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Xarxa de Carrils Bici existents a 2015 

XCB existents a 2015 



Xarxa de Carrils Bici previstos a 2019 

XCB a 2015 

XCB executada 2015–2019 



Carril Situació a 31/10/2018 

Camèlies (Sardenya-Escorial) Obert 

Eix Dublin Rovira i Virgili En execució  

Onze de Setembre - Fabra i Puig - Concepció Arenal Obert 

Cruïlla Av. Meridiana - Rio de Janeiro - Psg St. Coloma En execució  

Minería (Gran Via - Psg Zona Franca) En execució 

Cruïlles Diagonal - Ma Cristina En execució  

Albert Bastardas - Torre Melina En execució  

Aristides Maïllol - Riera Blanca En execució  

Cruïlles Diagonal - Pius XII En execució  

Av. Meridiana (Pl. Glòries - C. Mallorca En execució  Obres Urbanització 

Rd. St Pere (Girona - Psg Sant Joan) En execució  

Pl. Letamendi En projecte 

Xarxa de Carrils Bici previstos a 2019 

Actuacions en execució 



Xarxa de CBici amb PCB2 (millora i connexió) Xarxa de Carrils bici prevista a 2019 i previsió de millores i 

connexions 

XCB a 2015 

XCB executada 2015–2019 



Línies d’actuació 

0 Informació de base 

1 Aparcaments en superfície 

2 Aparcaments soterrats 

3 Estacions de transferència modal 

4 Habitatge 

5 Centres de treball 

6 Centres educatius 

7 Espais Comercials 

8 Espais turístics 

9 Pla Buits 

Estratègia d’aparcaments per a bicicletes de Barcelona 

Aquesta estratègia proposa actuar en 10 línies.  

Cadascuna d’aquestes línies amb els seus propis objectius  



• 1999 Ordenança de circulació de vianants i de 

vehicles 

• 2015 Actualització per incloure bicicletes.  

• 2017 Actualització per incloure VMP 

• 26/05/2017 -  Moratoria de 18 mesos a l’article 

(14.2) 

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles 

Acord del Consell Plenari de 27-11-1999 

• Article 14: Usos i circulació dels cicles i bicicletes a la ciutat. 



• (14.1) La regulació d'aquest article referida a les bicicletes s'aplica també als usos i circulació dels cicles i bicicletes 

amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h. 

• (14.2,4) Les bicicletes també poden circular per voreres, andanes i passeigs 

només en els següents casos (…): 

• 1. Quan no existeixi zona especialment habilitada per a circulació ciclista a la via i l'amplada de la 

vorera sigui superior a 5 metres i 3 metres d'espai lliure. 

• 2. Quan no existeixi zona especialment habilitada per la circulació ciclista a la via, entre les 22 i les 

7 h. i l'amplada de la vorera, andana o passeig, sigui superior a 4,75 metres i 3 metres d'espai 

lliure. 

• 3. Quan la circulació es desenvolupi per persones adultes que acompanyin als/les ciclistes menors 

de 12 anys. 

• 4. Quan la zona especialment habilitada per a la circulació ciclista estigui en vorera. 

• (14.10) Quan les bicicletes provinguin d'arrendament per persona física o jurídica que exerceix una activitat de tipus 

turístic o d'oci amb ànim de lucre, no poden circular en bicicleta grups superiors a: 

 a) 9 persones als carrers d'amplada inferior als 10 metres. Aquest grup pot ser acompanyat per 1 ciclista 

acreditat com assistent per la prestadora de l'activitat. Els grups no podran efectuar parades als carrils bici. 

 b) 15 persones a la resta de carrers del municipi. Aquest grup pot ser acompanyat per 3 ciclistes 

acreditats com assistents per la prestadora de l'activitat. Els grups no podran efectuar parades als carrils bici. 

 

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles 



La finalització de la moratoria està prevista pel 31/12/2018 

Ordenança de circulació de vianants i de vehicles 




