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P O R T I C  

D E Reglaments de Circulació se n'han publi- 
cat diversos, fiero ham de convenir que sota 
el volum dJarticles i disposicions, el lector 

s'hi ha trobat perdut i desprks de fullejar-lo dJuna 
manera molt sumdria, ha acabat per a deixar-lo en 
una bossa del seu vehicle no recordant mai més que 
un  llibre que l i  era absolutament indispensable, jeia 
en el més pregon dels oblits. 

LJabandonar-se a l'experikncia per a adquirir prdc- 
tica, &S una cosa molt propia del nostre clima, pero 
aquesta ex$eriBncia disortadanzent a voltes s'adqui- 
reix molt cara. 

Per aixh PAjuntament de Barcelona ha cregut con- 
venient publicar u n  Reglament Grafk de Circulacid, . 
que vingui en auxili del conductor novell i del que 
no essent-ho, de novell, ignora moltes coses. 

Aci trobareu $lasmat en forma grdfica, la manera 
com haveu de circular per la ciutat i per les carre- 
teres amb el mdxim de garanties per vos i per als 
altres. Cada gravat fa referdncia a un  determinat ar- 
ticle del Reglament General de Circulació Urbana, 
vigent a Barcelona o al (<Código de Ea Circulación)), 
que ks el Reglament de lJEstat. 

N o  us  sera dificil, per poc que us hi volgueu fixar, 
comprendre el que s'ha de fe7 i el que no deu haver 
de fer-se, i si eiteu ben disposat a seguir les normes 
grdfiques que acf us sdn assenyalades, us  estalviareu 
disgustos i ajudareu a normalibar u n  as$ecte de la 
vida ciutadana d'una importdncia capital. 



VIRATGES A LES CRUILLES 

Són molt freqiients els accidents prodults per en 
trar analament a virar en una cruilla que es troba 
a l'esquerra de l a  marxa del conductor (pels virat- 
ges a la dreta no hi ha cas), puix que 6s molt corrent 
el costum de tallar e1 viratge sense tenir en compte 
I'obstacle que es pugui presentar. 

R. G. de C. Art. 59 d) Quan a la proximitat d'una 
cruilla, es vulgui virar cap a l'esquerra, es cokloca- 
rh el  vehicle tan prbxim con sigui possible del cen- 
tre de la calcada, en carrers de direcció doble. 

C. de la C. Art. 25 c) Si la desviación de la 
marcha ha de efectuarse hacia el  lado izquierdo, pro- 
curará marchar por el centro de la calzada cuando 
la circulación por ésta se efectúe en los dos sentidos, 
o por el lado izquierdo, cuando aquella se efectúe en 
una sola dirección. 

A 

Gravats : N.o I .  Forma correcta de viratge a l'es- 
querra. 

N.O 2. Forma incorrecta i perillosa (accident fre- 
qüenti~sim).~ 



CAL RESPECTAR EL MOVIMENT DE PAS- 
SATCEWS A LES PARADES DELS TRAM- 

VlES 

No sempre els vianants tenen raó, pero cal reco- 

neixer que moltes vegades els automobilistes per 

manca de precaució o per excds de velocitat, no rec- 

pecten els passatgers que baixen o pujen a l  tramvia. 

R. G. de C .  Art. 68. Tot conductor de qualsevol 

vehicle, no podrh ultrapassar un t r m v i a  que esti- 
gui parat descarregant o carregant passatgers o a 

punt de parar-se prbxim a una parada. 

C .  de la C. Art. IIO. Deben igualmente acortar 

la marcha de los vehículos deteniéndolos, si fuera 
preciso, cuando se aproximen a las  paradas fijas o 

discrecionales de los tranvías, con el fin de que pue- 

dan subir o bajar los viajeros. 

Gravats : N.O I .  El que cal fer a les parades dels 
tramvies. 

N.O 2. L'accident que deu evitar-se. 



PROHIBICI6 DE PASSAR PER L'ESQUERRA 
DELS TRAMVIES QUE ClRCULlN PER LA 
CALCADA CENTRAL EN ELS CARRERS DE 

DOBLE DlRECCl6 

iAquesta falta a l  Reglament de Circulació, 6s de 
les que dóna un tant per cent més crescut d'accidents ; 
per aixb cal evitar-la. 

R. G. de C. Art. 59 e) ... i obligatbriament per la 
dreta amb la  deguda precaució als carrers de dobla 
direcció, si el tramvia circula pel centre de la cal- 
cada. 

C. be la C. Art. 30 j) ... en las vías públicas con 
circulación en ambos sentidos y línea o líneas de 
tranvías en la zona central, al ade!antamiento de 
éstos se hará por e l  lado derecho, siempre que no 
haya vehículo detenido u otro obstáculo que lo im- 
pida. 

Observació : La reserva que hi fa e l  C. de la  C., 
quan diu : cc ... siempre que no haya vehículo deteni- 
do u otro obstáculo que lo impidan, fa prhcticament 
inútil aquesta disposició. En canvi en el R. G. de C., 
no s'admet aquesta tolerancia i castiga sense atenuants 
la falta. 

Gravats : N.O I .  Forma correcta d'adelantar els 
tramvies que circulen per l a  calcada central en els 
carrers de doble direcció. 

N.O 2. Forma incorrecta i, per tant, amb penll 
d'accident. 



El  perill d'aquesta maniobra és fhcilment com- 
prensible; no és freqüent a la  capital, perb en canvi 

ho 6s molt a les carreteres. E l  R. G. de C., no pre- 
veu exactament aquesta falta perb si que la remarca 

el C. de la C. que d iu :  

C. de la C. Art. 30 d) Quedan prohibidos los 

adelantamientos ,en las curvas que no permi.tan la 
visibilidad ,del ancho total de la carretera en una lon- 

gitud de zoo metros como mínimo. 

Gravats : N.O I .  Forma correcta de circular en el 
cas descrit. 

N.O 2.  Forma temeraria i d,e resultats desastro- 

sos. 



ELS VEHICLES S'HAN D'AVANCAR PER 
L'ESQU ERRA 

Tots els vehicles, excepte en el cas ja anotat sdels 
tramvies 'que circulen per la  calcada central, han 
d'ésser depassats grecisament per I'esquerra. 

R. C. de C. Art. 59 a) Quan vulgui avancar un 
vehicle, ho fa& p d  seu costa! esquerra. Aixh, no obs- 
tant, si 'el conductor del vehicie qUe es vol passar fa 
senyal amb la  m5 o amb l'aparell assenyalador, que 
vol girar cap a l'esquerra, no s'ha d'obstaculitzar 
de cap manera la seva maniobra volent-lo avancar. 

