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D E F I N I C I O N S  DEFINICIONS 

Per a I'exacta interpretació d'aquest Keglament, 
sernpre que s'hi utilitzin els segiienis termes, 
tindran la significació que a continiiació s'es- 
pecifica : 

Carrer. - El lloc de la ciuiat correiitineiit utilit- 
zat, tant pels vianants coni pels vehicles, 
amb la finalitat de traslladar-se. 

Calcada. - L'espai de cnrrei destinat al trhnsit 
rodat. 

Voravia. - L'espai vial que liniita la calcada i 
és destinat als vianants. 

Vorada. - Faixa o niarge que liniita 1:) voravia. 

Escomesa. - L'espai vial comú a dos carrers. 

Cruilla. - L'espai vial comú a tres o més carrers. 

Carrer de direcció única. - E1 carrer on no és 
permesa la circulació de vehicles més que en 
una sola direcció. 

Carrer de comunicació rhpida. -El que serveix 
d'enllac directe entre diferents nuclis urbans. 
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Escomesa perillosa. -La que té una calcada on 
els vehicles han de parar abans d'efectuar un 
canvi de direcció o bé travessar una cruilla. 

Carrer de vianants. - On no pugui circular cap 
rnena de vehicles. 

Vehicle. - rlrtefacte que no vagi sobre rails i que 
serveixi per a transportar persones o coses. 

Tramvia. - Artefacte de servei públic, mogut 
sobre rails, que serveix per a transportar pas- 
satgers. 

Vehicle comercial. - Tot vehicle utilitzat per al 
transport de persones o mercaderies en quan- 
titat. 

Vianant. - Tota persona que va a peu 

Conductor. - La persona que porta el control 
d'un vehicle o d'un tramvia. 

Pas de vianants (zona d'enllac). -La part de 
calcada que ajunta dues voravies pertanyents 
a un sol carrer, a dos carrers diferents o a 
un carrer i placa contigua. Aquesta franja 
d'enllac pot ésser assenyalada amb claus, 1í- 
nies grogues o altres senyals, tracats o fixats 
darnunt la calcada. 

Zona de seguretat. - El tros de calcada reser- 
vat per a refugi exclusiu dels vianants. 

Refugi. - Voravia isolada al mig d'una calcada 
que serveix de refugi per als vianants. 

Zona d'espera. - L'espai adjacent a una vora- 
via, reservat exclusivarnent per a rnoviment 
dels passatgers. 

Zona de chrrega. - L'espai adjacent a una vora- 
via: reservat exclusivament per a la chrrega 
o deschrrega de mercaderies. 



DEFINICIONS 

Parc d'estacionament. - Lloc separat del trhn- 
sit on s'agrupen diversos vehicles, per esta- 
cionar-s'hi durant llargues estones. 

Zona d'estacionament. - El troc de calcada al 
qual pot romandre parat un vehicle, tant si 
esta ocupat com no, mentre efectua la chr- 
rega o deschrrega o obeeix les orcires regula- 
dores del trhfic. 

Zona de doble estacianament. - El tros de cal- 
cada on és factible que s'estacioni, a més 
d'un vehicle arran de la voravia, un altre 
parallel a ell. 

Gual. - Voravia cbncava amb la rasant central 
coincidint amb el pla de la calcada (pas de 
voravia per als vehicles). 

Parar-se un vehicle. - Suspendre rnomenthnia- 
inent la marxa per obeir els senyals de circu- 
lació o per qwalsevol altre motiu justificat. 

Estacionar-se un vehicle. - Aturar-se per vo- 
luntat del conductor més estona de la que 
necessiten per a pujar-hi o per a baixar-ne 
els ocupants. 

Carrer de trhfic industrial. -El destinat al tra- 
fic de vehicles comercials o industrials (ca- 
mionetes, camions, carros, etc.). 

T O T A  L A  C I K C U L A C I O  

A L  T E R M E  M U N I C I P A L  

D E  BARCELONA HAURA 

D'ATENDRE'S, A MES DE 

LES DISPOSICIONS GENE- 

KALS D E L  R E G L A M E N T  

DE CIKCULACIO URBANA 

1 I N T E R U R B A N A  D E L  17  

DE JULIOL DE 1928, A LES 

ESPECIALS CONTINGUDES 

Al, PRESENT REGLAMENT 

Zona de calma. - Tros de calpda que substi- 
tueix els crefugis~ i per on esta prohibit cir- 
cular-hi tota classe de vehicles. 



C A P I T O L  1 

DE L A  C L A S S I F I C A C I O  DE 
C A R R E R S  1 C R U I L L E S  

Artleles 

Districtes de Trhfic de la ciutat 
Dins el terme municipal de Barcelona 

s'estructuraran els districtes següents : 
al Districie Central de Trdfic. - Com- 

prendrh tots els carrers i cruilles de Barce- 
lona, dins el límit que a eontinuació s'es- 
pecifica : Passeig de Garcia Hernhndez, 
Fermí Galan , Indústria , Avinguda d' E- 
duard Maristany, Colom, Blasco Ibhñez, 
Francesc Layret, Ronda de Sant Pau, Ur- 
gell, París, Muntaner i Avinguda del 14 
d'Abril fins al Passeig de Garcia Hernhndez. 

b) Districte de Negocis. - Qualsevol 
barri o unió de barris, on, pel fet d'haver 
destinat els baixos de les cases, en un 50 
per 100 o més, a botigues de venda al de- 
tall o a l'engrbs, el Reglament de Circulació 
el classifica en aquest sentit. 

