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MÉS INFORMACIÓ
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Ajuntament del Masnou
Prat de la Riba, 1

08320  El Masnou
Tel. 93 557 17 00

mobilitat@elmasnou.cat

L’Ajuntament del Masnou promou la
mobilitat de les persones amb els mitjans
més sostenibles: a peu, en bicicleta o amb
l’autobús urbà, d’acord amb l’agenda 2030
i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible. 

compartides 

Un advertiment a les persones conductores de
vehicles amb motor per tal que tinguin
especialment present que hi poden circular
bicicletes i que han de reduir la velocitat.

Una recomanació a les persones usuàries de
bicicletes perquè utilitzin aquestes vies
prioritàriament.

Senyalització vertical a l’entrada dels carrers que
formen part de la xarxa pedalable:

Les bicicletes poden
circular per qualsevol
dels carrers de la
trama urbana del
Masnou, sempre per
la calçada. 

Senyalització horitzontal a
l’entrada dels carrers que
formen part de la xarxa
pedalable:

La velocitat màxima de tots
els carrers del Masnou és de
30 km/h, tret d’alguns trams
de les xarxes viàries principals
on s’ha establert un límit
màxim de velocitat superior i
que estan convenientment
senyalitzats.

VIA COMPARTIDA VIA COMPARTIDA

La senyalització de via
compartida implica:

Per què es
crea una
xarxa de vies
pedalables
compartides? 
 Per fer més segurs i amables els
desplaçaments en bicicleta. La configuració
de la xarxa urbana del Masnou, amb carrers
estrets, no permet instal·lar-hi carrils per a
bicicletes segregats sense eliminar places
d’estacionament. Per això, s’ha senyalitzat
una xarxa de carrers prioritaris per al
desplaçament en bicicleta que connecten els
principals equipaments públics i privats del
municipi, així com els centres d’interès.
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Carrer de la xarxa de vies compartides
dependent de la xarxa de carreteres
de la Diputació

Carrer de la xarxa de vies compartides

Futur carril bici segregat a l'N-II

Carrer de la xarxa de vies compartides
amb prioritat per a vianants

Bicivia. Ruta mediterrània. Itinerari pel
passeig Marítim amb carril bici
segregat

Bicivia. Ruta mediterrània. Itinerari pel
passeig Marítim amb prioritat per a
vianants

La xarxa 
de vies
pedalables
compartides 

RECORDEU! 
Les bicicletes NO poden circular per les
voreres. És una infracció que se sanciona
amb 80 euros.


