
FAQ 
 

 

- On estan situats els aparcabicicletes a l’UJI? 

La Universitat compta amb aparcabicicletes arreu del campus, a tots els edificis. En 

aquest enllaç trobareu la seua localització al campus universitari: 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/mobilitat/aparcabici.pdf  

 

- On es troben els aparcabicicletes i Bicicas a Castelló? 

Al següent enllaç (http://www.bicicas.es/) trobareu la situació d’ambdós a la ciutat de 

Castelló i també podeu consultar la disponibilitat en temps real de les bicicletes del 

sistema de préstec municipal, així com obtenir més informació sobre aquest servei. 

 

- Quines revisions són recomanables abans de cada eixida? 

Abans de cada eixida cal revisar els elements següents de la bicicleta: 

1. Comprovar que estiguen ben ajustades les rodes, seient... 

2. Comprovar el funcionament dels frens i que aquests no toquen el pneumàtic. 

3. Comprovar la pressió dels neumàtics. 

4. Comprovar que la cadena estiga lubricada. 

5. Comprovar que no hi haja jocs en els eixos de les rodes ni en els pedals i bieles. 

6. Comprovar la direcció frenant la roda de davant i movent la bicicleta endavant i 

endarrere. 

 

- Quina és la velocitat màxima permesa per a circular? 

El límit de velocitat per a les bicicletes en vies interurbanes es de 40 km/h, però segons 

les condicions de la via aquest límit es pot superar. 

La velocitat màxima a la que es pot circular pel carril bici és de 15 km/h. No obstant 

això, sempre s’ha d’adequar la velocitat a les condicions de la via i l’entorn. Recordeu 

que, sempre que pugueu –encara que el trajecte us siga més llarg– heu d’optar per anar 

pel carril bici. 

 

- Com indicar el canvi de direcció? 

Aviseu amb senyals manuals dels girs que voleu realitzar, de la manera següent: 

 

 

Esquerra 

 

 

Dreta 

 

 

 
 

  

 

- Es pot circular en paral·lel?  

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/serveis/medi-ambient/mobilitat/aparcabici.pdf
http://www.bicicas.es/


Els i les ciclistes poden circular en paral·lel sempre que les condicions de la via ho 

permetisquen, quan el carril bici siga prou ample. 

Si hi ha cotxes estacionats a la vora del carril bici no hi circuleu prop. Es podria produir 

un accident en obrir una porta. Per tant, sempre que la situació ho permeta, circuleu pel 

mig de la via. 

 

- Quan tenen prioritat els automòbils front a les bicicletes? 

L’automòbil té sempre prioritat amb respecte a les bicicletes excepte en els carrils bici o 

quan l’automòbil canvie de direcció i s’incorpore a un altra via. En el cas de vies 

interurbanes, els i les ciclistes poden circular en grup; en aquest cas, estan considerats 

una única unitat mòbil a efectes de prioritat.  

 

- És l’enllumenat obligatori? 

Les bicicletes han de portar sempre reflectants homologades. Si se circula per la nit, 

passos inferiors o túnels, cal l’activació de l’enllumenat, que consta de: 

 

- Una llum davantera de color blanc. 

- Una llum de posició de color roig i un catadiòptric, no triangular, del mateix color. 

- En vies interurbanes, a més de l’enllumenat, els i les ciclistes han de portar una 

peça de roba reflectant. Els catadiòptrics de color groguencs, en rodes i pedals, són 

opcionals. 

 

A més de l’enllumenat, la Llei de Seguretat Vial obliga a que totes les bicicletes porten 

timbre.  

 

- És el casc obligatori? 

El casc és obligatori en carretera. Per tant, en las vies interurbanes, els i les ciclistes han 

de conduir amb ell, en les condicions que reglamentàriament s’establisquen. 

 

- Sobre els controls d’alcoholèmia. 

Es prohibeix als i les ciclistes conduir baix els efectes de l’alcohol, estupefaents i 

substancies anàlogues, i queden obligats a sotmetre’s a les proves de detecció. 

 

- Es pot anar escoltant música o parlant pel mòbil? 

Està prohibit conduir i utilitzar auriculars connectats a receptors o reproductors de so 

així com l’ús del telèfon mòbil. 

 

- Sobre els passatgers. 

En bicicletes per a una persona només es permet portar un passatger o passatgera, en el 

seient addicional homologat , si és menor de set anys i el conductor o conductora major 

d’edat. 

 

 

- Senyals de trànsit referents a bicicletes. 



Els i les ciclistes han de cedir el pas en presència de pas de vianants o quan giren i 

entren en altra via on hi haja vianants que volen creuar. 

Quan circuleu per voreres feu compte dels possibles vianants que us trobeu, ja que tenen 

prioritat. 

S’han de respectar, per tant, les senyals habituals en les vies de circulació. 

  

- Transportar la bici. 

Es pot combinar l’ús de la bici amb el transport públic. La bicicleta està permesa als 

trens de rodalies. 

No està permesa als autobusos. 

 