C. de la C. Art. 30. Todo conductor de  vehículo 
tiene la  obligación, siempre que no haya obstáculo 
que lo impida, de peranitir que l e  adelante por su 
lado izquerdo cualquier otro vehículo Le marcha más 
rápida y que le pida paso. (El mateix article, apartat 
b.) No se adelantará a un vehículo mientras .éste no 
'deje libre, por lo menos, l a  mitad del ancho del ca- 
mino y espacio suficiente para ser pasado holgada- 
mente. 

Gravats : N.O 1. Forma correcta d'avancar un 
altre vehicle 'de marxa més lenta. 

N.O 2. Maniobra 'equivocada de1 camió i mal rea- 
litzada per l'autombbil. 



PRECAUCld EN INICIAR UN VIRATCE 

Sempre que es vulgui inicar un viratge, s'hauran 
de prendre les necessaries precaucions a l'objecte 
d'evitar que un vehicle que vingui darrera el nostre, 
pugui produir una col.lisi6 motivada per la manca de 
precaucid en no haver fet cap senyal mecanic o amb 
la ma que li permetés suposar aquesta maniobra. 
R. G. de C. Art. 76 a) Tot vehicle parat arran 

le la voravia, abans d'arrencar, ha de fer un senyal 
als vehicles que van en la mateixs direcció que vol 
emprendre, per a fer-los avinent la seva intenció. 
Mentre passi un tramvia, a les calcades on siguin 
factibles dues columnes de vehiclks, no arrencara 
cap vehicle situat arran de la vorera. 

b) En tots els casos, el conductor d'un vehicle 
que efectui un senyal indicador que va a efectuar un 
canvi de direcció o que va a arrencar, sempre ha 
d'observar un perfecte control del seu vehicle per 
tal d'evitar, tant com sigui possible, un accident, a 
causa d'una mala interpretació del seu senyal, aixi 
com ha d'estar atent a qualsevol senyal que un al- 
tre vehicle pugui fer-li. 

C .  de la C. Art. 26. Cuando un vehículo tenga 
que cambiar le' sentido de su marcha, el  conductor 
avisara con la necesaria antelación a los que mar- 
chen detrás y hará Ja maniobra correspondiente en 
forma y sitio tales que intercepte la vía el menor 
tiempo posible. 

Gravats : N.O I .  Forma correcta d'iniciar un virat- 
ge o canvi de direcció. 

N.O 2. Accident produit per no haver fet senyal 
de cap mena que anava a canviar de direcció, el 
conductor de la camioneta. 



EN ESTACIONAR-VOS CONSERVEU LA 
VOSTRA DIRECCIÓ 

Es anolt freqüent el cas que hom es pari a l'es- 
querra, i no a l a  dreta com li correspon, quan ha 
d'estacionar-se davant d'un edifici, d'un magatzem, 
etcetera. Rs una falta aquesta molt freqüent en els 
taxistes, que per tal de satisfer e l  passatger, es pa- 
ren en contra ,direcció sense tenir en compte els pe- 
rills que aixh comporta. 

R. G. de C. Art. 30. IA menys que hi hagí un se- 
nyal contrari, tots els vehicles, en estacionar-se, ho 
faran paral.lelament a la vorada de ,les voravies, i 
es c ~ ~ l o c a r a n  'de manera que llur costat dret quedi 
adjacent a ll'esmentada vorada i distant d7ella en un 
anaxim de 0'30 m., ... 
C. de la C. Art. 44. La detención de toda clase 

de vehículos, se efectuará en el lado derecho de !a 
vía correspondiente a l  sentido de su marcha, apro- 
ximhdose todo lo posible a l  borde de la calzada de 
dicho lado.. . 

Gravats : N.O I. Forma correcta d'estacionar-se. 

N.O 2. Accident produit per anar-se a parar en 
contradirecri6. 



PRECAUCIÓ A LES ZONES ESCOLARS 

No cal insistir en la necessitat de prendre tota 
mena de precaucions en passar per una zona esco- 
lar. Tots sabem que els infants difícilment con- 
trolen els seus actes, i si a voltes l'accident 6s ine- 
vitable, no cal dir que ho 6s més quan no es condueix 
amb precaució. 

R. G. de C. Art. 20. Davant de totes les esco- 
les Bi haur3 uns advertiments situats sobre la 
calsada o bé sobre les voravies, en f o m a  de dis- 
cos col~locats uns o altres a criteri de la Comissió 
de Circulació, segons les característiques propies 
dels diferents indrets on estiguin situades les esco- 
les en qüestió, de  manera que especifiquin clarament 
a tots 'els conductors de vehicles o tramvies, que 
han de creuar els llocs de residencia escolar AMB 
PRECAUCIO. 

C .  de la C .  Art. 17 g) La velocidad debe redu- 
cirse a la equivalente a la de1 paso del hombre 
cuando, por exigencias de la circulación, tenga que 
pasar rozando las aceras, en los mercados, y en las 
proximidades de las Escuelas, a las horas de en- 
trada y salida de los alumnos. 

Gravats : N. I .  Conductor prudent. 

N. 2. Forma temeraria de conduir en passar una 
zona escolar. 



FER MANIOBRES AL MIC D'UNA CALCADA 

No 6s recomenablfe fer maniobres al mig d'una 
calcada, no solament perquk alenteix la circulació 
dels altres vehicles, sinó perquk dóna lloc a produir- 
se accidents. 

R. G. de C. Art. 70 a) Cap conductor no farh 
retrocedir el seu vehicle, a menys que no estigui 
segur de poder fer-ho sense perill, i sempre avisa- 
ra, en fer-ho, cemprant per aquest motiu un proce- 
diment electro-acústic, per avisar els vianants i els 
vehicles que sJacostin. 

c) Cap vehicle no retrocedira ,en una cruilla, o 
en un angle d'una calcada a menys que no estigui 
dirigida aquesta maniobra per un observador, des 
de la mateixa calcada o vorera, 

C. de la C. Art. "5. Ningún vehículo debe dar 
vuelta para marchar en sentido opuesto al que se- 
guía, si para efectuarlo tiene precisión de efectuar 
maniobra de marcha atrás. Para evitarla, los cam- 
bios de sentido de marcha, deben realizarse en lu- 
gar adecuado, o bien rodeando una manzana de edi- 
ficios. 

Gravats : N. I. Fantas;a periHosa. 

N. 2. Resultats d'aquesta fantasia. 



ELS CANVIS DE RASANT DE LES CARRE- 
TERES 

iEls canvis 'de rasant de les carreteres, amaguen 

accidents imprevistos, puix que  hom ignora el que 
trobara un cwp arribi a l  cim cic la rasant; la man- 

ca de precaució ha estat causa d'accideiits greus. 