C )  Casc antic. - La zona compresa entre 
el límit format pels carrers següents : Ron- 
des, Fermí Galan, Indústria, Avinguda d'E- 
duard Maristany, Blasco Ibhñez, Colom, 
Francesc Layret i Rondes (esquema n." 1). 

Categoría dels carrers i estacionaments 
Els carrers es dividiran segons la seva ' 1 capacitat (columnes de vehicles que per- 
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met la seva amplaria), en carrers d'una, 
dues, tres, quatre, cinc o més columnes, i 
aquests, alhora, segons detall a continuació: 
(Tenint en compte que l'amplhria normal 
d'una columna als carrers de circulació 
lleugera, és de 2'50 metres. i als de circu- 
lació pesada de 2'75 metres, per als carrers 
d'una a quatre columnes, i per als de més 
capacitat, es pot aplicar la fórmula 1 metre 
4- n X 2'50 = a; on n és el nombre de co- 
lumnes, i a l'amplhria del carrer.) 

Dues columnes 

Primera categoria. 
= Rendiment de circulació > 75 per 100. 

Sense estacionament. 

Segona categoria. 
= Rendiment de circulació < 75 per 100. 

Anib estacionament senzill. 

Tres Columnes 

Primera categoria. 
= Rendiment d e  circulació > 75 per 100. 

Sense estacionament. A 

Segona categoria. 
= Rendiment de circulació < 75 per 100. 

Amb estacionament senzill. 

Artlcles 

Quatre columnes 

Primera categoria. 
= Rendiment de circulació > 75 per 100. 

Sense estacionament. 

Segona categoria . 
= Rendiment de circulació 

> 50 per lC0 i < 75 per 100. 
Amb estacionament senzill. 

Tercera categoria. 
= Rendiment de circulació < 50 per 100. 

Amb estacionament als dos costats. 

Cinc o me's columnes 

Primera categoria. 
= Rendiment de circulació > 75 per 100. 

Sense estacionament. 

Segona categoria. 
= Rendiment de circulació 

> 50 pcr 100 i < 75 pcr 100. 
Amb estacionament senzill. 

Tercera categoria. 
= Rendiment de circulació < 50 per 100. 

Amb estacionament als dos costats. 

Nota. - Aquest rendiment de circulació 
csth calculat a base d'un 100 per 100 mh- 
ximurn del pas que perniet el carrer que 
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S estudia, per exemple : Si es calcula que 
un carrer permet, com a mhximum, donar 
pas en l'espai d'una hora a cinc-cents ve- 
hicles i en la ~rhctica.  a l'hora del trhfic 
ndixini, passeh quatre-cmts vehicles, el 
carrer en qüestió té un rendinieni de cir- 
culació de 80 per 100. 

a) Als carrers de comunicació rhpida 
(carrers que serviran d'enllac rhpid de di- 
ferents nuclis urbans), de cinc columnes 
i de tercera cateeoria. havent-hi una doble 
via de tramvies rper tant reduida prhctica- 
ment la calcada a quatre columnes) ascen- 
dent i descendent, sols s'hi podrh estacio- 
nar una fila de vehicles arran de la voravia: 
els dimarts, dijous i dissabtes, a l'esguerra, 
i els dilluns, dimecres i divendres, a la 
dreta. Als carrers de la mateixa mena (co- 
municació rhpida i categoria primera, se- 
gona o tercera): la capacitat dels quals no 
arribi a cinc columnes. no es ~ermet rh  
l'estacionament de cap vehicle m'és quc cl 
temps precis per a ocupar-lo o desocu- 
par-lo. 

b) ,41s carrers de doble direcció, de 
dues i tres columnes. de ca~aci ta t  i de ca- 
tegoriu segona, tots els veh'icles s'estacio- 
naran sempre a un costat, canviable segons 
els dies i atenent-se a l'apartat c d'aquest 
articlc. 

Articles 

I cl En tots els altres casos d'estaciona- 
ment senzill, els vehicles s'estacionaran ar- 
ran de la voravia del costat dels números 
pars, els dies del mes que també ho siguin, 
i a la dels impars els altres dies. 

Senyals a les cruiiies i escbmeses 

Crutlles i escomeses perilloses. - En tots 
aquests indrets, pel fet de constituir el punt 
d'unió entre els carrers de cornunicació rd- 
pida amb altres carrers afluents, i, per 
tant, essent perillosos per al trhfic, espe- 
cialment per al que va de l'afluent al de 
comunicació rhpida, sera condiciú indispen- 
sable que els vehicles, abans Centrar-hi, 
es parin. A aquest fi, el Departament de 
Circulació emprarh com a senyals d'adver- 
thc ia ,  a l'entrada del carrer afluent que 
condueixi a una cruilla o escomesa peri- 
Ilosa, discos de perill, i a la seva sortida, 
una franja de ciment o altre material aco- 
lorit de roig intens i a distancia convenient 
del seu final, a l'ensems que un disc amb 
la paraula «Precaució» i a terra, sobre la 
calcada, amb carhciers ben visibles, la pa- 
raula « Pareu » . 

