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1 Preàmbul 

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) és el instrument de planificació on es 
defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat urbana en els propers anys. L’horitzó 
estratègic del PMU de Barcelona és continuar avançant cap a un model de mobilitat col·lectiu més 
sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu.  

El PMU planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als 
ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l’eficiència del conjunt del sistema de mobilitat. 

Pel que fa a la mobilitat en bicicleta, el clima benigne de la ciutat i la seva orografia són factors idonis 
per fer servir la bicicleta de manera quotidiana. El 80% del municipi té un pendent inferior al 2% i es 
pot recórrer amb comoditat. 

El PMU planteja un desenvolupament de la xarxa de carrils bici per a d’incrementar l’actual cobertura 
del 72% de la població al 98%, amb l’objectiu d’incrementar el 67% els desplaçaments que es feien en 
bicicleta l’any 2011. 

Per tal d'aconseguir els objectius en la millora del repartiment modal de la bicicleta, el PMU preveia 
l’extensió i millora de la xarxa de carrils bici actual i la revisió dels criteris d'implementació dels 
carrils bici. 

Actualment Barcelona disposa de 120 km de carrils bici (any 2015) sobre una longitud de carrers de 
1.369,37km, el 8,5% de la xarxa de carrers disposa de carril bici. L’actual xarxa de carrils bici 
presenta una sèrie de mancances en el seu traçat. Per tal de donar un servei eficient als usuaris de bici 
aquesta xarxa hauria de constituir una xarxa bàsica de circulació d’aquest mode, coherent, connexa i 
complerta, sense discontinuïtats. 

Disposar d’una xarxa de carrils bici segura és bàsic per tal de fomentar l’ús de la bicicleta i reduir el 
nombre d’accidents de trànsit amb bicicleta implicada. Per aquest motiu cal millorar el disseny i 
l’integració d’aquesta xarxa en l’espai carrer i realitzar actuacions de millora en la infraestructura 
ciclista existent. 

La bicicleta és també una eina bàsica en el model de mobilitat de superilles, amb el qual es planifica la 
recuperació de l’espai carrer pels ciutadans-vianants. Per això cal posar especial èmfasi en prevenir el 
conflicte entre vianants i ciclistes, els dos esglaons més vulnerables dins el marc general de la 
mobilitat. 

A banda de la xarxa ciclista, les bicicletes també poden circular per la xarxa de carrers i zones de la 
ciutat que de forma progressiva s’han anat pacificant: cascs antics, zones 30, zones de prioritat 
invertida, superilles... 

L’extensió de la xarxa es planteja majoritàriament en calçada, establint nous carrils bici segregats i ben 
delimitats, de manera que s’estableixi una convivència adequada a calçada entre els diferents modes de 
transport. D’aquesta forma es podrà recuperar espai de vorera a favor del vianant. 

Per dissenyar aquesta millora i extensió, l’Ajuntament de Barcelona disposava d’un manual per a la 
senyalització urbana, editat l’any 2014, que definia com s’havia d’efectuar la senyalització de la 
mobilitat a la ciutat. Aquest manual incloïa criteris de senyalització de carrils bici. 

El present document parteix d’aquesta base per estudiar en profunditat la implantació de la bicicleta a 
Barcelona, no únicament des d’un punt de vista de senyalització, sinó amb una visió integral. La 
previsió d’ampliació de la xarxa de carrils bici i el possible increment del número d’usuaris feien 
necessari aquest nou estudi i visió general. 



 

 

L’objectiu és la millora de la seguretat dels ciclistes: reduir els conflictes amb els vianants, millorar la 
connectivitat dels nous carrils bici, la senyalització, la regulació, el disseny i tots els aspectes 
relacionats. 

El manual inclou seccions i plantes tipus de vial amb carril bici, en funció de la tipologia de carrer, per 
tal de poder efectuar el desplegament de la xarxa en condicions de màxima uniformitat de criteri. 
Aquestes seccions es presenten en detall suficient per tal d’executar el seu desplegament segons les 
necessitats específiques del carrer. 