C. d~ la C. Art. 17 c) (Parla de les velocitats) E n  

las proximidades de  curvas o cambios de rasante 

qm limiten o impidan la  visibilidad. 
Art. 30 d) Igualmente se prohibe intentar si- 

quiera el alcance de un rehiculo desde cien me- 

tros antes de los cambios de rasante que oculten la 

continuación de la carretera. 

Gravats: N.O I.  Un exemple de  rasant. 

N.o 2. Accident que pot produir-se si no es con- 
dueix amb p~ecaució. 



PREFERENCIA DE PAS DELS VEHICLES 
QUE ES PRESENTEN PER LA DRETA DEL 

CONDUCTOR 

Les cruilles a ,les ciutats, i els entroncaments a 
des carreteres, són perillosos per Ja possible presen- 
cia d'dtres vehicles que intentin barrar-vos el pas. 
Si sabeu, ~ e r O ,  que tenen preferencia de pas tots 
els vehicles que se us presentin per la dreta, evita- 
reu frenades inútils i accidents possibles. 

R. G. de C .  Art. 74. Tot conductor d'un vehi- 
cle en entrar en una cruilla i coincidir amb un altre 
vehicle que s'acosta verti~calanent a la seva direc- 
ció, ha de deixar-li sanpme pas si ve per la dreta, 
sempre que els carrers que formin la cruilla siguin 
de la anateixa categoria. 

C .  de la C. Art. 25 df En todo encuentro de 
vías públicas, urbanas e interurbanas, los conducto- 
res tienen da obligación de ceder el paso a los ve- 
hículos o animales que vean aproximarse por su 
lado ,derecho. 

Gravats : N . O  I. El  cotxe de da dreta, cedeix [el 
pas 'en forma reglamentaria. 

N.O 2 .  El  mateix cotxe infringeix el Reglament 
i causa l'accident. 



ELS VEHICLES QUE CIRCULEN PELS CAR- 
RERS DE COMUNICACld RAPIDA, TENEN 

PREFERENCIA DE PAS 

Practicament aquesta disposici6 es presta a con- 

fusionismes, primerament iperquh a Barcelona no 
hi ha cap carrer de comunicació rhpida, i en segon 
lloc pesque hom interpreta que els carrers de di- 
recció única són carrers 'de comunicació rapida, i si  
en aquestes circumst~ncies es produeix un accident, 

el que circulava pel carrer de direcció única es 
pensa que la raó 'esta de la seva banda, i no és 

aixf . 
R. G .  de C. Art. 74. ... E n  aquest sentit -el de 

preferencia de pas-, els carrers de comunicació 
&pida, tenen prioritat damunt tots els altres, i 
entre aquests els de primera categoria als de se- 
gona i els de segona als de tercera. 

Gravats : N.O I .  E l  vehicle de la dreta deixa 
pas al  de l'esquerra perqub aquest circula per un 
carrer de comunicació rapida. 

N.O 2. Conseqüencia de no tenir en compte el 
que és un carrer de comunicació &pida. 



PAS LLIURE ALS VEHICLES DEL SERVEI 
D'INCENDIS 

E n  general, s'ha de deixar pas lliure a tots els 
serveis urgents oficials com ho són els de Bombers, 
de  Policia o d'Hmbulhncies sanitaries. Pel que fa 
referencia a l  servei de Bombers. 6s freaüent aue els 
autornobilistes, lluny de deixar 'pas lliGre, eñtaulen 
una com~etbncia amb els conductors dels v,ehicles 
dels ~er;eis d71ncendis, p e r  tal de  veure la manio- 
bra espectacular de l'arribada dels bombers a l  lloc 
del sinistre. Aixb no s'ha de  fer. 

R. C. de C. Art. 79 a) Tots els conductors de 
vehicles estan obligats, immediatament que sentin 
els senyals acústics propis dels vehicles oficials de 
Bombers, de  Policia o d'Ambulhncia sanitaria, a 
arrambar-se tan prop com sigui possible a l a  vora- 
via dreta; deixant el  pas completament lliure i no 
seguir els esmentats vehicles a una distancia infe- 
rior als 150 metres. 
C. de la C. Art. 42. Los vehículos que circulen 

por las vías públicas, así como los peatones y ca- 
ballerías, 'deben dejar libre e l  paso a los de  los Ser- 
vicios de Incendios y a @S Ambulancias destinadas 
a l  transporte dme heridos o enfermos. Los vehículos 
de estos servicios, señalarán su presencia por me- 
dio de campanas, quedando exclusivamente reser- 
vado a ellos el empleo de esta clase de aparatos 
de aviso. Tan pronto como se oigan estas seriales, 
todos los demás vehículos y las caballerías, sin ex- 
cepcibn, deben colocarse a l  borde de l a  calzada, y 
Ios viandantmes tienen la obligación de  situarse rá- 
pidamente a las aceras, refugios, andenes latera- 
les o bordes de las calzadas. Los tranvías detendrán 
su marcha. Toda infracción que contra lo dispuesto 
en este articulo se cometa, será castigada con l a  
multa de 50 pesetas y en caso de accidente con la 
de 200 pesetas. 

Gravats : N.O I .  Forma c m  s'han de proauir 
els automobilistes en sentir els senyals acústics dels 
vehicles oficials d'urghcia. 

N . O  2. Accident que es produeix per no tenir en 
compte el que disposen els articles assenyalats. 



CQM S'HA DE CIRCULAR PER ON H I  HACIN 
REFUGlS DE PEATONS 

E l  refugi 6s una defensa del peató, i cal respec- 
tar-lo. Tot conductor dlautombbil deixara ele refu- 
gis a la seva esquerra i evitara en tot moment pas- 
sar pel mig de dos refugis com representen els gra- 
vats d'aquesta informació. 

R. G. de C. Art. 69. Cap vehicle no podra cir- 
cular per damunt les calsades on hi hagi una línia 
de tramvies situada a l'esquerra d'un refugi no 
axial o entre dos refugis, sin6 quan hi hagi un obs- 
tacle que d dificulti anar per la dreta. 

C. de la C. Hrt. 22. Cuando en e l  centro de las 
vías pGblicas existan refugios, zonas de protección, 
postes indicadores o dispositivos anilogos, los ve- 
hículos y animales pasarán por el  lado derecho CO- 

rrespondiente a su marcha. 6 e  exc,eptiian de esta 
regla aquellas vías públicas en las que la circula- 
ción se efectúa en un solo sentido. 

