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EN MOVIMENT
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L’ESPAI URBÀ

Hi som  
per ajudar

Hi som  
per ajudar

900 357 357
racc.cat  
@raccoficina

Cada dia ens movem per la ciutat de diferents 
maneres: a peu, en transport públic, en bicicleta, 
en moto, en cotxe, etc.

Tots compartim el mateix espai urbà i hem de 
conviure-hi complint les normes, buscant la 
màxima agilitat, garantint la seguretat viària 
i donant sempre prioritat als usuaris més 
vulnerables, els vianants.

* Dades registrades en zones urbanes en el conjunt de l’àrea de Catalunya.  
Anuari estadístic del Servei Català de Trànsit (2016).

Accidents de trànsit amb víctimes

Víctimes vulnerables 
(vianants, ciclistes,

motociclistes)  

18.220    

15.055 

Morts en accidents de trànsit urbà

Vianants Motociclistes Conductors de 
turismes

Ciclistes Altres

44% 35% 12%  6%   3%   
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RESPECTUÓS AMB ELS 
VIANANTS

�� Les voreres són per als vianants  
 i, per això, si circules a prop  
 d’un, redueix la velocitat.
��Circula pel carril bici, les   

 calçades i les zones 20 i 30.
��Només pots circular per la vorera  

 si fa més de 5 metres i quan hi  
 hagi un espai lliure de 3 metres.
�� Pots circular per la vorera  

 si ets menor de 12 anys i vas  
 acompanyat.
�� Respecta els semàfors i els estops.
��Atura’t als passos de vianants  

 i dona prioritat als vianants.

��Circula pel carril més proper a  
 la vorera i per la part central  
 del carril.
�� Indica clarament i amb temps les  

 maniobres de canvi de direcció.
�� Respecta els semàfors, els estops  

 i els passos de vianants.
�� Per la calçada no circulis  

 en sentit contrari.
�� Evita les distraccions: no facis  

 servir els auriculars o el mòbil.
��No circulis pel carril bus si no  

 està expressament permès.

RESPECTUÓS AMB ELS 
MOTORISTES I ELS CONDUCTORS

RESPECTUÓS AMB ELS 
VIANANTS

��Dona prioritat als vianants.
�� Respecta els semàfors i els 

 senyals d’estop. 
��Atura’t als passos de vianants.
�� Respecta els límits de velocitat. 
��Mantingues la màxima precaució 

 amb la gent gran i els infants.
��No et distreguis amb el mòbil  

 o els auriculars.

RESPECTUÓS AMB ELS 
CICLISTES

��Dona prioritat als ciclistes  
 a la calçada.
��No circulis pels carrils bici,  

 no t’hi aturis ni hi aparquis.
�� Respecta la distància de   

 seguretat de 3 metres darrere  
 del ciclista.
�� Si l’avances, deixa una distància  

 de seguretat d’1,5 metres.
�� Estigues sempre atent  

 als retrovisors.
�� Indica els canvis de direcció  

 amb els intermitents.

RESPECTUÓS AMB ELS 
MOTORISTES

�� Si avances un motorista, deixa  
 una distància de seguretat  
 d’1,5 metres.
�� Estigues atent als retrovisors  

 i utilitza els intermitents.
�� Respecta els semàfors,  

 els senyals d’estop i els límits  
 de velocitat.

RESPECTUÓS AMB ELS 
CICLISTES

��No envaeixis el carril bici  
 ni t’hi quedis aturat esperant  
 per creuar.

RESPECTUÓS AMB LA TEVA 
SEGURETAT VIÀRIA

��Als semàfors: passa en verd,  
 mai en vermell o groc.
�� Tens prioritat de pas en plataformes  

 úniques i zones 30, però estigues  
 atent als altres usuaris. 
��Creua sempre pel pas de vianants.
��No creuis el carrer sortint d’entre  

 dos cotxes o per davant  
 d’un autobús.
��No creuis el carrer ni caminis  

 per la vorera mirant el mòbil.
��No et quedis a la calçada   

 esperant per creuar.

RESPECTUÓS AMB ELS 
VIANANTS

��Dona prioritat als passos de   
 vianants i fes els girs a baixa  
 velocitat.
��No circulis per la vorera amb  

 el motor en marxa.
�� Respecta els semàfors  

 i els senyals d’estop.
��Atura’t als passos de vianants.
�� Respecta els límits de velocitat.
��Mantingues la màxima precaució  

 amb la gent gran i els infants.
��No et distreguis amb el mòbil  

 o els auriculars.

RESPECTUÓS AMB ELS 
CICLISTES

��No circulis pel carril bici  
 ni aparquis en aparcaments  
 per a ciclistes. 
�� Si avances un ciclista, deixa  

 una distància de seguretat  
 d’1,5 metres.

RESPECTUÓS AMB ELS 
CONDUCTORS

��No facis avançaments entre  
 cotxes ni en ziga-zaga.
��Quan hi hagi congestió,  

 no envaeixis el carril contrari.
�� Indica les maniobres amb  

 els intermitents.
�� Respecta la distància  

 de seguretat.
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