També es defineixen altres criteris de senyalització i implantació: la senyalització vertical, les peces 
segregadores o els aparcaments de bicicletes. 

Amb aquest manual, doncs, s’estableixen les bases que han de permetre consolidar l’espai de la 
bicicleta a la ciutat en condicions de seguretat pel mateix mode i per la resta d’usuaris de la via 
pública. 
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2.1 Índex fitxes 

Codi Títol 
Codi manual de 
senyalització 

Notes 

 TIPOLOGÍES    

T-0 Amplades de carrils de circulació N/A  

T-1a 
Carrer de 6m: carril bici unidireccional + 1 carril de 
circulació en zona 30 

N/A  

T-1b 
Carrer de 6m: carril bici bidireccional + 1 carril de 
circulació en zona 30 

N/A  

T-2a 
10 m d’amplada: carril bici unidireccional + 3 carrils 
de circulació 

N/A  

T-2b 
10 m d’amplada: carril bici unidireccional + 2 carrils 
de circulació + 1 cordó de serveis 

N/A  

T-2c 
10 m d’amplada: carril bici unidireccional + 2 carrils 
de circulació + 1 cordó de serveis contigu 

N/A  

T-2d 
10 m d’amplada: carril bici unidireccional + 2 carrils 
de circulació + 1 carril bus 

N/A  

T-2e 
10 m d’amplada: carril bici unidireccional + 1 carril 
de circulació + 2 carrils de serveis 

N/A  

T-2f 
10 m d’amplada: carril bici unidireccional + 1 carril 
de circulació + 1 carrils de serveis + 1 carril bus 

N/A  

T-2g 
10 m d’amplada: carril bici bidireccional + 3 carrils 
de circulació 

G-17  

T-2h 
10 m d’amplada: carril bici bidireccional + 2 carrils 
de circulació +1 cordó de serveis 

G-18  

T-2i 
10 m d’amplada: carril bici bidireccional + 2 carrils 
de circulació +1 cordó de serveis contigu 

N/A  

T-2j 
10 m d’amplada: carril bici bidireccional + 2 carrils 
de circulació +1 cordó de serveis contigu 

G-19  

T-2k 
10 m d’amplada: carril bici bidireccional + 1 carrils 
de circulació + 2 cordons de serveis 

G-20  

T-2l 
10 m d’amplada: carril bici bidireccional + 1 carril 
de circulació + 1 cordó de serveis contigu + carril 
bus 

G-14  



 

 

Codi Títol 
Codi manual de 
senyalització 

Notes 

T-2m 
10 m d’amplada: carril bici bidireccional + 1 carril 
de circulació + 1 cordó de serveis contigu + carril 
bus 

N/A  

T-3a 
15m d’amplada: Carrer de doble sentit de circulació 
amb carrils bici laterals 

N/A  

T-4a 
20 m d’amplada: Carrer de doble sentit amb carril 
bici doble central 

G-21  

T-5a Accessibilitat. Parades de bus N/A  

T-5b Accessibilitat. Contenidors de rebuig. N/A  

T-5c Accessibilitat. Nou carril bici en vorera. N/A  

T-6 Velocitat de disseny. Radis de gir. N/A  

 Senyals horitzontals   

H-1a Marques longitudinals. Línia contínua. D-4  

H-1b Marques longitudinals. Línia discontínua. N/A  

H-1c 
Marques longitudinals. Inscripció de bicicleta en 
carrils bici 

E-77  

H-1d 
Marques longitudinals. Inscripció de bicicleta en 
pasos ciclistes 

E-77  

H-2a Marques transversals. Línia de detenció contínua. M-4.1 
(Manual de 
Fomento) 

H-2b Marques transversals. Línia de detenció discontínua. N/A  

H-2c Marca de cediu el pas E-74c  

H-2d Marca de STOP E-73b  

H-2e Avís d'aparcaments de bicicletes E-91  

H-2j 
Marques tranversals. Marques en cruïlla per a 
bicicletes. 