Gravats: N.O I .  Fama corrsecta de circular per 
una via amb refugis per a peatons. 

N,* 2. Forma incorrecta. 



CAL PREVEURE ELS OBSTACLES 

El  fet de circular per la banda que Ii correspon, 

no sempre evita llaccident, si a la forma de con- 
duir no slhi uneix l a  maxima precaució. 

(El cas que exposen e's gravats 6s ben corrent ; 
el conductor de l'automhbil de la dreta, un cop ha 

deixat pascar sl tramvia, es Ilanca a fons per a 

creuar el carrer, sense tenir ,en compte que el tram- 
via li ha tret la visió dels vehicles que podien ve- 

nir per la banda contraria, i aixb ha fet que es 
produís llaccident. Accident extraordinhiament re- 
petit i facilment evitable si es condueix amb pre- 

caució. 

Gravats : N.O I .  El conductor del cotxe de la dre- 

ta ha de preveure llobstacle. 

N.O 2. La manca de paecacuci6 produeix l'ac- 
cident. 



PRECAUCI6 EN CREUAR UN ALTRE 
VEHICLE 

Després del biciclista, el pegttó és l'enemic més 

gran de l'automobilista. Pel peató no existeixen re- 
glaments i sempre fa la seva, i 4s per aixb que 

I'automobilista no en 16 prou de saber conduir, sin6 

que és necessari que ho faci posant-hi els cinc sen- 
tits. 

L'accident d ih ixa t  en els gravats, es repeteix 
sobretot, quan s'acaba de creuar un vehicle, i si 

aquest vahicle 6s un tramvia, més que més. No cal 

donar gaires explicacions per a comiprendre que si 

l'automobilista hagués conduit amb una major pre- 

caució, I'accident hauria estat evitat. 

Gravats: N.O 1. El conductor prudent frenara 

a temps per a ,evitar l'atropellament. 

N . O  2. El conductor imprudent no podrh evitar 
la desgracia. 



A LES CARRETERES, CIRCULEU PER LA 
VOSTRA DRETA 

,Una bona carretera 4s lloc apropiat per demos- 

trar les condicions que reuneix un bon conductor. 
Rs m& comode circular pel mig de la carretera que 

no circular per la dreta, perb si circubu pel mig 
obligueu els altres automobilistes que vénen en 

direcció contraria, a fer maniobres ahurdes i pe- 

rilloses. 
Si les carreteres fossin totes rectes, el perill mol- 

tes vegades podria ésser evitat, perb quan es trac- 

ta de carreteres amb viratges, el circular pel mig 
constitueix un perill del qual participen els altres con- 

ductor~. 

Gravats : N.O I. Forma correcta de circular per 

una carretera on hi ha viratges. 

N.O 2. E l  qué ocasiona la imprudgncia d'un au- 

tomobilista. 



CALGADES AMB DIVERSES DlRECClONS 
CIRCULATORIES 

Ele gravats representen una avinguda on hi ha 

tres calcades circulatbries com per exemple el Pas- 
seig de Pi i Margall. La ca l~ada  del mig és de doblc 

circulacib, pero en canvi les calcades laterals són d 

circulació única ascendent o descendent, per tan' 

tots els vehicles en penetrar en una d'aquestes cal. 
cades iaterais seguiran forcosament el  curs de la 

seva dreta. 

Gravats : N.O I.  Exemple d'un passeig de diver. 

ses (direccions, amb calcada central de circulació en 

dos sentits, i calcades laterals de ~direccions úni- 
ques. 

N.O 2. Maniobra equivocada del cotxe que pene- 

tra a la calcada esquerra en contra direcció. 



ESTACIONAMENT ALS PASSOS A NIVELL 

Quan hom troba un pas a nivell tancat, el  m& 
correcte 6s situar-se el m& arrambat possible a Ja 

1 cuneta de l a  dreta, fent-ho aixi mateix i en fila in- 
dia, els altres automobilistes a mesura que vagin ar- 

l 
ribant. Prhcticament aixb no es fa, sin6 que es for- 
men dues, i a voltes tres fileres establint-se una com- 
petencia de velocitats al moment que és alcada la tan- 
ca que barrava e l  pas. Aixb ho v e i m  cada dia, i 
també veiem sovint com aquestes imprudkncies es 
paguen amb topades sensacionals. 

C. de Za C. Art. 34. Todo vehículo que al lle- 
gar a un paso a nivel  encuentre cerrado éste, debe 
quedar detenido, ocupando el lado derecho de la 
calzada correspondiente a su marcha. Si durante 
.el tiempo que se halle cerrado e l  paso a nivel lle- 
gasen otros vehículos, cada una de ellos deberá si- 
tuarse detrás del que estuviese ya detenido, prohi- 
biéndose la ocuipación de  l a  mitad de la izquierda 
de la calzada. 

Gravats : N.O I.  Forma correcta d'estacionar-se 
en un pas a nivell tancat. 

N.o 2. Forma incorrecta. 



CRUILLES AMB SEMAFOR DE SENYALS 
AL CENTRE 

A les cruilles on a1 centre de les mateixes hi ha- 

gi instablat un semhfor de senyals lluminosos, l'au- 

tomobilista haurh 'de tenir pr,ecaució en la forma 

com aquest semhfor haura d'ésser passat. Si el ce- 
rnafor funciona, i l'automobilista ha de virar a l'es- 
querra, ho farh no solament quan el senyal llumi- 

nós li ho marqui, sinó que precisament ger la part 

inferior del anateix, deixant el s a y a l  lluminós a la 

seva dreta. 
Pel contrari, si el semhfor no funciona, la ma- 

teixa maniobra es fara deixant l'esmentat senyal a 
I'esquerra del conductor, conforme s'especifica grh- 

ficament en aquestes illustracions. 

FUNCIONANT. / 1, 



RESPECTEU ELS PASSOS DE VIANANTS 

Pmer més que el vianant passa per allh on li sem- 

bla, cal respectar els passos que per a ells hi ha 
marcats a les zones on el trific rodat 6s més in- 

tens. 

R. C. de C. Art. 94 a)  Queda prohibit a tot 
conductor de qualsevol vehicle atravessar una zona 
d'enllac marcada (pas de vianants), mentre da- 

munt de la meitat de la  calgada corresponent a la  di- 

recció del vehicle de que les fa referencia, hi hagi 
un vianant que creui la calcada; i no podra fer-ho 
fins que l'aludit vianant no hagi passat a l'altre costat 

de la zona de la calcada compresa en la direcció que 

marxa el referit vehicle. 

