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deixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de sem2fors 
i senyals, o que puguin distreure la seva atenció. 

Art. 4. L'Ajuntament procedirh a la retirada imme- 
diata de tota aquella senyalització que no estigui degu- 
dament autoritzada o no compleixi les normes en vigor. 
I aixb, tant pel que fa als senyals no reglamentaris, com 
la forma, col-locació o disseny incorrectes del senyal o 
cartell. 

ACTUACIONS ESPECIALS 
DE LA GUAWDIA URBANA 

Art. 5. La Guirdia Urbana, per raons de seguretat o 
d'ordre públic, o bé per garantir la flu'idesa de la circu- 
lació, podri modificar eventualment l'ordenació exis- 
tent en aquells llocs on es produeixin grans concentra- 
cions de persones o vehicles, i també en casos 
d'emergbncia. Amb aquest fi, es podran col.locar o re- 
tirar provisionalment els senyals que calgui, com tam- 
bé prendre les oportunes mesures preventives. 

Art. 6. Es prohibeix la col~locació a la via pública de 
qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar la 
circulació de vianants o vehicles. 

Art. 7. Tot obstacle que destorbi la lliure circulació 
de vianants o vehicles hauri de ser degudament prote- 
git, senyalitzat i, en hores nocturnes, il.luminat, per 
garantir la seguretat dels usuaris. 

Art. 8. Per part de l'autoritat municipal es podrh pro- 
cedir a la retirada dels obstacles, amb les despeses a 
c h e c  de l'interessat, quan: 

1. No s'hagi obtingut la corresponent autorització. 

2. S'hagin extingit les circumstincies que hagin moti- 
vat la col~locació de l'obstacle o objecte. 

3. S'ultrapassi el termini de l'autorització correspo- 
nent o no es compleixin les condicions fixades en 
aquesta. 

Art. 9. 1.  La instal.laciÓ d'elements urbans a les vo- 
reres i altres espais d'ús públic haurh de fer-se de ma- 
nera que aquells no destorbin la lliure circulació dels 
vianants; amb aquest fi, es determinaran els llocs on 
podran situar-se, amb subordinació a l'amplada dels 
espais esmentats. 

2. Per a alguns indrets de la ciutat podran deterrninar- 
se els espais que hagin d'estar sotmesos a regulació 
específica. 

3. Els elements urbans que s'autoritzin esta 
a la seva prbvia homologació; a aquest efecl 
dictarh les normes corresponents. 

ran sotmesos 
te, l'Alcaldia 

Si és imprescindible la instal.lació de qualsevol impe- 
diment a la via pública, serh necessiria l'obtenció 
d'autorització municipal prbvia. 



2. En tot cas, la parada haurh de fer-se arrambant el 
vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit de la 
marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulació 
també es podrh fer a l'esquerra. Els passatgers hauran 
de baixar per la banda corresponent a la vorera. El con- 
ductor, si ha de baixar, podrh fer-ho per l'altre costat, 
sempre que prbviament s'asseguri que pot efectuar-ho 
sense cap mena de perill. 

3. En totes les zones i vies públiques, la parada s'efec- 
tuara en els punts on es produeixin menys dificultats a 
la circulació; i en els carrers amb xarnfrh, justament en 
el xamfra mateix, sense sobresortir de l'alineació de 
les vorades. S'exceptuen els casos en els quals els pas- 
satgers siguin malalts o impedits, o es tracti de serveis 

PÚ 
rec 

- - 
blics d'urgbncia o de camions del servei de neteja o 
:ollida d'escombrarip. 

Art. 12. Queda prohibida totalment la parada: 

1. En els revolts i canvis de rasant de visibilitat redu'i- 
da, vora 

2. En els 
senyaliti 

3. En els carrils o parts de la via reservats exclusiva- 
ment per a la circulació o el servei de determinats usua- 
ris, i, per tant, a les zones de vianants, carrils bus, bus- 
taxi o taxi, parades de transport públic i reserves per a 



taxis o de qualsevol mena. Per excepció, a les parades 
de transport públic es podran aturar els vehicles d'a- 
questa naturalesa, i les reserves podran utilitzar-les els 
vehicles autoritzats. 

