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Objectius
�Promoció d’un transport sostenible i que redueixi la 
tendència cap al col·lapse circulatori de la ciutat

�Atendre la demanda de persones que utilitzarien la 
bicicleta si es donessin condicions de seguretat

�Itinerari d’accés a espais de lleure adients per a la �Itinerari d’accés a espais de lleure adients per a la 
bicicleta sense haver d’utilitzar el cotxe particular per 
accedir-hi.

�Ordenar la circulació de la bicicleta en zones de vianants 
per evitar el conflicte entre ciclistes i vianants

�Donar continuïtat als carrils ja existents per tal de 
facilitar-ne l’ús



Itinerari (8.2km)



Documentació



Tipus de vies ciclistes

• Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que 
discorre per espais naturalsCamí verd

• Via per a ciclistes. Segregada del trànsit, amb traçat 
independent de les carreteres

Pista bici

• Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la 
calçada

Carril bici protegit
calçada

• Via per a ciclistes adossada a la calçadaCarril bici

• Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/hCarrer de Zona 30

• Via ciclista senyalitzada sobre la voreraVorera bici

• Via compartida amb els vianants i el trànsit amb limitació a 
20 km/h i preferència per a vianantsCarrer de convivència



Camí Verd (3.595m)



Carril bici protegit (1.784m)



Carrer de Zona 30 (470m)



Vorera bici (1.743m)



Carrer de convivència (1.065m)



Senyalització vertical
190 senyals
115 suports



Senyalització horitzontal
2500m carril bici

passos vianants/bicicletes
zones 30



Elements de seguretat
460 separadors de carril

220 super-separdors de carril
25 fites vermelles



Senyalització direccional
4 conjunts d’informativa
25 conjunts direccional



Senyalització semafòrica
14 òptiques vianants/bicicleta



Tòtems informatius
3 tòtems de 2500x400



Obra civil
Construcció de rebaixos a voreres

Arranjament de camins
Arranjament de voreres



Tríptic informatiu
7.000 exemplars



Gràcies per la vostra atenció

Secció de mobilitat
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