C. de Za C. Art. 110. En  los puntos indicados 

para paso de peatones, deben disminuir la veloci- 
dad, hasta detenerse si fuera preciso, cuando un 
peatón cruce la calzada. 

Gravats : N.O I. L'automobilista respecta e l  pas 

de vianants. 

N.O z. Un infractor dels Reglaments i candidat 

a p rodv i~  accidents a la vía pública. 



PRECAUCI6 ALS PASSOS A NIVELL 

Els passos a nivell són fatídics, pero mentre no 
es trobi un altre mitjh per a guardar-los, caldra que 
els automobilistes prenguin les maximes pnecaucions 
en trobar-se a la jurisdicció d'un pas a nivell, tant 
si aquest és guardat com si no ho és. Sobretot, 
resuIten perillosos els passos a nivell defensats per 
una cadena, puix que aquesta, en moltes ocasions, 
i sobretot de vespre, és prkticament invisible. 

C. de la C. Art. 12. L~OB conductores de vehícu- 
los deben ser dueños en todo momento del movi- 
miento de los mismos, y están obligados a moderar 
la  marcha y, si preciso fuera, a detenerla en donde 
lo ordene la autorisdad competente, cuando las cir- 
cunstancias del tráfico, del camino, de la visibili- 
dad o de los propios vehículos prudencialmente lo 
impongan, para evitar posibles accidentes o cual- 
quier perjuicio o molestia a los demás usuarios y, 
especialmente, en las siguientes ocasiones ... b) En 
las zonas de las vías públicas que presenten cru- 
ces, estrechamientos y PASOS A NIVEL. 

Gravats : 1.0 Pas a nivell guardat per una ca- 
dena. 

N.O 2. Exemple de com és necessari prendre pre- 
caucions a les proxianitats d'un pas a nivell. 



PROHlBlCld D'ESTACIBNAR-SE A LES 
CRUILLES 

Presentem dos ~exemples negatius diestacionament 
a les cruilles. Hi ha conductor d'autombbil que a 
tot arr~eu li sembla a propbsit per a estacionar-se, 
sense tenir en compte que segons en quins indrete 
estacionar-se d'una manera impremeditada enclou 
un perill per els altres vehicles. 

R. G. de C. Art. 33 a) Queda prohibit que cap 
vehicle es pari o s'estacioni damunt d'una zona 
d'enllaq o 'davant d'una zona d'espera de passat- 
gers o d'una zona de carrega de mercaderies, així 
com a una distancia ianferior a 6 metres d'aquests 
indrets (del comenipment B dsel final respectiva- 
ment). 

Art. 35. Cap vehicle no s'estacionara dins d'una 
cruilla o escmesa aixf com a una distancia infe- 
rior als 5 metres. Quan es tracti d'una cruilla de 
carrers de comunicació rapida, la distancia sera de 
10 metres. A les cruillcs de l'Eixampla, es comen- 
cara a comptar els 5 metres des del vertex de l'an- 
gle que formen llurs escaires. 

C. de la C, Art. 48 c) Se prohibe el  estaciona- 
miento de vehículos a ,distancia menor de 5 metros 
de una esquina, cruce o bifurcaciones y frente a las 
puertas de edificios de concurrencia pública. 

Gravats : Dos ,exemples de vcehicles mal estacio- - 
nats, i possibles accidents que se'n deriven. 



ESTACIONAMENTS DEFlClENTS 

E n  els carrers de doble direcció pero que no tin- 

guin una amplada suficient per a donar cabuda a 

quatre vehicles de fons, l'estacionament h a u r i  de  

verificar-se de forma que 'el trific es pugui desen- 

rotllar nowalment .  

Gravats : N.O I .  Forma correcta d'estacionar-se 

en un carrer on solament l a  calcada té capacitat 

per  a tres vehicles. 

N.O 2 .  Forma deficient i pertorbadora d'estacio- 

nar-se. 



ZONES AFECTADES PELS SENYALS 
LLUM l NOSOS 

A les zones afectades pels senyals lluminosos, a 
més a més de l a  ratlla de precaució, real o ima- 
ginaria, sol haver-hi les ratlles marcant les coluni- 
nes de sentit circulatori. 

R. G. de C. Art. 26 b) A les calcades on cayi- 
guen tres columnes de vehicles, tant si una de les 
columnes esta ocupada com si no ho esta per una línia 
de tramvies que segueixi en direcció rectilfnia o 
bé que tombi cap a la  dreta o a l'esquerra, romandran 
a la columna de la dreta els vehicles que vulguin 
tombar cap a la  seva dreta, al centre els que de 
sitgin el pas rectilini, i a l'esquerra els que vul. 
guin tombar cap a la  seva esquerra. 

Art. 27. A totes les cruilles on hi hagi un senyal 
lluminós regularitzador del trafic hi haura, a m& 
del pas de vianants, una ratlla qume s'anomenari 
ratlla de precaució, i ran de la qual hauran d'atu- 
rar-se tots els vehides i tramvies qi-e així obligui 
el senyal lluuninós corresponent. 

,Gravat : Ratlla de precauci6 i columnes circu- 
latbries en zona afectada pels senyals lluminosos. 

PRECAUCld A LES CALCADES MULLADES 
El  patinatge en els vehicles 6s un defecte que en 

moltes ocasions s'escapa del control del millor con- 
ductor. Una calcada mullada sobretot si aquesta 
calcada és asfaltada, constitueix un greu perill per 
l'automobilista i per als vianants ; per aixb cal re- 
coananar als conductors la maxima precaució en 
aquests casos, i que no facin us dels frens sin6 quan 
el domini del cotxe estigui per complert a les seves 
mans. E l  frenatge a desatemps o bé provoca el pa- 
tinatge, o bé l'accenltua en forma perillosa. 

Gravat : ~Exemple grafic de patinatge. 



LA DlRECClb CIRCULATORIA A LES PLACES 

A les places on hi hagi establerta una sola direc- 
cid, aquesta sempre es fara per la dreta, Ldhuc en 
els casos que hom hagi de dirigir-se a un carrer 
de la mateixa placa situat a l'esquerra del conduc- 

t tor. 

C. de la c. Art. 22. En  las plazas y encuentros 

de vías públicas, los vehículos y animales circularan 

dejando a su izquierda el centro de las mismas. 

E 
1 -- 
1 

I Gravats : N . O  I .  D'efinició grifica de com s'ha 
de circular ger una placa de direcció única. 

N . O  2. Exemple negatiu. 



VELOCITATS PER CARRETERA 

Hi ha  automobilista que es creu que la carretera 
és un autbdrom, i circula a velocitats temeraries 
salvant tota mena d'obstacles, posant en perill la  
seva vida i la  dels altres conductors. 

