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Noves obligacions per circular amb bicicleta per Collserola
La nova ordenança de circulació de bicicletes al parc natural
de Collserola entra en vigor aquest divendres. A partir d'ara,
només es podrà circular pels itineraris i pistes senyalitzats de
més de tres metres d'amplada i en cap cas es poden superar
els 20 quilòmetres per hora. A més, és obligatori portar
timbre, llums i elements reflectants per a les hores de poca
llum. La nova regulació dóna prioritat al vianant i a l'entorn
natural per garantir la convivència amb les bicicletes. Per
primera vegada, el seu incompliment suposarà sancions entre
els 100 i els 500 euros.

CONSULTA AQUÍ L'ORDENANÇA
ÉS OBLIGATORI:
Circular pels itineraris i pistes senyalitzats: vies principals, pistes forestals i camins de passejada, en general,
amb una amplada de més de tres metres.Els ciclistes que circulin per les vies del parc tenen l’obligació de
respectar els vianants, que tenen preferència.Hauran d'adequar la velocitat a la dels vianants sense superar els
10km/h. Passaran a una distància prudent, respectant el 1,5 metres de separació, quan se’ls trobin, evitant els
ensurts i frenant o aturant-se si és necessari.A les àrees qualificades pel Pla especial d’ordenació i de
preservació del medi natural del Parc de Collserola (PEPCo) com a zones seminaturals s’admetrà la passejada
de bicicletes a la velocitat màxima de 20Km/h, pels camins existents i garantint el respecte a l’activitat rural.
Els ciclistes han d'utilitzar el vehicle amb la diligència, precaució i sense distracció. Les bicicletes hauran de
portar timbre, llums i els elements reflectants que marqui la normativa general i degudament homologats, que
permetin la seva correcta visualització per part dels vianants i conductors, al capvespre o a hores de poca llum
i per la nit. La bicicleta estarà ocupada pel nombre de persones que per les característiques tècniques de
construcció pugui transportar. Només es podrà transportar un menor de set anys en un seient addicional i amb
casc homologat quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva responsabilitat. Els ciclistes hauran de
portar algun tipus de document d’identificació personal per poder circular en bicicleta pel parc. Tenen
l’obligació de respectar la fauna evitant els atropellaments i les col·lisions. En particular, respectaran el pas de
ramats que pasturen pel parc, que tindran prioritat.
ESTÀ PROHIBIT:
Circular en bicicleta per corriols, rieres, camps a través i vies especialitzades per a altres usos o vies amb
senyalització especifica que ho prohibeixi.Superar els 20 quilòmetres per hora.A les reserves naturals parcials
no s’admet la circulació de bicicletes, llevat que se circuli per les vies de la xarxa bàsica assenyalades.No es
poden causar molèsties a la fauna i als altres usuaris.Circular amb el vehicle recolzat només en una roda, ni
agafar-se a vehicles o animals en marxa.Deixar el manillar, excepte per fer els senyals de maniobra.Circular
fent ziga-zagues a velocitats elevades entre els altres usuaris del parc que caminin en grup.Circular utilitzant
els dos auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.Carregar la bicicleta amb objectes que
dificultin les maniobres o redueixin la visió.Fer cridòria i soroll que sigui perjudicial tant pel bé de la fauna del
parc com de la resta d’usuaris.
Infraccions
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Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Les infraccions molt greus seran sancionades amb
multes de 500 euros, les greus amb 200 euros i les lleus amb fins a 100 euros.
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