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TIPOLOGIA DE CARRERS
A LA CIUTAT
Actualment a la ciutat de Lleida podem distingir tres tipus de carrers on les
condicions de circulació de vehicles i vianants són diferents:

CARRER O ÀREA DE VIANANTS
Àrees especialment dissenyades que estan destinades a la circulació i
estada de vianants (l’eix comercial, places, parcs, passeigs...)

Els vianants poden utilitzar tot l’espai disponible.
Els jocs i esports estan autoritzats.
La circulació de bicicletes i Vehicles de Mobilitat Personal està regulada
(consulta les condicions a l’apartat corresponent).
La circulació i estacionament de vehicles motoritzats està prohibida com a
norma general (consulta les excepcions i condicions a l’ordenança).
Els vianants tenen prioritat de pas respecte els vehicles autoritzats (els
conductors han de deixar-los passar primer).
El límit de velocitat és de 10 km/h pels vehicles autoritzats.
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TIPOLOGIA DE CARRERS
A LA CIUTAT
“CARRER RESIDENCIAL”
Carrers especialment dissenyats, normalment de plataforma única (calçada i vorera al mateix nivell), destinats a la circulació i estada de vianants on
es permet la circulació de vehicles respectant unes normes especials de
circulació. Estan delimitats amb els senyals següents:

Els vianants poden utilitzar tot l’espai disponible i poden creuar per qualsevol punt, sense molestar inútilment als conductors de vehicles.
Els jocs i esports estan autoritzats.
Els vianants tenen prioritat de pas respecte els vehicles (els conductors
han de deixar-los passar primer).
El límit de velocitat és de 20 km/h.
L’estacionament de vehicles motoritzats està prohibit excepte als espais
delimitats amb senyals o marques.
Les bicicletes i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) poden circular en
ambdós sentits de la marxa encara que el carrer sigui de sentit únic per la
resta de vehicles.
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TIPOLOGIA DE CARRERS
A LA CIUTAT
CARRER CONVENCIONAL
Carrers on es manté l’habitual segregació de vorera i calçada a diferent
nivell.

Els vianants han de caminar per les voreres i creuar la calçada pels passos
habilitats.
Els vehicles han de circular per la calçada.
Els límits de velocitat són diferents en funció del nombre de carrils disponibles:
30 km/h als carrers d’un únic carril per sentit de circulació.
50 km/h als carrers de dos o més carrils per sentit de circulació.

*Respecte el còmput de carrils, no s’han de tenir en compte els
carrils reservats (bici, bus...)
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VIANANTS

Es consideren vianants
Les persones que es desplacen a peu.
Les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen cadires de rodes o
aparells similars, amb o sense motor.
Les persones que circulen a peu empenyent una bicicleta, cicle, VMP,
ciclomotor o motocicleta.
Les persones que utilitzen patins, monopatins i joguines similars sense
motor (no s’han de confondre amb els Vehicles de Mobilitat Personal).
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VIANANTS

Condicions de circulació
Els vianants han de respectar les condicions de circulació de cada tipologia de carrer.
Han de respectar les indicacions dels semàfors per a vianants.
No poden caminar ni aturar-se als carrils bici. Poden creuar-los per qualsevol punt però només tenen prioritat de pas als passos senyalitzats o quan
el carril bici s'interromp a sobre de la vorera.
Cadires de rodes i aparells similars
Si circulen per voreres i altres zones de vianants no poden superar els 10 km/h.
Si superen els 5 km/h poden circular pel carril bici respectant les normes,
semàfors i senyals dirigits als ciclistes.

Patins, monopatins i joguines similars
No poden circular per la calçada.
Només poden circular per les voreres els menors de 14 anys. Un adult els pot
acompanyar.
Poden circular per les àrees de vianants respectant les persones que es desplacen caminant.
Poden circular pel carril bici respectant les normes, semàfors i senyals dirigits als
ciclistes
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BICICLETES I CICLES
DE MÉS DE DUES RODES
Què són?
Els cicles són vehicles d’un mínim de dues rodes propulsats exclusivament
o principalment per l’energia muscular, mitjançant pedals, de la persona
que condueix. Les bicicletes són els cicles de dues rodes.
En aquesta definició també s’inclouen els cicles de pedaleig assistit, que
han de reunir les condicions següents:
El motor s’ha d’aturar si es deixa de pedalar o si es superen els 25 km/h.
El motor no pot superar els 250 W de potència.
No poden disposar d’accelerador (excepte si no es superen els 6 km/h).
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BICICLETES I CICLES
DE MÉS DE DUES RODES
Condicions de circulació
Com que són vehicles cal respectar les normes, senyals i semàfors aplicables a la resta de vehicles (cotxes, motos, furgonetes...) tot i que disposen
de normes específiques.
No poden circular sota els efectes de l’alcohol (menors d’edat taxa 0,0) o
les drogues.
No poden utilitzar el telèfon mòbil amb la mà o dur auriculars.
Poden circular per vies ciclistes, calçades i carrers i àrees de vianants
(excepte si la senyalització ho prohibeix).
Només poden circular per les voreres els menors de 14 anys. Un adult els
pot acompanyar.
Sempre es pot circular per la calçada. En aquest cas, com a norma
general cal fer-ho pel carril dret i es pot ocupar la part central del carril i
no es pot circular pel carril bus.
A les zones de vianants autoritzades, cal respectar les condicions
següents:
Si hi ha aglomeració de vianants, han de baixar de la bici.
Els vianants tenen prioritat de pas (han de passar primer).
Velocitat màxima 10 km/h.
Han de deixar 1 m de distància amb les façanes i els vianants.
Evitar les maniobres perilloses.
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BICICLETES I CICLES
DE MÉS DE DUES RODES
Condicions de circulació