Gravat : Exemple ,de fonma de con,duir temeraria. 

ELS CAMIONS S6N PER A PORTAR 
MERCADERIES 

Els camionistes moltes vegades incorren en la 
falta de portar sdamunt els camions gran quantitat de 
persones. Aixb ha estat causa de molts accidents, puix 
que els camions no reuneixen condicions per a portar 
passatge. Són vehicles de carrega. 
R. G. de C. Art. 80 a) No es permetra que el 

seient davanter de cap vehicle comercial o particu- 
lar, vagi ocupat per més de dos individus i el con- 
ductor. 

C. de la C. Art. 205. Se prohibe e l  transporte 
de personas en los vehículos dedicados a l  transporte 
de mercancías y cosas. En las autorizaciones para 
estos transportes, se fijará el número de servidores 
que además del conductor puedan ir en cada vehícu- 
lo. Por exc~epción se podrá conceder autorización 
para transportar en 'esta clase de vehículos a obre- 
ros que estén al servicio de la  entidad que los uti- 
lice. 

Gravat : E l  que no ha de fer mai un conductor de 
camió. 



CAL BAIXAR PER LA DRETA DELS 
VEHICLES 

Es una mesura de precaució, que un cop parat e, 
vehicle tocant la voravia dreta, hom baixi per aquest 
costat, uix que si es fa pel costat esquerra us PO. 
deu t r o g r  fatalmeo sota les rodes d'un altre ve- 
hicle. 

C, de la C.  Art. 44. ... si tienen que apearse, 10 
harán por el  lado derecho, salvo lo disrpuesto en los 
artículos 1x6 y I 17, para las vías de dirección única. 

Gravat : Accident produit per baixar 'del vehicle pel 
costat asquerra. 

CAL RESPECTAR LES VORAVIES 
Les voravies s6n per als vianants, i la  ckrrega i 

descarrega de vehicles o bé es farh a I'interior dels 
edificis, o bé paralklament a la vorada. 

R. G. de C. Art. 93. Queda prohibit a tot con- 
ductor de  qualsevol vehicle entrar dins de cap zona 
de seguretat, així com tambC pujar damunt de cap 
voravia. 

Art. 98. Queda prohibit fer circular per les vo- 
ravies cavalls, vehicles, carretons, etc., collocar- 
hi caixes, circular-hi amb farcells grans i objectes 
tallants o bruts i posar-hi, encara que sigui momen- 
taniament, ~qnalsevol objecte que pugui obstaculitzar 
la circulació. 

c. de la C .  Art. 47 a)  En las vías interurbanas 
no deben efectuarse faenas de carga y descarga que 
puedan ocasionar perjuicios a l  tránsito púbJico o 
afectar a la seguridad del mismo. 

Gravat: Degut a estar ocupada la voravia, els 
vianants es veuen obligats a realitzar una manio- 
bra perillosa. 



PRECAUCIÓ AMB ELS INFANTS 

La manca d'escoles i ql'instint natural de fer coses 
que estan prohibides, 6s causa, en moltes ocasions, 

que els infants constitueixin un veritable perill 
per a la circulació. lAci tenim el cas dtuns nois pen- 

jats a la part de darrera d'un tranvia ; aixb passa 

a dotzenes de vegades a tots els indrets de Barcelo- 

na Sembla que es tracta d'un dels esports més di- 
vertitts per a les criatures que gaudeixen d'una lli- 
bertat illimitada ; aquest divertiment perb, 6s causa 
de molts accidents i 6s per aixb que recomanem 
d'una manera especial als automobilistes que tin- 

guiri cura del5 infants que roden pel carrer aban- 
donats. 

Gravats : N." I. El fet clhssic d'uns nois pen- 

jats a l a  part de  darrera d'un tramvia. 

N: z. Accident que es produeix si l1automobi- 

lista no pren les degudes precaucions en sembia~ts  
casos. 



VlClLEU ELS JOCS I ELS MOVIMENTS BELS 
NOlS QUE CIRCULEN PEL CARRER 

Els infants quan surten de l'escola, i abans d'ar- 
ribar a casa, els resulta agradable fer una partida 
de futbol o d'un a1tr.e joc semblant, al mig de la 
via pública; aixb, naturalsnent, 6s prohibit pero es 
f a  ... Cal que l'auitomobilista prengui totes les pre- 
caucions imaginables per a no causar un accident 
quan es troba ficat enmig d'una partida d'aquesta 
naturalesa. 

Tambe cal vigilar el moviment dels nois que es 
troben jugant o parlant a la vorera, puix que sol 
resultar que en un moment determinat un dels mi- 

! 
nyons surti disparat i creui la calcada cense tenir 
en couipte la presencia d'un determinat vehicle. Es, 
doncs, el conductor qui ha de preveure l'accident i 
ha d'estar sempre amatent a dominar el cotxe. l 

l 

Gravats : Part superior : una partida de  pilo- 
ta  al mig del carrer. Si l'automobilista no vigila, 
pot causar un accident greu. 

Part inferior : vigileu el moviment dels infants 
que es troben a la vorera. 



MANERA CORRECTA D'AVANCAR UN 
VEHICLE EN MARXA 

L'avancament d'un vehicle s'ha de fer   el seu costat. 
esquerra,-1 un cop depaS8at. s'ha de deixar-un espai pru- 
dencial (dues llargades de cotxej abans hom no es col- 
loca a la dreta cofiesponent, i aijro es fa, a l'objecte d'e- 
vitar que degut a la maniobra. el cotxe que heu avancat 
se us tiri damunt per haver calculat malament i'espai 
necessari. 

R. G. de C. Art. 59 a) Quan vulgui avancar un ve- 
hicle. ho farh pel seu costat esquerre. Si, no obstant, el 
conductor del vehicle que es vol passar fa senyal amb la 
m& o amb l'aparell assanyalador. que vol girar cap a l'es- 
querra no s'ha d'obstaculitzar de cap manera la seva 
maniobra volent-lo avancar. 

C. de la C. Art. 30 c) Después de la maniobra (d'a- 
vancament) el conductor no debe volver a colocar su 
vehfculo al lado derecho del camino sin ~nte.3 haberse 
cerciorado de que puede efectuarlo sin riesgo alguno 
para el vehiculo o animal al que hubiere adelantado y 
hasta que la longitud adelantada sea, por lo menos, 
doble de la del vehiculo dejado atr&s; no volver& brus- 
camente a la zona propia del sentido en que circule, 
sino que lo realizar& de un modo gradual. 