4. A les cruilles i interseccions, fora dels xamfrans de 
1'Eixample o de configuració semblant. 

5. Sobre les vies del tramvia blau del Tibidabo o d'altres 
que hi puguin haver, i vies de ferrocarril. 

6. En els llocs on s'impedeixi la visibilitat del trhnsit o 
dels seus senyals als usuaris als quals afectin, o s'obligui 
els vehicles a fer maniobres. 

7. A les vies declarades d'atenció preferent (o, sota altra 
denominació d'igual carhcter) per Ban de l'Alcaldia, 
llevat que la parada es pugui realitzar als xamfrans. 

8. En doble fila, llevat que encara quedi lliure un carril en 
carrers de sentit Únic de circulació i dos en carrers de dos 
sentits, sempre que el trhsit no sigui molt intens i no hi 
hagi espai lliure en una disthcia de quaranta metres. 

9. Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o late- 
rals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant 

10. En els rebaixc 
físics. 

11. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització co- 
rresponent. 

12. Si es destorba la circulació, encara que sigui durant 
temps mínim. 

ESTACIONAMENT 

Art. 13. L'estacionament de vehicles es regira per 
les normes següents: 

1. Els vehicles es podran estacionar en fila, és a dir, 
paralelelament a la vorada; en bateria, o sigui perpendi- 
cularment a aquella; i en semibateria, obliquament. 

I 

2. La norma general és que l'estacionament es far2 en 
I fila i en els xamfrans de 1'Eixample en bateria. L'ex- 

cepció a aquesta norma s'haurh de senyalitzar expres- 
I sament. 
, 3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, 

els vehicles es col.locaran dins del perímetre marcat. 

4. Els vehicles, en estacionar, es col.locaran tan a prop 
de la vorada com sigui possible, perd caldrh deixar un 
petit espai per tal de permetre la neteja d'aquesta part 
de la cal~ada. 

5.  En tot cas, els conductors hauran d'estacionar el seu 
vehicle de manera que ni pugui engegar-se esponthia- 
ment ni el puguin moure altres persones. A tal objecte 
hauran de prendre les precaucions adequades i sufi- 
cients. Els conductors seran responsables de les infrac- 
cions que es puguin arribar a produir com a conseqübn- 
cia d'un canvi de situació del vehicle, esdevingut per 
algunes de les causes que s'acaben d'esmentar, llevat 
que el desplapment del vehicle per acció de tercers 
s'hagi produ'it amb violbncia manifesta. 

6. No es podran estacionar a les vies públiques els re- 
molcs separats del vehicle motor. 



l'artlcle 15.4 d'aquesta Vrdenanqa. 

6. En aquells carrers on la calqada tingui una amplada 
que només permeti el pas d'una columna de vehicles. 

7. En els carrers de doble sentit de circulació on l'am- 
plada de la calqada només permeti el pas de dues co- 
lumnes de vehicles. 

8. A una disthncia inferior a cinc metres de la cantona- 
da en carrers de menys de tres carrils, quan es destorbi 
la maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle. 

9. En condicions en qui: es destorbi la sortida d'altres 
vehicles estacionats reglamenthiament. 

10. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o 
laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, 
tant si l'ocupació és parcial com total. 

11. Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o la- 
terals i zones senyalitzades amb franges al paviment. 

12. A les zones senyalitzades com a reserva de chrega 
i descarrega de mercaderies. 

13. En els guals, totalment o parcialment. 

14. En un mateix lloc durant més de vuit dies consecu- 
tius. 

15. Fora dels límits senyalitzats en els perímetres d'es- 
tacionament autoritzats. 

16. En els carrers urbanitzats sense voreres. 

17. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupa- 
des per a activitats autoritzades, o a les que hagin de ser 
objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests 

I 
supbsits, es donar2 publicitat a la prohibicici pels mit- 
jans de difusió oportuns i mitjanqant la col.locaciÓ 
d'avisos als parabrises dels vehicles estacionats. 

1 Aquesta publicitat prkvia es fa& amb vuit dies d'an- 
telació, pel cap baix, llevat de casos d'urgkncia justifi- 
cada. 

, Art. 15. 1. En els carrers amb capacitat m2xima per a 
dues columnes de vehicles i de sentit únic de circula- 
ció, els vehicles s'estacionaran en un sol costat del ca- 
rrer, de manera alternativa trimestral. 