El casc només és obligatori pels menors de 16 anys o en vies interurbanes.
En condicions de poca visibilitat, cal dur llum davant i darrere.
Cal dur un timbre.
Si no hi ha aparcaments específics o estan ocupats poden lligar-la en un
fanal o en un senyal sempre que no molesti el pas dels vianants.
Tenen prioritat de pas als passos de vianants respecte la resta de vehicles,
quan aquest uneixi dos espais per on poden circular aquests vehicles i no
existeixi un pas ciclista. Si està semaforitzat han d'obeir les indicacions del
semàfor per a vianants.
Els cicles de més de dues rodes vinculats a activitats comercials disposen
de normes específiques.
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VEHICLES DE
MOBILITAT PERSONAL
Què són?
Els VMP són vehicles d’una o més rodes dotats d’una sola plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics. La velocitat màxima per disseny
ha d’estar compresa entre 6 i 25 km/h i no poden disposar de seient.

Condicions de circulació
Com que són vehicles, cal respectar les normes, senyals i semàfors
aplicables a la resta de vehicles (cotxes, motos, furgonetes...) tot i que
disposen de normes específiques.
Els menors de 16 anys no poden utilitzar-los.
Només disposen d’una plaça i, per tant, no es poden transportar passatgers.
No poden circular sota els efectes de l’alcohol (menors d’edat taxa 0,0) o
les drogues.
No poden utilitzar el telèfon mòbil amb la mà o dur auriculars.
Poden circular per vies ciclistes i calçades amb límit de 30 km/h o inferior.
Si es circula per una calçada autoritzada, com a norma general cal fer-ho
pel carril dret i es pot ocupar la part central del carril i no es pot circular pel
carril bus.
No poden circular per voreres ni per carrers o àrees de vianants, excepte si
la senyalització ho permet per bicicletes o VMP.
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VEHICLES DE
MOBILITAT PERSONAL
Condicions de circulació
A les zones de vianants autoritzades, cal respectar les condicions
següents:
Si hi ha aglomeració de vianants, han de baixar del VMP.
Els vianants tenen prioritat de pas (han de passar primer).
Velocitat màxima 10 km/h.
Han de deixar 1 m de distància amb les façanes i els vianants.
Evitar les maniobres perilloses.

El casc és obligatori.
En condicions de poca visibilitat, cal dur llum davant i darrere.
Cal dur un timbre, excepte en els VMP de tipus A (monocicles, plataformes...)
Tenen prioritat de pas als passos de vianants respecte la resta de vehicles,
quan aquest uneixi dos espais per on poden circular aquests vehicles i no
existeixi un pas ciclista. Si està semaforitzat han d'obeir les indicacions del
semàfor per a vianants.
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VEHICLES
MOTORITZATS
Cotxes, motos, furgonetes, camions...

Condicions de circulació
Cal respectar senyals, semàfors i les normes de circulació que afecten els
vehicles.
No poden circular sota els efectes de l’alcohol (menors d’edat taxa 0,0) o
les drogues.
No poden utilitzar el telèfon mòbil amb la mà o dur auriculars.
Cal respectar els límits de velocitat en funció de la tipologia de carrer.
Recordeu que per la calçada també poden circular bicicletes i Vehicles de
Mobilitat Personal.
Recordeu que com a norma general no es pot circular ni estacionar als
carrers o àrees per a vianants.
Recordeu que tampoc es pot parar o estacionar als carrils bici o a les
parades d’autobús.
Recordeu que les bicicletes i els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)
poden circular en ambdós sentits de la marxa pels “carrers residencials” i
que tenen prioritat de pas als passos de vianants que uneixin zones de
vianants autoritzades.
Zona blava: només hi poden estacionar, obtenint el tiquet corresponent,
turismes, vehicles mixts adaptables, automòbils de tres rodes, quadricicles
(lleugers i pesats) i furgonetes de MMA igual o inferior a 3,5 t.
Vehicles identificats amb targeta de Persona amb Mobilitat Reduïda:
poden estacionar sense límit de temps a les places reservades, zona blava
i zona de càrrega i descàrrega.
Punts de recàrrega de vehicles elèctrics: només es poden ocupar per
recarregar el vehicle i respectant el temps màxim indicat en la senyalització.
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