Gravat : Definició grhfica de la forma correcta que 
ha d'avancar-se un vehicle en marxa. 

Quan s'estigui executant obres de reparació en una 
calcada. els vehicles en general, marxaran pel lloc asse- 
nyalat a l'efecte sense tractar d'avancar cap altre vehi- 
cle. sempre que l'amplada del pas habil.lltat no permeti 
fer-ho d'una manera folgada. 
C. de la C. Art. 38 a) Si el sitio sefialado no deja 

espacio m&s que para el paso de un vehículo, y se acer- 
can dos marchando en sentido contrario, tienen prefe- 
rencia para utilizar el paso el que lo encuentra a su 
derecha. 

b) Si dentro del paso provisional se encuentran dos 
vehiculos marchando en sentidos opuestos, debe retroce- 
der el Que entró por su mano izquierda, y con él todos 
los que le siguieren. hasta volver al sitio donde existe 
anchura suficiente para el cruce. 

Gravat : Els vehicles de la dreta tenen preferencia 
de pas. 



l 
EL MIRALL RETROVISOR 

E l  mira11 retrovisor, 6s un estri dr,l tot necessari, 
tant als cotxes de tur ime com als camions, i, so- 
bretot, a aquests, per tal que circulant per car- 
retera si no posseeixen mira11 retrovisor, els des- 
graciats automobilistes que els segueixen és veuen 
obligats a rodar quilbmetres i quilbmetres, darrera 
una baluerna que no deixa lliure el  pas de cap 
manera. 

R. G.  de C.  Art. 83 a) Tots el vehicles tenen 
lJobligaci6 de dur mirall davant del conductor, de 
manera que els permeti veure perfectament da cal- 
cada que deixen enrera a mesura que el vehicle 
avanp. 

C.  de la C.  Art. 193. También deben ir provis- 
tos (els vehicles) de un espejo retrovisor, que per- 
mita al  conductor observar, sin moverse de su asien- 
to, las puertas durante su maniobra, especialmente 
si ésta se practica por el conductor. 

Art. 227. Todos los automóbi'es de segunda y 
tercera categoría después de que el  presente Códi- 
go entre en vigor, estarán dotados de aparatos lim- 
pia-parabrisas y de un espejo retrovisor con super- 
ficie mínima de roo centímetros cuadrados. 

Gravats : N.O 1. El  conductor dmel camió, de- 
gut a l  mirall retrovisor, daeixa pas lliure a l  vehicle 
que pretén avancar-lo. 

N.O 2. La manca de mirall retrovisor fa que el 
camionista sigui amo absoliot de !a carretera. 



ESTACIONAMENTS (1 ) 

Els grhfics s6n prou eloqüents perque haguem 
d'extendre'ns en explicacions sobre la manera com 
hom ha d'estacíonar-se. 

Gravats : N.O 1.. Estacionament parauel a #la 
voravia i forma correcta de realitzar la maniobra 
d'estacionar-se. 

N . O  2. Estacionament en parcs especials (placa 
de Catalunya) i forma correcta de realitzar la ma- 
niobra. 



ESTACIONAMENTS ( 2 )  

Gravats : N.O 3. Estacionament dit en bateria. 
i forma correcta de realitzar la maniobra. 

Posterior. Segons I'article 35 del R. G. de C. eis 
-. vehicles no poden estacionar+ a una distancia in- 

ferior a cinc metres de les cruilles. 



DOBLE ESTACIOMAMENT 

El  doble estacionament és prohibit, perquk repre- 
senta un obstacle en la normal circulació del tran- 
sit. 

R. G. de C. Art. 32. E n  cap calcada llevat 
d'haver-hi un senyal contrari, no es permetrh e l  do- 
ble estacionament. 

Gravat : Exemple ,de doble estacionament (en un 
parc d'estacionament de vehicles. 

EXCESSOS BE VELOCITAT A LES CAPITALS 

L'excés de. velocitat 6s una de les causes grinci- 
pals dels accidents, i, per aixb, en totes les capitals 
6s limitada 'la velocitat del vehicles. t4 Barcelona 
segons 1'Article 89 b) del R. G. de C. la maxima 
velocitat autoritzada dintre del Casc antic de la 
ciutat, 4s de 25 Kms. hora. Per l'anomenat Barrí 
de negocis, 6s de 30 Kms. i gel Districte Central 
de Trhfic de 35 Kms. Excepcionalment, a llAvinguda 
del 14 d9Abril s'autoritza una velocitat de 60 Kms. 
per hora a partir de la  Placa dels Germans Badia 
amb direcció a Pedralbes. El  mateix article en .el seu 
apartat c) diu que cap conductor no travessara les 
cruilles o efectuara un canvi de direcció, a una ve- 
locitat superior a 20 quilbmetres per hora. 

Gravat : Conseqüencia d'un excés de ve,locitat. 



LLUMS DELS VEHICLES 

Aquest aspecte tan important com 6s el dels llums, 
l'automobilista acostuana a negligir-lo i, no obstant, 
circulant per  carretera, una instal.lació deficient o 
l'excessiva potencia dels fars manejats d luna  ma- 
nera imprudent, són causa d'accidents gravissims. 
Aquestes imprudencies si són comeses en un virat- 
ge tenen una major importancia per tal com e l  con- 
ductor del vehicle que es troba indefens davant l'es- 
clat d'uns fars potents que llenlluernen, perd e l  con- 
trol del vehicle i l'accident s'esdevé d'una manera 
fatal. 

C .  de la C. Art. 147 g) (Aun cuando un conduc- 
tor no cumpla la anterior disposición (evitar l'en- 
lluernament), a juicio de otro, éste tendrá que subs- 
tituir su alumbrado intenso por e l  ,de cruce, cuan- 
do entre ambos vehículos medie una distancia de 
300 metros en las alineaciones rectas y, en las  cur- 
vas, antes de que el otro vehículo entre en la zona 
del haz luminoso. 

Gravats : N.O I .  Forma correcta d'evitar l'cen- 
lluernament en un viratge. 

N.O 2. Forma incorrecta i que motiva gran nom- 
bre d'accidents. 



EL PERRILL DE L'ENLLUERNAMENT 
Mai no slinsistir& prou a fer observar els per- 

judicis que causa i els accidents que poden produir 
uns fars d'autombbil manejats per un automobilista 
imprudent. Regularment abusen d'aquest defecta els 
automobilistes que posseeixen uns fars de potencia 
superior als dels altres vehicles ; aquests autoanobi- 
distes es consideren amb dret a ((atropellar» els que 
no posseeixen una installació tan perfecta ; aquest 
salvatgisme ocasiona infinitat d'accidents. 

