
CONDICIONS  EN  MATÈRIA  CICLISTA  DE  COMPLIMENT  OBLIGATORI  PER  ALS
CENTRES EDUCATIUS QUE PARTICIPEN EN LA BICIESCOLA: 

Els centres educatius que participen en la Biciescola han de complir les condicions següents: 

1. El recorregut discorrerà íntegrament i exclusivament pel terme municipal d'Alacant.  
2. El nombre màxim de participants serà de 40.
3. És obligatori que cada 20 estudiants acudisca un professor o professora del col·legi, que serà

responsable del correcte comportament dels participants. No és competència de la Policia
Local vetlar pel bon comportament dels estudiants.

4. Es  circularà  d'acord  amb les  normes  i  condicions  de  circulació  establides  amb caràcter
general.

5. Els participants actuaran seguint les directrius dels agents de la Policia Local. 
6. Es prohibeix circular a les bicicletes amb temeritat o negligència, de manera que provoquen

circumstàncies de risc propi o a tercers. 
7. Les bicicletes disposaran de timbres i lluminosos, segons les característiques, previstos en el

Reglament general de vehicles. 
8. Les bicicletes, per a circular de nit, per trams de vies senyalitzats amb el senyal de túnel o

quan hi haja condicions meteorològiques o ambientals que disminuïsquen sensiblement la
visibilitat,  hauran  de  disposar  dels  dispositius  següents:  llum  de  posició  davantera  i
posterior, catadiòptric posterior, i podran disposar de catadiòptrics en els radis de les rodes i
els  pedals.  Quan  siga  obligatori  l'ús  d'enllumenat,  els  conductors  de  bicicletes,  a  més,
portaran col·locada alguna peça reflectora, si circulen per via interurbana. 

9. Els conductors i, si és el cas, els ocupants de bicicletes estaran obligats a utilitzar el casc de
protecció  en  les  vies  interurbanes  davall  les  condicions  que  reglamentàriament
s'establisquen, sent obligatori l'ús del casc pels menors de setze anys en ciutat i carretera. 

10. Els estudiants estaran assegurats pel centre educatiu que ha sol·licitat l'activitat.
11. Els estudiants que participen en la Biciescola han de saber anar correctament en bicicleta. La

Policia Local podrà realitzar-los una prova, i impedirà eixir a via pública els estudiants que
no  tinguen  la  suficient  destresa  sobre  la  bicicleta.  De  la  mateixa  manera,  si  durant  el
recorregut fora del centre, la Policia Local observara que algun participant no maneja la
bicicleta amb seguretat, podrà sol·licitar-li que abandone el recorregut. Aquest estudiant serà
acompanyat al centre educatiu que li corresponga per un dels professors o professores. 

Amb caràcter general, s'haurà de complir el que estableix la següent normativa vigent d'aplicació: 
•Reial  decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre,  pel qual s'aprova el  text refós de la Llei  sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
•Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre pel qual s'aprova el Reglament general de circulació
per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1190.
•Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. 
•Ordenança de circulació de vianants i vehicles de la ciutat d'Alacant (BOP: núm. 250 de 30 de
desembre de 2011). 

Consulteu la normativa en: http://www.dgt.es/es/explora/por-materias/normativa-y-legislacion.shtml