E-5a / D-52c  

H-3a 
Cruïlla sense desviament de trajectòria de carril bici 
per posible conflicte cotxe-bici 

N/A  

H-3b 
Criteris per al desviament de la trajectòria dels 
carrils bici en el cas que hi hagi catifa vermella 

N/A  

H-3c 
Cruïlla amb desviament de trajectòria de carril bici 
per possible conflicte cotxe-bici 

N/A  

H-3d 
Cruïlla amb desviament de trajectòria del carril bici 
amb un carril de serveis contigu al mateix per 
possible conflicte cotxe-bici.  

N/A  

H-3e 
Cruïlla amb desviament de trajectorias dels dos 
carrils bici. 

N/A  

H-3f Detall de l’element de desviament de trajectòria N/A  

H-4a Zona 30. Inici i fi de zona 30. F-50a/F-51a  

H-4c Carrer 30 N/A  

H-7a Avis per a vianants de presencia de ciclistes N/A  

H-7b Avis per a vianants de presencia de ciclistes N/A  

 Senyals verticals   

V-0 Dimensions dels senyals verticals N/A  

V-1a Senyal d'advertència. Avís de presencia de ciclistes. P-22 
(Manual de 
Fomento) 



 

 

Codi Títol 
Codi manual de 
senyalització 

Notes 

V-2a Senyal de prioritat. Cediu el pas. R-1 
(Manual de 
Fomento) 

V-2b Senyal de prioritat. STOP. R-2 
(Manual de 
Fomento) 

V-3a 
Senyal de prohibició o regulació. Circulació 
prohibida. 

R-100 
(Manual de 
Fomento) 

V-3b 
Senyal de prohibició o regulació. Camí reservat per 
a vianants. 

R-410 
(Manual de 
Fomento) 

V-3c 
Senyal de prohibició o regulació. Prohibició a la 
circulació de bicicletes. 

R-114 
(Manual de 
Fomento) 

V-3d Senyal de prohibició o regulació. Entrada prohibida. R-101 
(Manual de 
Fomento) 

V-3e 
Senyal de prohibició o regulació. Prohibit el gir a la 
dreta 

R-302 
(Manual de 
Fomento) 

V-3f 
Senyal de prohibició o regulació. Prohibit el gir a 
l'esquerra 

R-302 
(Manual de 
Fomento) 

V-3g 
Senyal de prohibició o regulació. Prohibits la parada 
i l'estacionament 

R-307 
(Manual de 
Fomento) 

V-3h 
Senyal de prohibició o regulació. Prohibit 
l'estacionament 

R-308 
(Manual de 
Fomento) 

V-3i 
Senyal de prohibició o regulació. Direcció 
obligatòria 

R-400 i ss. 
(Manual de 
Fomento) 

V-3j 
Senyal de prohibició o regulació. Direcció 
obligatòria 

R-403a i b 
(Manual de 
Fomento) 

V-3k 
Senyal de prohibició o regulació. Via obligatoria per 
a cicles o via ciclista 

R-407 
(Manual de 
Fomento) 

V-3l 
Senyal de prohibició o regulació. Camí reservat per 
a bicicletes i vianants. 

B-56  

V-3m 
Senyal de indicació, orientació o complementari. Via 
reservada per a cicles. 

S-35 
(Manual de 
Fomento) 

V-4a 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. 
Calçada sense sortida 

S-15a 
(Manual de 
Fomento) 

V-4b 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. 
Aparcament de bicicletes 

A-7  

V-4c 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. 
Senyal d'indicació de carril bici 

B-80 i següents  

V-4d 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. 
Línia avançada de detenció. 