2. En els carrers amb capacitat m2xima per a tres co- 
lumnes de vehicles i de circulació en doble sentit, l'es- 
tacionament es far2 en un sol costat del carrer, d'acord 
amb la norma del parhgraf anterior. 



3. El canvi de costat d'estacionament al final de cada 
període es far& com a mhxim a les vuit del matí del 
primer dia del període següent, sempre que, en fer-ho, 
no es destorbi la circulació. Quan el dia del canvi sigui 
festiu, el trasllat s'ajornarh fins al primer dia laborable 
següent. 

4. No es podrh estacionar en cap dels dos costats fins 
que no es pugui fer al costat correcte, sense cap perju- 
dici per al trhsit. 

5. Les normes establertes en aquest article s'entenen 
sense perjudici de la senyalització que es pugui establir 
en cada cas. 

Art. 16. Si, per l'incompliment de l'ap. 14 de l'article 
14 d'aquesta Ordenanqa, un vehicle resulta afectat per 
un canvi d'ordenació del lloc on es troba, per un canvi 
de sentit o de senyalització, realització d'obres o per 
qualsevol altra variació que comporti fins i tot el seu 
trasllat al Dipbsit municipal, el conductor serh respon- 
sable de la nova infracció comesa. 

Art. 17. Els estacionaments regulats i amb horari limi- 
tat, que en tot cas hauran de coexistir amb els d'utilit- 
zació lliure, se sotmetran a les determinacions següents: 

1. L'estacionament s'efectuarh mitjanqant comprovant 
horari, el qual tindra la forma i les característiques que 
estableixi l'Administraci6 municipal. 

2. El conductor del vehicle estarh obligat a col.locar el 
comprovant en un lloc de la part interna del parabrisa 
que sigui totalment visible des de l'exterior. 

Art. 18. Constituiran infraccions específiques d'a- 
questa modalitat d'estacionament: 

1. La falta de comprovant horari. 

2. Sobrepassar el límit horari indicat en el compro- 
vant. 

Art. 19. Els conductors que, havent estacionat el 
vehicle en una d'aquestes zones, no sobrepassin el 50% 
de l'horari mhxim autoritzat per a cada zona, i hagin 
estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat 
en el comprovant, podran treure un comprovant espe- 
cial que anul.larh els efectes de la denúncia mitjanqant 
la presentació d'aquesta juntament amb l'esmentat 
comprovant. 

Art. 20. Quan un vehicle sigui estacionat en zona 
d'estacionament regulat i amb horari limitat durant més 
del 100 per cent del l'horari mhxim autoritzat per a cada 
zona, comptat des que hagi estat denunciat per incom- 
pliment de les normes que regulen aquest tipus d'esta- 
cionament, podrh ser retirat i traslladat al Dipbsit mu- 
nicipal. 

En aquest cas, es notificaran a la persona que demani la 
devolució del vehicle les despeses originades, les quals 
s'abonaran d'acord amb all6 que determini la legisla- 
ció vigent. 

Art. 21. 1. Els titulars de targetes de disminu'it físic 
expedides per 1'Administració podran estacionar els 
seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense 



estacionats, si a la zona o carrer no hi ha espais desti- 
nats especialment a aquest fi, en voreres, andanes i 
passeigs de més de tres metres d'amplada, a una dis- 
thcia  de cinquanta centímetres de la vorada. 

2. Si les voreres, andanes o passeigs tenen una ampla- 
da compresa entre tres i sis metres, l'estacionament es 
far2 paral.lelament a la vorada, i si és superior a sis 
metres, en semibateria. En cas que hi hagi escossells, 
l'estacionament es far2 dins dels espais que els sepa- 
ren. 

En tots els casos es respectar2 sempre l'esmentada dis- 
thncia de cinquanta centímetres de la vorada. 

3. La distincia mínima entre aquests vehicles, estacio- 
nats segons els apartats anteriors, i els límits d'un pas 
per a vianants senyalitzat o d'una parada de transport 
públic, ser2 de dos metres. 

4. L'estacionament sobre voreres, andanes i passeigs 
es farh circulant amb el motor parat i sense ocupar el 

seient. Únicament es podr2 utilitzar la f o r ~ a  del motor 
per salvar el desnivell de la vorada. 

