
Circulació
de bicicletes Ajuntament de Barcelona

L'objecte d'aquest Ban és la promoció de l'ús de la
bicicleta com a element de mobilitat i de passeig dins
de la ciutat de Barcelona.

La bicicleta ha tingut i té un gran valor,
simbòlicament i pràcticament, com a eina per a la
millora de la condició física dels ciutadans que la
utilitzem, com a factor d'una major amabilitat de la
vida urbana i com a exponent d'un vehicle de
mobilitat no contaminant.

Per això. de conformitat amb les facultats que
m'atorguen l'article 7è. de la Llei de Règim Especial
d'aquest municipi i l'article 21.1 e) de la Llei de
Bases de Règim Local, disposo:

Primer
L'Administració Municipal afavorirà la utilització

de la bicicleta i prendrà, en conseqüència, les mesures
complementàries pertinents.

Segon
L'Administració Municipal, a fi que es gaudeixi

cada cop més fàcilment dels avantatges i atractius
d'aquest mitjà de mobilitat, permetrà la seva
circulació a les illes de vianants, als bulevards
expressament senyalitzats i als parcs públics on
existeixin vials adequats, així com en aquells altres
indrets que siguin restringits al trànsit rodat.

De la mateixa manera es tancaran, durant els dies
festius, determinats carrers de la part central de
l'Eixample o d'aquells indrets de la ciutat que es
considerin aptes per a la seva circulació.

Tercer
S'afavorirà l'establiment d'aparcaments i punts de

lloguer de bicicletes en aquells llocs de la ciutat on la
demanda ho aconselli.

En els aparcaments municipals es reservaran espais
per a l'estacionament de bicicletes.

Quart
La velocitat màxima de les bicicletes, en els parcs,

les illes de vianants i altres indrets restringits al
trànsit rodat, serà de 10 km/hora.

Els vianants tindran preferència absoluta en les
voreres, bulevards i zones de circulació restringida.
En qualsevol cas. els ciclistes adaptaran la seva marxa
a la densitat de vianants existent a la zona.

Cinquè
Els ciclistes hauran d'observar i respèctar els

senyals de trànsit, així com les indicacions de la
Guàrdia Urbana, quan circulin per les calçades i.
especialment, en els encreuaments de carrers.

Sisè
Les infraccions seran sancionades de conformitat

amb les disposicions establertes.

Setè
Els agents de la Guàrdia Urbana vetllaran

especialment per la seguretat i la fluïdesa en la
circulació dels ciclistes, i adequaran les seves
indicacions i correccions a l'esperit que informa
aquest Ban.

Vuitè
L'Ajuntament de Barcelona tindrà en compte la

circulació de bicicletes en totes aquelles obres de nova
infrastructura i de vialitat que ho permetin.

Novè
Per tal de garantir el compliment del que disposa

aquest Ban. es crearà un grup de treball format per
representants municipals de les diferents Àrees
afectades, així com de les entitats públiques i privades
que tenen com a finalitat la promoció de l'ús de la
bicicleta.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Barcelona, quinze de novembre de mil nou-cents vuitanta-nou.

7ç,( UâiA^
Pasqual Maragall