N/A  

V-4f 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. 
Zona 30 

S-30 
(Manual de 
Fomento) 

V-4g 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. 
Excepte bicicletes 

C-5w  

 Semàfors   

S-0 Models de semàfors. Mides. N/A  

S-1a Semàfors. Simetria. N/A  

S-1b Semàfors. Feixos de llum no bloquejats N/A  

S-1c Semàfors. Orientació a l’usuari N/A  

S-1e Semàfors. Òptiques mixtes N/A  



 

 

Codi Títol 
Codi manual de 
senyalització 

Notes 

S-1f Mides de fletxes N/A  

S-2a 
Semàfors en cruïlles. Carril bici en el mateix sentit 
que els automòbils 

N/A  

S-2b 
Semàfors en cruïlles. Carril bici en sentit contrari al 
dels vehicles motoritzats 

N/A  

S-2c 
Semàfors en cruïlles. Intersecció de dos carrils de 
bicicletes unidireccional o bidireccional 

N/A  

S-2d Semàfors en cruïlles. Intersecció en rotondes N/A  

S-2e 
Semàfors en cruïlles. Passos de vianants aïllats amb 
semàfors 

N/A  

S-3a Nomenclatura de semàfors I N/A  

S-3b Nomenclatura de semàfors II N/A  

 Senyals d’Orientació   

O-1 Senyals d'orientació. Tipologia. N/A  

O-2 
Senyals d'orientació. Col·locació respecte als 
ciclistes 

N/A  

 Dissenys Avançats   

Y-1b 
Inicis i finals de carrils bici. Intersecció amb més 
infraestructura ciclista però sense continuïtat 

N/A  

Y-1c 
Inicis i finals de carrils bici. Incorporació de un 
carril al flux de la resta del trànsit del carrer 

N/A  

Y-2a 
Interseccions. Combinació dels passos de vianants i 
dels passos ciclistes. 

N/A  

Y-2b Interseccions. Línies avançades de detenció N/A  

Y-5b Refugis per a ciclistes N/A  

Y-7a Guals N/A  

Y-7b Guals amb línia de serveis N/A  

Y-8a 
Aparcaments de bicicletes en vorera amb els 
automòbils aparcats en cordó 

N/A  

Y-8c Aparcaments de bicicletes en triangle de xamfrà N/A  

Y-8d 
Aparcaments de bicicletes en calçada amb línia de 
serveis estreta 

N/A  

Y-8f Aparcaments de bicicletes. Estacionament del Bicing N/A  

Y-8g Aparcament de bicicletes en xamfrà N/A  

Y-9a Serveis afectats. Parades d'autobusos N/A  

Y-9b Serveis afectats. Serveis de càrrega i descàrrega N/A  

Y-9c Serveis afectats. Serveis de càrrega i descàrrega N/A  

Y-9d Serveis afectats. Zona blava i verda N/A  

Y-9e Serveis afectats. Zona blava i verda N/A  

Y-9f Serveis afectats. Persones amb mobilitat reduïda. N/A  

Y-9g 
Serveis afectats. Contenidors i serveis de recollida 
de rebuig. 

N/A  

Y-9h 
Serveis afectats. Contenidors i serveis de recollida 
de rebuig en cruïlla I. 

N/A  

Y-9i 
Serveis afectats. Contenidors i serveis de recollida 
de rebuig en cruïlla II. 

N/A  



 

 

Codi Títol 
Codi manual de 
senyalització 

Notes 

Y-10a 
Cruïlla amb carril bici sense conflicte cotxe - 
bicicleta amb carril de serveis. 

G-73  

Y-10b 
L’amplada del pas de bicicletes serà aquella que 
tingui el carril bici, independentment de si el carril 
es unidireccional o bidireccional. 

G-73  

Y-10c 
Cruïlla amb carril bici i possible conflicte cotxe - 
bicicleta. 

G-72  

Y-10e 
Cruïlla amb carril bici, possible conflicte cotxe - 
bicicleta i desplaçament de trajectòria. 

N/A  

Y-10g 
Cruïlla amb dos carrils bici, possible conflicte cotxe 
- bicicleta en un d’ells i desplaçament de trajectòria 
en els dos. 

N/A  

Y-10h 
Cruïlla amb carril bici, possible conflicte cotxe - 
bicicleta i desplaçament asimètric de trajectòria. 

