altres dispositius electrònics. Condueix 
amb els cinc sentits.

SI VAS AMB MOTOSI CONDUEIXES UN COTXE, 
UNA FURGONETA O UN CAMIÓ

Quan comparteixis espai amb bicicletes 
i vehicles de mobilitat personal

Estaciona a les places habilitades a la calçada i als 
aparcaments subterranis.

Quan no hi hagi la possibilitat d’aparcar a la calçada 
i sempre que no estigui prohibit o no hi hagi reserva 
d’estacionament, pots aparcar a la vorera:

• Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada:  
es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un 
mínim de 0,5 metres del límit de la vorada) i 
entre els escocells, sense entorpir el pas de 
sortides de pàrquings, papereres i contenidors i 
a un mínim de 2 metres dels passos de vianants 
i les parades d’autobús. Cal deixar 3 metres 
lliures de pas per als vianants.

• Si la vorera fa més de 6 metres: es pot aparcar 
en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 
metres lliures de pas. 

No circulis mai per les voreres. Està prohibit 
accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto 
en marxa. L’accés s’ha de fer amb el motor parat i 
sense ocupar el seient. Únicament es pot utilitzar 
la força del motor per salvar els desnivells de la 
vorera, sense accedir pels passos de vianants.



No pots, en cap cas, circular per les voreres. Les vies 
per on sí que et pots desplaçar són:

• Carril bici a la calçada, a un màxim de 25 km/h, amb 
obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.

• Carril bici a la vorera, a un màxim de 10 km/h.
• Carrers de plataforma única, a un màxim de 20 km/h, 

i zones de vianants, a un màxim de 10 km/h, només 
si s’hi permet específicament el pas de vehicles.

• Calçada zona 30 a un màxim de 25 km/h.
• Parcs, a un màxim de 10 km/h.

Redueix la velocitat i extrema les precaucions quan 
travessis un pas de vianants. Respecta la prioritat dels 
vianants i no facis maniobres que posin en risc la seva 
seguretat.

Es recomana l’ús del casc. L’edat mínima permesa per 
conduir un vehicle de mobilitat personal és de 16 anys.

Incorpora elements de seguretat: timbre i llums,  
i reflectors si circules de nit.

No facis servir el telèfon mòbil mentre condueixes ni 
circulis amb auriculars.

No pots lligar el vehicle als arbres o al mobiliari urbà 
quan n’afecti la funcionalitat. I no pots estacionar 
davant de zones de càrrega i descàrrega, en espais 
d’estacionament prohibit, en sortides de serveis 
sanitaris o en les zones del Bicing.

Fes-ho sempre per la vorera.

Respecta els semàfors.

Creua sempre pels passos de vianants i presta-hi 
atenció abans de fer-ho.

Als passos de vianants sense semàfors, tingues 
més precaució.

Presta atenció als vehicles que giren en les 
interseccions.

No caminis pels carrils bici ni els creuis si no hi ha 
un pas habilitat que especifiqui la teva prioritat.

Moure’s per la ciutat és un 
dret de tothom. I fer-ho amb 

seguretat, també. És per 
això que convertir Barcelona 

en una ciutat més amable i 
segura és una de les prioritats 
de l’Ajuntament de Barcelona.

Tu pots contribuir-hi fent que 
els teus desplaçaments per 

l’espai públic siguin segurs per 
a tu i per a les altres persones.

TU COM ET MOUS? SI CIRCULES AMB UN VEHICLE 
DE MOBILITAT PERSONAL

Quan comparteixis l’espai amb vehicles 
motoritzats

Quan comparteixis espai amb els vianants

Indica amb anterioritat les maniobres 
d’avançament o canvi de direcció i estableix 
contacte visual amb les persones que 
condueixen vehicles motoritzats.

Circula preferentment pels carrils més propers a 
les voreres. Pots ocupar-ne la part central.

No circulis pel carril bus, si no està 
expressament permès i senyalitzat.

En els carrers de plataforma única per a vianants, 
respecta la seva preferència.

Només pots circular en ambdós sentits de la marxa 
en carrers per a vianants i en zones residencials 
de 20 km/h amb plataforma única, si no hi ha 
senyalització que ho prohibeixi.

A les zones de vianants o a les voreres on per 
normativa es permet circular, fes-ho com a mínim 
a 1 metre de les façanes i presta atenció a les 
persones que poden sortir dels edificis.

En els parcs públics, respecta la preferència dels 
vianants, el patrimoni natural i el mobiliari urbà.

Fes cas dels semàfors i la senyalització i respecta els 
passos de vianants.

Als passos de vianants sense semàfors, cal que tinguis 
més precaució i redueix la velocitat quan els travessis.

Incorpora elements de seguretat: timbre i llums, i 
reflectors si circules de nit.

Es recomana l’ús del casc. Recorda que per a les 
persones de menys de 16 anys és obligatori portar-lo.

Circula per les calçades, els carrils bici, per zones 30 
o per les zones habilitades especialment. 

No carreguis objectes que puguin dificultar les 
maniobres o reduir la visió d’altres vehicles.

No facis servir el telèfon mòbil mentre condueixes ni 
circulis amb auriculars.

No pedalegis sense les mans al manillar ni circulis 
fent ziga-zaga o agafant-te d’altres vehicles en 
marxa.

Estaciona la bicicleta preferentment als ancoratges 
dels aparcaments subterranis destinats a aquest 
vehicle.
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