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ANNEX 1. DEFINICIONS 
 

‐ Aglomeracions: Als efectes d’aquesta ordenança s’entendrà que hi ha aglomeració quan no 
sigui possible mantenir un metre de distància entre el cicle i els vianants que circulin, o 

circular en línia recta cinc metres de manera continuada. 

 
‐ Bicicleta: cicle de dues rodes accionat amb pedals. 

 
‐ Bicicleta amb pedaleig assistit: bicicleta que utilitza un motor elèctric, amb potència no 

superior a 0,5 kW, com a ajuda a l’esforç muscular del conductor. El dit motor s’atura quan la 

velocitat supera els 25 km/h o el conductor deixa de pedalejar. 
 

‐ Calçada: part de la carretera o del carrer destinada a la circulació de vehicles en general. 
 

‐ Camí pedalable: via per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat i que discorre 

per espais oberts, parcs, jardins, passeigs a zones no urbanes o boscs. Aquesta definició 
inclou les vies verdes. 

 

‐ Carril bici: via ciclista que discorre adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit 
de circulació. 

 
‐ Cicle: vehicle d’almenys dues rodes, de no més d’1 metre d’ample, accionat per l’esforç 

muscular de les persones que l’ocupen, en particular mitjançant pedals o manovelles. A 

efectes d’aquesta Ordenança es considera equivalent a la bicicleta. Les bicicletes plegades 
es consideren, a tots els efectes, un paquet d’equipatge.   

 
‐ Ciclista: conductor de qualsevol tipus de cicle. 

 

‐ Ciclocarrer: carrer que permet completar els itineraris ciclistes. Per a això, amb marques 
viàries es delimita al centre del carril de circulació l’espai destinat a la circulació de cicles. 

 

- Vehicle de Mobilitat Personal: són vehicles d'una o més rodes, dotats d'una única plaça i 
propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una 

velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats amb 
un seient o selló si estan dotats de sistema d'auto equilibrat. 

 

‐ Velocitat anormalment reduïda: velocitat que entorpeix la marxa normal de la resta de 
vehicles ja que no supera la velocitat mínima genèrica de la via. Es pot circular a una 

velocitat anormalment reduïda en els supòsits de vehicles especials, circumstàncies del 
trànsit, del vehicle o de la via i protecció o acompanyament d’altres vehicles.   

 

‐  Vianant: persona que, sense ser conductor, transita per les vies o terrenys a què es refereix 
aquesta Ordenança. És també un vianant qui empeny o arrossega un cotxet de nin o una 

cadira de rodes, o qualsevol altre vehicle sense motor de petites dimensions; qui condueix a 
peu un cicle o ciclomotor de dues rodes, i qui circula al pas en una cadira de rodes, amb 

motor o sense. 
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‐ Via ciclista: via específicament condicionada per al trànsit de cicles, amb la senyalització 
horitzontal i/o vertical corresponent, i amb un ample que permet el pas segur d’aquests 

vehicles. 
 

‐ Vorera: zona longitudinal de carrer, elevada o no, destinada al trànsit de vianants. 

 
‐ Vorera bici: via ciclista senyalitzada damunt la vorera. 

 
‐ Zona per a vianants: via, plaça o zona destinada al trànsit de vianants i a la qual s’estableix 

la prohibició total o parcial de circulació i/o estacionament dels vehicles, definida 

funcionalment a l’Ordenança municipal de circulació. 
 