N/A  

Y-10i 
Cruïlla amb carril bici, possible conflicte cotxe - 
bicicleta i desplaçament de trajectòria (II) 

N/A  

Y-11a 
Cruïlla amb carril bici i elements de protecció de 
radi de gir d’automòbils. 

N/A  

Y-12ª 
Itinerari recomanat per a ciclistes en zones de 
convivència 

N/A  

 Infraestructura   

I-2a Segregació lleugera N/A  

I-2b Segregació densa N/A  

I-2c Segregació total N/A  

I-2d Col·locació de les peces de segregació N/A  

I-2e Altres abalisaments N/A  

I-2f 
Abalisaments i segregació a l’entrada dels carrils 
bici. 

N/A  

I-3 Drenatge N/A  

2.2 Correspondència amb el Manual de Senyalització Urbana 2014 

Codi manual 
de 
senyalització 

Índex al nou 
manual 

Títol 

A-7 V-4b 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. Aparcament de 
bicicletes 

B-56 V-3l 
Senyal de prohibició o regulació. Camí reservat per a bicicletes i 
vianants. 

B-80 i ss. V-4c 
Senyal d'indicació, orientació o complementari. Senyal d'indicació 
de carril bici 

C-5w V-4g Senyal d'indicació, orientació o complementari. Zona 30 

D-4 H-1a Marques longitudinals. Línia contínua. 
D-51c 
D-52c 

H-2g Marca transversal pas de bicicletes amb catifa vermella 

E-5a H-2f Marca transversal pas de bicicletes 

E-73b H-2d Marca de STOP 



 

 

E-74c H-2c Marca de cediu el pas 

E-77 H-1c Marques longitudinals. Inscripció de bicicleta en carrils bici 

E-77 H-1d Marques longitudinals. Inscripció de bicicleta en passos ciclistes 

E-91 H-2e Avís d'aparcaments de bicicletes 

F-50a/F-51a H-4a Inici zona 30 

F-50b/F-51b H-4b Fi zona 30 

G-14 T-2l 
Un carril de circulació i un de bicicletes bidireccional, un de 
serveis i un carril bus en 10 m d'amplada 

G-17 T-2g 
Tres carrils de circulació i un de bicicletes bidireccional, en 10m 
d'amplada 

G-18 T-2h 
Dos carrils de circulació i un de bicicletes bidireccional, i un de 
serveis, en 10 m d'amplada 

G-19 T-2j 
Dos carrils de circulació i un de bicicletes bidireccional i un carril 
bus en 10 m d'amplada 

G-20 T-2k 
Un carril de circulació i un de bicicletes bidireccional i dos de 
serveis, en 10 m d'amplada 

G-21 T-4a Calçada de doble sentit amb carril bici central 

G-72 Y-10c Cruïlla amb carril bici amb possible conflicte cotxe-bicicleta 

G-73 
Y-10a 
Y-10b 

Cruïlla amb carril bici sense conflicte cotxe-bicicleta 

 

 



 

 

3 Principis 

Aquest és un manual de recomanacions de criteri tècnic i en cap cas pot substituir el personal tècnic 
municipal responsable del projecte. La implantació de qualsevol infraestructura ciclable requereix 
l’aprovació prèvia de la Direcció de Serveis de Mobilitat. 

Els principis de concepció d’aquest manual han estat els que es detallen a continuació: 

 Seguretat 
 Llegibilitat 
 Linealitat i continuïtat 
 Accessibilitat 
 Convivència 
 Qualitat i confort 
 Durabilitat i manteniment 
 Ecologia i economia 
 Mínima invasió 
 Estètica 

Seguretat. És el principi al què més importància s’ha donat en aquest manual. La construcció de 
qualsevol infraestructura comporta assumir el risc que suposa que hi hagi usuaris que la utilitzin. La 
resta de principis, excepte l’ecologia i l’economia, genera indirectament un augment de la seguretat. 

Llegibilitat. Una infraestructura no pot generar confusió. Un usuari no ha de prestar més atenció a la 
infraestructura per tal d'entendre-la que al trànsit. 