5. L'estacionament a la cal~ada es farh en semibateria, 
ocupant una amplada mhxima d'un metre i mig. 

6. Quan s'estacioni una motocicleta o ciclomotor entre 
altres vehicles, es far2 de manera que no impedeixi ac- 
cedir-hi. 

RETIRADA DE VEHICLES 
DE LA VIA PUBLICA 

Art. 23. La Guhdia Urbana poca  procedir, si l'obli- 
gat a efectuar-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de 
la via i el seu trasllat al dipdsit municipal de vehicles, 
en els casos següents: 

1. Sempre que constitueixi perill, o causi destorb greu 
a la circulació o al funcionament d'algun servei públic, 
i també quan se'n pugui presumir racionalment l'aban- 
donament a la via. 

2. En cas d'accident que li impedeixi continuar la marxa. 

3. Quan hagi estat immobilitzat per defici2ncies del 
mateix vehicle. 

4. Quan, immobilitzat un vehicle, d'acord amb alld que 
disposa l'article 67.1, paragraf tercer del Reial Decret 
Legislatiu 33911990, de 2 de marg, l'infractor persistís 
en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament 
de l'import de la multa. 



Art. 24. A títol enunciatiu, es considerar2 que un 
vehicle es& en les circumst2ncies determinades en l'ap. 
1,a) de l'article 71 del Reial Decret Legislatiu 3391 
1990. de 2 de marc. i. Der tant est2 iustificada la seva 
rl 

3. Quan sobresurti del vbrtex d'un xamfra o de l'extrem 
a escaire d'una cantonada, i obligui els altres conductors 
a fer maniobres amb risc. 

4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants 
senyalitzat, a la zona de l'extrem de les illes destinada 
a un pas per a vianants o en un rebaix de la vorera per a 
disminults físics. 

5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual, dins de 
1 

7. Quan estigui estacionat en una parada de transport 
públic senyalitzada i delimitada. 

8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reser- 
vats a serveis d'urgbncia o seguretat. 

9. Quan estigui estacionat davant de les sortides d'e- 
mergbncia de locals destinats a espectacles públics, 
durant les hores que se'n celebrin. 

10. Quan estigui estacionat en una reserva per a dismi- 
nults físics. 

11. Quan estigui estacionat totalment o parcialment 
damunt d'una vorera, andana, refugi, passeig o zona 
senyalitzada amb franges al paviment, llevat d'auto- 
rització expressa. 

12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trhsit  
a la resta d'usuaris de la via. 

13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per 
efectuar-10. 

14. Quan destorbi la visibilitat del trhsit d'una via als 
conductors que hi accedeixin des d'una altra via. 

15. Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada 
d'un immoble. 

16. Quan estigui estacionat en un lloc prohibit en una 
via declarada d'atenció preferent (o, sota una altra 
denominació, d'igual caricter) per un Ban de 1'Al- 
caldia. 

17. Quan estigui estacionat en plena cal~ada. 

18. Quan estigui estacionat en una illa de vianants fora 
de les hores permeses, llevat d'estacionaments expres- 
sament autoritzats. 

19. Sempre que, com en tots els casos anteriors, consti- 
tueixi un perill o causi un greu destorb a la circulació o 
al funcionament d'algun servei públic. 



Art. 25. La Gubdia Urbana també podrh retirar els 
vehicles de la via pública, encara que no estiguin en 
infracció, en els casos seguents: 

1. Quan estiguin estacionats en un lloc que s'hagi d'o- 
cupar per a un acte públic degudament autoritzat. 

2. Quan sigui necessari per a la neteja, reparació o 
senyalització de la via pi' " 

3. En cas d'emergkncia. 

Aquestes circumsthncies s uaulau U auvr;lul aulu e1 
mhxim temps possible, i els vehicles seran conduits al 
lloc autoritzat més prbxim que es pugui, amb indicació 
als seus conductors de la situació d'aquells. Els esmen- 
tats trasllats no comportaran cap mena de pagament, 
qualsevol que sigui el lloc on es porti el vehicle. 

