
AJUNTAMENT D'ALACANT

Regidoria de Seguretat, Trànsit i Transport

CONDICIONS EN MATÈRIA CICLISTA:

S'haurà de tindre en consideració els apartats següents A COMPLIR, extrets de la normativa:

            1. El recorregut discorrerà íntegrament i exclusivament per terme municipal d'Alacant. 

             2. El nombre màxim de participants serà de 40.

   3.Es  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  prohibix  que  les  bicicletes  circulen  amb  temeritat  o  negligència,  provocant
circumstàncies de risc propi o per a tercers. 

6. Les bicicletes disposaran de timbres i lluminosos, segons les característiques, previstos en
el Reglament General de Vehicles. 

7. 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 als radis de les rodes i als pedals. 

Quan siga obligatori l'ús d'enllumenat, els conductors de bicicletes, a més, portaran col�locada
alguna peça de roba reflectora si circulen per via interurbana.

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

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

• Llei  6/2014,  de  7  d'abril,  per  la  qual  es  modifica  el  text  articulat  de la  Llei  sobre  Trànsit,
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990,
de 2 de març. 

• 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 Vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1190
(fins a nou Reglament General de Circulació, que està en tramitació). 

• 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 del 2011). 

 

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


