
												AJUNTAMENT	D'ALACANT
	 REGIDORIA	DE	MOBILITAT	I	TRÀNSIT

CONDICIONS SANITÀRIES I DE CIRCULACIÓ EN MATÈRIA CICLISTA D'OBLIGAT
COMPLIMENT  PER  ALS  CENTRES  EDUCATIUS  QUE  PARTICIPEN  EN  LA
BICIESCOLA

A. Amb motiu de la normativa sobre  mesures de prevenció davant de la Covid-19, les
mesures a adoptar durant la celebració de la Biciescola seran les següents:

- L'activitat física i la pràctica esportiva que es realitze en activitats lectives, extraescolars
o complementàries durant la jornada escolar, se sotmetrà a les disposicions dels Protocols
vigents a cada moment per als centres escolars, adoptats per la conselleria competent en
matèria d'Educació i  per la conselleria competent en matèria de Sanitat i,  en tot cas,
segons la normativa vigent d'aplicació en grups de fins a un màxim de 25 persones, a més
de la persona monitora. Es considera que la “persona monitora” són els professors i es
compten a part de les 25 persones. 

- Les persones participants hauran de desenvolupar l'activitat amb mitjans propis, per la
qual cosa hauran de disposar de bicicleta, casc i jupetí reflector.

-  Mascareta  obligatòria  per  a  totes  les  persones  participants,  incloent  estudiants,
professors, monitors i Policia Local.

B. A més, els centres educatius que participen en la Biciescola han de complir i conéixer
les condicions següents: 

1. El recorregut discorrerà íntegrament i exclusivament pel terme municipal d'Alacant.
2. És  obligatori  que  hi  acudisquen,  almenys,  dos  docents  del  col·legi,  que  seran

responsables del correcte comportament dels estudiants. No és competència de la
Policia Local vetlar pel bon comportament d'aquests.

3. Se  circularà  conforme  a  les  normes  i  condicions  de  circulació  establides  amb
caràcter general.

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

provoque circumstàncies de risc propi o a tercers. En el cas que algun alumne actue
amb temeritat, segons el criteri de la Policia Local, serà apartat de l'activitat i haurà
de tornar al centre acompanyat d'un dels docents. Si hi haguera diversos casos de
comportament negligent, la Policia Local podrà suspendre l'activitat per seguretat
de la resta del grup. 

6. Les bicicletes disposaran de sistema adequat de frenat, timbre i catadiòptics.
7. Els conductors de les bicicletes estaran obligats a l'ús del casc i jupetí reflector, fins

i tot les persones majors de setze anys i els docents. 
8. Els estudiants estaran assegurats pel centre educatiu que ha sol·licitat l'activitat.
9. Els estudiants que participen en la Biciescola han de saber muntar correctament

amb 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 forma, 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. 



10.Els coneixements teòrics s'impartiran a les aules del centre. El recorregut exterior
urbà amb bicicleta es realitzarà en l'entorn més pròxim al centre, a criteri de la
Policia Local. L'activitat tindrà una duració aproximada màxima de tres hores, a
criteri de la Policia Local.

11.Al final de l'activitat, la Policia Local avaluarà l'activitat realitzada en el centre. De la
mateixa forma, el centre podrà avaluar l'activitat a través de la plantilla existent en
la pàgina web municipal.

12. LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT SUPOSA L'ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
INDICADES EN AQUEST DOCUMENT.

AQUESTES  CONDICIONS  S'HAURAN  D’ENVIAR  SIGNADES,  ABANS  D'INICIAR  LA
BICIESCOLA,  A  L’ADREÇA  DE  CORREU  ELECTRÒNIC
movilidad.sostenible@alicante.es

Amb  caràcter  general,  s'haurà  de  complir  el  que  s'estableix  en  la  normativa  vigent
d'aplicació següent: 

• RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 
• 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 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  matèria  de  circulació  en  :  http://www.dgt.es/es/explora/por-
materias/normativa-y-legislacion.shtml

El  centre  educatiu  sol·licitant  de  la  Biciescola  es  compromet  a  complir  totes  les  mesures
descrites en aquest document.

Alacant,          de                      de 2021

Signatura de la direcció del centre educatiu


