CONSELLS GENERALS PER
CIRCULAR AMB BICICLETA

MALGRAT DE MAR

Guia de la Bicicleta

•

Porta la bicicleta en bon estat: Abans
de sortir, revisa els pneumàtics, frens i llums
de la bicicleta. Fes-li revisions periòdiques
en una botiga especialitzada.

•

Per les zones de vianants no tens cap
preferència.

•

Per fer maniobres: Fes les maniobres
d’avançament o de canvi de direcció
progressivament i amb seguretat, indicantles amb anterioritat i assegurant-te que t’han
vist.

•

Per fer-te veure: No dubtis a fer servir el
timbre. De nit, utilitza els llums i materials
reflectors.

•

Escull bé l’itinerari: Tria els itineraris més
adients (carrils bici, carrers de poca
circulació, carreteres locals, camins, etc.).
Per la calçada ets el més feble.

REGISTRE DE BICICLETES DE
LA POLICIA LOCAL
•

Horari: De dilluns a diumenge, de 8:00 a
20:00 hores.

•
•

És gratuït i voluntari.
Requisits: Emplenar un formulari i portar la
bicicleta físicament.

•

Si és nova: Cal acreditar la titularitat amb un
tiquet o la factura de compra.

•

Si és de segona mà: Haureu d’emplenar un
contracte de transferència entre particulars,
facilitat per la Policia.

El registre ens permet identificar
una bicicleta, relacionar-la amb el
propietari i perseguir el robatori.

Com
qualsevol
altre vehicle, la
bici està subjecta
al
Reglament
general
de
circulació
que
dicta
normes
específiques de
circulació per a
les bicicletes.

Article 14 – Cicles i Bicicletes

1. Arbres.
2. Semàfors.

1. Les bicicletes circularan pels
carrils bici, en cas que no n’hi
hagi ho faran per la calçada el
més a prop possible a la
vorera.

No es pot circular amb una
roda aixecada de la bicicleta.

5.

2. Els
ciclistes
respectaran
sempre la preferència de pas
dels vianants i no podran
superar la velocitat de 20 km/h.

No es pot circular amb una
bicicleta agafant-se a vehicles
en marxa ni remolcats per
altres vehicles.

6.

No es pot circular en bicicleta
portant passatgers, objectes o
paquets que impedeixin o
dificultin la conducció del
vehicle.

7.

No es pot circular en sentit
contrari al permès.

8.

Les bicicletes hauran de dur
un timbre, i quan circulin de
nit han de dur llums i
elements reflectants.

3. A les àrees de vianants els
ciclistes hauran de circular a
menys de 10 km/h i per tal de
garantir la seguretat dels
vianants.

En l’àmbit municipal de Malgrat de Mar,
aquestes
són
delimitades
per
l’Ordenança de circulació i regulació de
guals (aprovada per acord de la Junta de
Govern Local el 3 de juny de 2010).

Resta específicament prohibit lligar la
bicicleta als:

4.

Resta prohibit circular per
sobre les voreres i en tot cas
a menys d’un metre de les
façanes.

On pots aparcar la bici?
A Malgrat de Mar tens a la teva disposició
360 llocs perquè puguis aparcar la bicicleta.

COMBINA LA BICI AMB EL
TRANPORT PÚBLIC:

Aparcaments bici:

3. Bancs.

ZONA

QUANTITAT

4. Papereres.

Centres educatius

45

Parcs públics

43

Zones esportives

54

CAP – Ambulatori

12

Supermercats i Mercat municipal

27

Estació Renfe

23

Av. Costa Brava

18

Av. Bon Pastor

33

Nucli antic

34

Edificis municipals i resta població

71

S’admet el transport de bicicletes en tots
els trens de mitjana distància que tinguin
una àrea específica o espai suficient per
al seu transport. www.renfe.com

És permès l’accés
l’autobús.

de

bicicletes a

No és permès l’accés de bicicletes a
l’ascensor del Parc del Castell.