Art. 26. Llevat de les excepcions legalment previs- 
tes, les despeses que s'originin com a conseqükncia de 
la retirada del vehicle i la seva estada al Dipbsit muni- 
cipal seran per compte del seu titular, el qual haurh de 
pagar-les o garantir aquest pagament com a requisit 
previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del seu 
dret d'interposició de recurs. D'altra banda, la retirada 
del vehicle només podrh fer-la el titular o una persona 
autoritzada. 

Art. 27. La retirada del vehicle se suspendrh imme- 
diatament, si el conductor compareix abans que la grua 
hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat i 
pren les mesures necessbies per fer cessar la situació 
irregular en la qual es trobava. 

VEHICLES ABANDONATS 

I Art. 28. Es podrh considerar que un vehicle esth 
abandonat si s'esdevé alguna de les circumsthncies 
seguents: 

I 

1. Que estigui estacionat durant un període superior a 
setze dies en el mateix lloc de la via. 

2. Que presenti desperfectes que permetin presumir 
I racionalment una situació d'abandó o d'impossibilitat ! de moviment pels seus propis mitjans. 

Art. 29. 1.  Els vehicles abandonats seran retirats i 
I 

I ingressats al Dipbsit municipal. 

I 2. Les despeses corresponents de trasllat i permankncia 
seran a c k e c  del titular. 

Art. 30.1. La velocitat de tota classe de vehicles dins 
el nucli urbh de la ciutat de Barcelona no podrh ultra- 
passar els 50 quilómetres per hora, sense perjudici 
d'altres senyalitzacions específiques en raó de la confi- 
guració i circumstiincies de cada carrer. 

2. Quan circumsthncies especials ho requereixin, es 
podran prendre les oportunes mesures d'ordenació del 
trhsit, i prohibir o restringir la circulació de vehicles, 
o canalitzar les entrades a unes zones de la ciutat per a 
determinades vies, com també reordenar l'estaciona- 
ment. 



ILLES DE VIANANTS 

Art. 31. L'AdministraciÓ municipal podrh, quan les 
característiques d'una determinada zona de la ciutat ho 
justifiquin, a judici seu, establir-hi la prohibició total o 
parcial de la circulació i estacionament de vehicles, o 
només una de les dues coses, per tal de reservar totes o 
algunes de les vies públiques compreses dins de la zona 
esmentada al trhsit  de vianants. 

Aquestes zones s'anomenaran illes de vianants i es de- 
terminaran mitjan~ant Ban. 

Art. 32. Les illes de vianants hauran de tenir l'opor- 
tuna senyalització a l'entrada i a la sortida, amb inde- 
pendkncia que es puguin utilitzar altres elements mb- 
bils que impedeixin l'entrada i la circulació de vehicles 
en el carrer o en la zona afectats. 

Art. 33. A les illes de vianants la prohibició de cir- 
culació i estacionament de vehicles podrh: 

1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins 
del seu perímetre o només algunes. 

2. Limitar-se o no a un horari preestablert. 

3. Ser de carhcter diari o referir-se solament a un nom- 
bre determinat de dies. 

Art. 34. Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions 
disposades, no afectaran la circulació ni l'estacionament 
dels vehicles següents: 

1. Els del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament, els 
de Policia i Gubdia Urbana, les ambulhncies i, en ge- 
neral, els que siguin necessaris per a la prestació de 
serveis públics. 

2. Els que treguin malalts d'un immoble de la zona o 
els hi portin. 

3. Els que transportin viatgers, d'anada o tomada, als 
establiments hotelers de l'illa. 

4. Els que surtin d'un garatge situat a la zona o s'hi 
dirigeixin, i els que surtin d'un estacionament autorit- 
zat dins de l'illa. 

5. Les bicicletes. 

ZONES DE PRIORITAT INVERTIDA O 
CARRERS RESIDENCIALS 

Art. 35. Es podran establir, a les vies públiques, mi- 
tjanqant la senyalització corresponent, zones en les quals 
les normes generals de circulació per a vehicles quedin 
restringides, i on els vianants tinguin prioritat en totes 
les seves accions. 

Les bicicletes també gaudiran d'aquesta prioritat sobre 
la resta de vehicles, perb no sobre els vianants. 

Art. 36.1. L'Administració municipal determinar& els 
llocs on hauran de situar-se les parades de transport públic. 