Linealitat i continuïtat. Segueixen un patró similar al paràgraf anterior. Si l'usuari ha de prestar 
atenció a com ha de continuar el seu camí pot perdre capacitat d’atendre altres elements i usuaris del 
trànsit, i això pot posar en risc la seguretat de qualsevol d'ells. 

Accessibilitat. És d’obligatori compliment segons la llei d’accessibilitat. Tots els usuaris del viari han 
de poder accedir a qualsevol infraestructura que existeixi. A més, cal que els usuaris amb limitacions 
de percepció acústica, visual o d’altres, tinguin les mesures necessàries per percebre els canvis en la 
secció transversal. 

Convivència. És fonamental per a una correcta redistribució de l'espai. L’objectiu d’aquest principi és 
reduir els punts de conflicte, que es generen quan les trajectòries d'uns usuaris es creuen amb d'altres 
més vulnerables. Es consideren les necessitats tant de ciclistes com de la resta d'usuaris de la via. 

Qualitat. És el principi que permet als usuaris valorar positivament l’obra nova construïda i que 
proporciona una percepció de més seguretat i comfort.  

Durabilitat. Es tradueix en l’eficiència en l’amortització de qualsevol infraestructura. L'obra 
construïda ha de mantenir-se en òptimes condicions el màxim temps possible. 

Ecologia i Economia. Són principis que s’incorporen a totes les noves infraestructures que es 
realitzen. Aquest manual té com objectiu facilitar l’estandardització de conceptes i criteris, per tal 
d’optimitzar temps i obtenir indirectament un estalvi econòmic. 

Mínima invasió. La inclusió del carril bici, com a norma general, i sempre que el mateix no suposi un 
gran eix de la ciutat, s'instal·larà al carrer realitzant la mínima invasió possible per tal que els veïns 
mantinguin els usos dels que ja disposen en la mesura del possible. 

Estètica. Permet integrar els carrils bici i vies ciclables en l’entorn existent, minimitzant l’impacte 
visual.   



 

 

4 Normativa que afecta la construcció de carrils bici 

El present capítol mostra el llistat de lleis i normatives vigents que s'apliquen en la construcció de 
carrils bicis a l’espai públic. Algunes d'elles són d'obligat compliment, i altres han servit de referència 
per a elaborar aquest manual. 

El llistat que apareix és el vigent a data de redacció, però, sempre cal aplicar el vigent en el moment de 
disseny. L'Ajuntament de Barcelona i els autors d'aquest manual no es fan responsables de cap tipus de 
perjudici a causa de no s'aplicar-se la normativa legal vigent als projectes que s'hagin basat en aquest 
manual, així com en qualsevol altre aspecte relatiu a la construcció i explotació de qualsevol 
infraestructura. 

• Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic d'Espanya 

• Llei 37/2017 de 29 de setembre, de Carreteres. 
• Reial Decret 1812/1994 de 2 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament General de 

Carreteres d'Espanya 
• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres de Catalunya i text refós per decret legislatiu 

2/2009. 
• Decret 293/2003, de 18 de novembre, per qual s'aprova el Reglament general de carreteres de 

Catalunya. 
• Instrucció de Carreteres I.C. (instrucció d'obligat compliment en àmbit interurbà, però 

recomanable ús per àmbit urbà) i reste d’instrucciones tècnicas de la Generalitat. 
• Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3 (instrucció 

d'obligat compliment en àmbit interurbà, però recomanable ús per àmbit urbà) 
• Ordre Circular 31/2012 del Ministerio de Fomento sobre proposta i fixació de fórmules 

polinòmiques de revisió de preus en els projectes d'obres de la direcció general de carreteres 
• Reial Decret 1359/2011 pel qual s'aprova la relació de materials bàsics i les fórmules tipus 

generals de revisió de preus dels contractes d'obres i de contractes de subministrament de 
fabricació d'armament i equipament de les Administracions públiques 

• Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, d'Espanya 
• Reial Decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, d'Espanya 
• Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, del Parlament de Catalunya 
• Mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona: Estratègia de la bicicleta per Barcelona 
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