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LES ROTONDES
Són interseccions viàries on els vehicles, en lloc de creuar les seves trajectòries,
circulen al voltant d'una illa central.
La circulació en una rotonda es basa en la prioritat de pas dels vehicles que
circulen per l'anella davant dels que pretenen entrar-hi des dels accessos.
Senyalitzar amb antelació la sortida escollida és bàsic per a la circulació en
condicions de seguretat.
L'ús adequat dels diferents carrils d'accés i de l'anella central permet aconseguir
l'optimació de la capacitat d'absorció de vehicles per la via.

Si el conductor ha d'agafar la primera
sortida a la dreta de la rotonda:
-En l'accés a la rotonda:
* Accedeixi a la rotonda pel carril dret.
-Dins de la rotonda:
* Mantingui's en el carril extern i senyalitzi amb
l'intermitent el gir a la dreta.

Quan continuï recte:
-En l'accés a la rotonda:
* Accedeixi a la rotonda preferentment pel carril
esquerre (en el cas que aquest estigués col·lapsat
també s'hi pot accedir pel dret).
-Dins de la rotonda:
* Incorpori's al carril intern de la rotonda.
* Senyali amb l'intermitent dret una vegada hagi
passat la sortida anterior a l'escollida.
* Per sortir de la rotonda desplaci's al carril
exterior sense obstaculitzar els vehicles que
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circulen per aquest carril, atès que tenen prioritat.
En cas de tenir dificultats per realitzar la maniobra
no li importi rodejar de nou l'anella i sortir-ne amb
més seguretat.

Quan la sortida a agafar estigui a
l'esquerra o es faci un canvi de sentit:
-En l'accés a la rotonda:
* Accedeixi a la rotonda pel carril esquerre.
-Dins de la rotonda:
* Incorpori's al carril intern de la rotonda.
* Mantingui's en el carril intern.
* Senyali amb l'intermitent dret una vegada hagi
passat la sortida anterior a l'escollida.
* Per sortir de la rotonda desplaci's al carril
exterior sense obstaculitzar els vehicles que
circulen per aquest carril, atès que tenen prioritat.
En cas de tenir dificultats per realitzar la maniobra
no li importi rodejar de nou l'anella i sortir-ne amb
més seguretat.