2. No s'hi poca  romandre més temps del necessari per 
recollir o deixar els passatgers, llevat de les senyalitza- 
des com a origen o final de línia. 

3. A les parades de transport públic destinades al servei 
del taxi, aquests vehicles hi podran estar únicament a 
l'espera de passatgers. 

Art. 39. 1. En cap cas i sota cap circumsthcia, els 
vehicles que realitzin operacions de c k e g a  i descke- 
ga podran fer-ho en els llocs on amb carhcter general 
estigui prohibida la parada. 

.t 
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4. En cap moment, el nombre de vehicles no podrii ser 
superior a la capacitat de la parada. 

Art. 37. La c k e g a  i desckega de mercaderies hau- 
rh de realitzar-se a l'interior dels locals comercials i 
industrials, sempre que reuneixin les condicions ade- 
quades. 

L'obertura dels locals d'aquesta classe que, per la seva 
superfície, finalitat i situació, es pugui presumir racio- 
nalment que hauran de realitzar habitualment o amb 
especial intensitat operacions de c b e g a  i deschrrega, 
se subordinar2 a la reserva pels seus titulars d'espai in- 
*-L-- -..C:-:--+--- A 1 . - - - - - - . - - -A- -  

Art. 38. Quan les condicions dels locals comercials 
o industrials no permetin la c k e g a  i desckega al seu 
interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones 
reservades per a aquest fi. 

Únicament es permetr2 la c k e g a  i desckega fora de 
les zones reservades, en els dies, hores i llocs que es 
determini per als diferents barris de la ciutat. 

deixaran a terra, sinó que es traslladaran directament 
de l'immoble al vehicle o viceversa. 

Art. 41. Les operacions de c k e g a  i desckega hau- 
ran de fer-se amb les degudes precaucions per evitar 
sorolls innecessaris, i amb l'obligació de deixar neta la 
vorera. 

Art. 42. Les mercaderies es carregaran i descarrega- 
ran pel costat del vehicle més proper a la vorera, utili- 
tzant els mitjans necessaris per agilitzar l'operació i 
procurant no dificultar la circulació, tant de vianants 
com de vehicles. 

k t .  43. L'Alcaldia poca determinar zon 
; per a c k e g a  i desckega, en les quals ! 
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h les reserva- 
des serh d'apli- 
cacio el regim gGIlGI¿iI UGIS G S L ~ ~ ; I U I ~ I I I G I I L S  regulats i 
amb horari limitat. De totes maneres, i atenent a cir- 
cumsthcies de situació, proximitat a altres zones re- 
servades o frequkncia d'ús, podran establir-se variants 
de l'esmentat rkgim general. 



CONTENIDORS 

Art. 44. 1.  Els contenidors de recollida de mobles o 
objectes, els de residus d'obres i els de deixalles domi- 
cilihies hauran de ser col-locats en aquells punts de la 
via pública que l'brgan municipal competent determi- 
ni, que ser2 on menys perjudici causin al trhsit. 

2. Els indrets a la cal~ada destinats a la col~locació de 
contenidors tindran la condició de reserves d'estacio- 
nament. 

CARRILS RESERVATS 

Art. 45.1. Pels carrils reservats només podran circu- 
lar els vehicles que indiqui la senyalització corresponent. 

2. De marera excepcional, pels carrils reservats a auto- 
busos municipals i taxis (bus-taxi) també podran circular 
els autobusos de serveis regulars i els de transports es- 
colars i de menors, perb només quan aquests vehicles i 
els taxis portin passatgers. 

PRECAUCIONS DE VELOCITAT 
EN LLOCS D'AFLUENCIA 

Art. 46. En els carrers on se circuli només per un 
carril, en els carrers sense voreres i en tots aquells on 
l'aflukncia de vianants sigui considerable, els vehicles 
reduiran la velocitat a la del pas normal dels vianants i 
prendran les precaucions necesshies. 



4. En els parcs públics, illes de vianants i zones de 
prioritat invertida, ho faran pels camins indicats. Si 
no n'hi ha, no excediran la velocitat normal d'un via- 
nant. En qualsevol cas, els vianants gaudiran de pre- 
ferkncia. 