C. de la C. Art. 147. i )  Se prohibe que para evi- 
tar este mal (el de l'enlluernaanent), al conductor 
deslumbrado desvime su  vehículo hacia l a  derecha, 
por el grave peligro que tal maniobra pueda repre- 
sentar para otros usuarios de  la vía que marchen 
por l a  zona obscura, y aun para él mismo, si en 
ésta existieran obstáculos. 

Gravat : Exemple g.r&fic d'un accident produit per - 
enlluernament. 

AVANCAMENTS PERILLOSOS DE 
VEHICLES 

No sempre, tots els vehicles poden &ser avan- 
cats ; cal per aixb tenir en compte l'amplada de la 
calcada i la possible presencia d'un vehicle que se- 
guint la mateixa direcció, circuli a una velocitat 
superior a la nostra. 
C. de la C. Art. 20 e\ Ninrrún vehículo inten- 

tará adelantar a otro si un terceyo que vaya tras da 
él le haya anunciado la  intención de adelantarle. 
Ningún vehículo que circule por vía de menos de 

-ocho metros de anchura adelantar6 a otro cuyo con- 
ductor haya iniciado, o indicado siquiera su propó- 
sito de pasar a un tercero. 

Gravat : El  vehicle que es troba en darrera po- 
sició, no avancara al segon si la  calcada no té una 
amplada superior a vuit metres. 



a )  prohibició b J Direcció prohibida 
de circular cap' vehicle 

c) Circulació prohibida als d) Limitació de pes 

vehicles de marxa lenta 

e )  Velocitat mfixima f )  Prohibició d'estaciona- 
ment en una calcada 



g) Prohibició 
d'estacionament a Bart 

d'una calcada 

i) Parc d'estacionament 

h) Precaució 

j )  Estacionament 
reglamen tat  

k J  Prohibició de fer ~0Y0ll 

(, 

1 )  Direcció obligatoria 

m )  Parada dé taxis 

O) Prohibició 
de viratge a l'esquerra 

q) Pas lliure a l'es- 
querra i en sentit rectilini 

1%) Zona d'espera 

p )  Prohibició 
de viratge a la dreta 

T )  Pas lliure a la 
dreta i en sentit rectilini 



Pas lliure en 
direcció rectilínia 

Pas lliure 
a l'esquerra 

T-' 
Pas lliure 
a la dreta 

B A N  

L a  necessitat de normalitzar l a  circulació de vehi- 
cles a l a  nostra ciutat, 8s imposada pel gran nombre 
d'accidents que a'mb dany de persones i coses es pro- 
dueixen des de fa  temps. Aquest Ajuntament estima 
u n  deure ineludible posar f i  a I'estat d'indisciplina 
que s'observa en el t r l f i c  urbh i, a ta l  efecte creu que 
cal prendre determinades mesures que, acatades pels 
ciutadans, sens dubte hauran de fer sentir l lurs re- 
sultats beneficiosos en prof i t  de l a  vida i dels inte- 
ressos de tots. 

Les normes que s'acompanyen són dirigides als con- 
d u c t o r ~  de vehicles, perb cal no oblidar que a par t  
de llur responsabilitat h i  ha l a  del peatb, tan  greu, 
si més no, com le d'aquells, l a  qual cosa fa  necessari 
recomanar a tothom que va a peu I'observacib de les 
regles elementals en una ciutat de l a  importi incia de 
la  nostra, respecte a l a  manera de travessar els ca8r- 
rers, anar per les voreres, respectar els senyals de 
t r l f ic ,  etc. 

1, darrerament, aquest Ajuntament estima indispen- 
sable recomanar a tots els ciutadans, tan t  als con- 
d u c t o r ~  de vehicles com als peatons, el respecte mes 
absolut i el compliment rnés estricte de les indica- 
cions dels individus de l a  Gui irdia Urbana, ciutadans 
com ells, encarregats pel Munic ip i  d'una determinada 
missió en prof i t  de tots els seus habitants i, per tant, 
creditors del seus reconeixement, i considera que amb 
el que resta d i t  i el compliment de les esmentades 



uVUIVL-L.w. V I  Y..V Y A Y y Y Y . Y Y  +er l a  Conseileria 
de Defensa. 

ORDENACld D E L  .TRAFIC: 

Els vehicles que circulin pel t e m e  municipal s'hau- 
ran d'atendre al que disposa el vigent Reglament 
General de Circulació Urbana i el aCódigo de la Cir- 
culación~. 

PAS L L I U R E  ALS SERVEIS URGENTS OFICIALS: 

Tots els conductors de vehicles estan obligats, im- 
mediatament que sentin els senyals acústiw propis 
dels vehicles de Bombers, de Seguretat Interior o 
d'Ambulancia Sanitaria, a arrambarse tan aprop com 
sigui possihle a la voravia dreta; deixar el pas com- 
pletament lliure i no seguir als esmentats vehicles a 
una distancia inferior als 150 metres. 

VELOC ITATS LEGALS : 

a) Tot conductor de vehicle ha de conduir amb cura 
i observara sempre una velocitat prudent que no si- 



Cap conductor no conduirh, en travessar les cruilles, 
o en efectuar un canvi de direcció en  carrers o avin- 
gudes, a una velocitat superior als vint quilometres 
hora. 

SANC IONS: 

Per a obligar als conductors de vehicles el compli- 
ment de les anteriors disposicions es castigara els in- 
fractor~ de comformitat amb l a  següent gradació: 

Falta lleu: Retirada temporal del carnet de con- 
ductor. 

Falta important: Requisa del vehicle i retirada 
temporal del permis de conductor. 

Falta greu: Prohibició absoluta de conduir i pw- 
sar el tant de culpa als organismes de justicia. 

S'entendrk per falta lleu la infracció, per primera 
vegada, de qualsevol de les anteriors disposicíons, 
semnre aue no ocasioni accidents o desperfectes a la 
via públ'iea. 

S'entendrh Der falta important la reincidencia en 
una falta l l e i  

S'entendrh per falta greu tota infracció que ocasio- 
ni accidents o desperfectes a la via pública. 

E n  fer-se públiques per a general coneixement, les 
esmentades normes, I 'Ajuntament espera que serasi 
rigorosa'ment observades, amb la  qual cosa s'assolirii 
l a  normalització en l a  circulaci6 dels vehicles. 

Barcelona, 1.' de Juny del 1937. 

E l  Conseller-Regldor de Serveis Pfibllcs, 
Vicenc Perez Combina 

El Consell-Regfdor de VlgllZincia Munfcipal, 
jaume Aragó 

L'Alcalde accdtal., 
H. Salvadd 