PERMISOS ESPECIALS PER CIRCULAR 

Art. 49. Els vehicles que tinguin un pes o unes di- 
mensions superiors als autoritzats reglamenthiament 
no podran circular per les vies públiques de la ciutat 
sense autorització municipal. 

Les autoritzacions indicades en el punt anterior po- 
dran ser per a un sol viatge o per a un determinat pe- 
ríode. 

TRANSPORTS ESCOLAR I DE MENORS 

Art. 50. La prestació dels serveis de transport esco- 
lar i de menors dins de la ciutat esta sotmesa a les auto- 
ritzacions corresponents. 

Art. 51. En l'aplicació d'aquesta Ordenan~a, s'en- 
tendra com a transport escolar urbh el transport dis- 
crecional reiterat d'escolars, en vehicles autombbils 
públics o de servei particular complementari, amb 
origen en un centre d'ensenyament o amb destinació 
a aquest, quan l'edat d'un terG, almenys, dels alumnes 
transportats, referida al comenGament del curs escolar, 



Art. 56.1. No es permetran, a les zones reservades al 
trhsit de vianants ni a les calqades, els jocs o diversio- 
ns que puguin representar un perill per als transeünts o 
fins i tot per als qui els practiquin. 

2. Els patins, patinets, monopatins, bicicletes o trici- 
cles d'infants i similars, ajudats o no de motor, podran 
circular per voreres, andanes i passeigs, adequant la seva 
velocitat a la normal d'un vianant, i estaran sotmesos a 
les normes establertes per a aquests en 1'Article 10 
d'aquesta Ordenan~a. 

PROCEDIMENT 

Art. 57.1. Les infraccions a les disposicions d'aquesta 
Ordenan~a seran sancionades per 1'Alcalde o el Regidor 
en qui delegui amb multa, d'acord amb les quanties 
previstes en la Llei. 

2. La quantia de la multa serh en cada cas fixada d'acord 
amb la gravetat de la infracció i especialment amb el 
que disposa l'article 59 d'aquesta Ordenan~a. 

Art. 58. Les resolucions dictades en expedients san- 
cionadors posaran fi a la via administrativa i seran 
susceptibles de recurs de reposició, que s'interposari 
d'acord amb el que disposen la Llei de Procediment 
Administratiu i la Llei Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa, davant del mateix brgan 
que va dictar l'acte administratiu objecte d'impugnació. 

Art. 59. Es consideraran causes d'agreujament de les 
sancions per infracció dels preceptes d'aquesta Orde- 
nanGa, les següents: 

1. Reincidbncia. 

2. La parada o l'estacionarnent total o parcial de vehi- 
cles de més de 3.500 quilograms de PMA damunt de 
voreres, andanes i passeigs. 

3. L'estacionament damunt d'una boca d'incendis. 

4. L'estacionament davant de sortides d'emergbncia. 

Art. 60. Els conductors de vehicles d'organismes i 
serveis públics hauran de vetllar en tot moment per 
l'exacte compliment del que disposa aquesta Ordenan~a. 

En cas de denúncia d'un vehicle d'un organisme o servei 
públic, apart de cursar-la reglamenthiament, s'informari 
del fet al Cap del Departament al qual pertany el vehicle. 

DISPOSICIO FINAL 

Queden derogades I'Ordenanqa de Circulació, apro- 
vada pel Consell Plenari en sessió de 26 d'abril de 1971, 
i les posteriors modificacions, vigents des del 2 de mar$ 
de 1974; els acords del mateix Consell referents a 
qüestions circulatbries de 29 de juny de 1979, 14 de 
mar$ de 1980,5 de desembre de 1986 i el de la Comis- 
sió Municipal Permanent de 13 d'abril de 1966. Com 
també l'ordenanqa de Transport Escolar i de Menors 
de 28 de novembre de 1984. 
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NOTES 

ORDENANCA DE CIRCULACI~ DE 
VIANANTS I DE VEHICLES 

A l'art. 58 
El recurs de reposició ha desaparegut segons la 
Llei 3011992, de 26 de novembre, de Rbgim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú la qual regeix 
en la matbria. 

L'art. 20 ha estat declarat nul per Sentbncia de 12 
de maig de 1994 del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (est8 pendent de resolució al recurs 
de cassació). 