Categoria de les cru~lles 

' a) Crutlla de primera categoria. = La ' que Cs formada per l'encreuarnent de car- 
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rers, el rendiment de circulació dels quals 
passi de1 75 per 100, terme mig. 

O) Crui'lla de segona categoria. = La 
que és formada per l'encreuament de car- 
rers, el rendiment de circrslació dels quals 
sigui inferior al 75 per 100, terme mig. 

Carrers de direcció Sinica 
Seran considerats carrers de direcció ú- 

nica els que a continuació s'especifiquen : 
a )  Els que només permetin el pas d'una 

sol:) columna de vehicles. 
b) Tots aquells, sigui la que sigui la seva 

capacitat en columnes, que passin del 100 
per 100 de rendiment de circulació. 

C) Tots els que la Comissió de Circula- 
cid, a fi d'endegar el trhfic, cregui conve- 
nient. 

d)  A1 Departament dc Circulació figu- 
rara un quadro global de tots els carrers de 
direcció única. 

Supressió del trhnsit rodat ' 
En tots aquells carrers a les voravies dels 

quals, en les hores de maxima circulació 
de vianants, el seu rendirnent de circulació 
passi del 100 per 100, calculat aquest a 
base de columnes de vianants (0'75 metres 
per columnes), es podrh suprimir total- 
ment o parcial la circulació de vehicles, a 
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criteri de la Cornissió de Circulació. En 
tots aquells altres carrers en que, a causa 
de la seva estretor o per condicions topo- 
grhfiques dolentes, sigui la circulació de 
vehicles o tramvies un perill per als via- 
nants, tatnbk es podra suprimir 11 criteri de 
la Comissió de Circulació. 

Prohibició del trhnsit de bestiar 

7 

Queda terrninantment prohibit que cap 
iiiena de bestiar (bens, vedelles, bous, etc .), 
circuli pels carrers del Districte Central 
de Trhfic. 
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Refugis a les cruilles 

.4 totes les cruilles del Districte Central 
de Trafic d'estructura semblant :i l'esque- 
matitzada al dibuix núm. 2, es col.locaran 
uns REFuGrs per ais vianants dins els pas- 
sos de protecció, segons indica el mateix 
dibuix. 

Cruilles amb quatre punts de referhcia 

Totes les cruilles del Districte Central 
de Trhfic de primera categoria, formades 
per i'encreuament de calcades la dimensió 
rnitjana de les quals no sigui superior 
als 20 metres, tindran quatre PUNTS DE 

REFERENCIA lluminosos (senyals lluminosos 
sobre calcada o sobre refugi) que es colrlo- 
caran de manera qye obliguin tots els ve- 
hicles que vulguin efectuar un canvi de 
direcció a passar el més prop possible de 
l'eix de la cruilla amb un bon camp visual 
que faciIiti el perfecte control dels vehicles 
per als seus conductors. 

La situació dels esmentats punts de re- 
ferencia s'especifica amb cotes a l'adjunt 
esquema núm. 2. 

ESTRUCTURACIO GENERAL DE LES NORMES DE CIRCULACIO 

Cruilles amb un punt de referencia 
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Totes les cruilles del Districte Central 
de Trhfic , formades per 1' encreuament 
de calcades i la dimensió mitjana de les 
quals sigui superior als 20 metres, tindran 
un PUNT DE REFERENCIA que se situara al 
centre de les alludides cruilles. Tots els 
canvis de direcció s'hauran de fer deixant 
sempre a l'esquerra el dit punt de referen- 
cia, per tal de constituir una trajectbria 
curvilínia seinblant a la de l'adjunt esque- 
ma número 3.  

i O 

A totes les altres cruilles o indrets del 
terine municipal de Barcelona que es tro- 
bin en condicions semblants a les anotades 
a l'article 11 podrh emprar-se el mateix 
sistema d'ordenació del trafic, si així ho 
creu convenient la Comissió de Circula- 
ció. 

A totes les altres cruilles o indrets del 
terme municipal de Barcelona que es tro- 
hin en condicions iguals o semblants a 
les anotades a I'article 9, podra emprar-se 
el mateix sistema d'ordenació del trhfic, 
si la Comissió de Circulació ho creu con- 
venient. 
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Pas de vianants (zones d'enllac) 

A totes les cruilles del Districte Central 
de Trhfic s'assenyalaran ~ ~ s s o s  DE VIANANTS 

per tal que serveixin de ZONES D'EF~LLAC de 
les voravies per als vianants que vulguin 
creuar les calcades. 

Aquests passos s'assenyalaran preferent- 
ment amb claus d'un material dur i el inés 
visible possible, tant en temps sec com 
plujós. També, pero, podran emprar-se 
llambordes o llosetes de ciment o altre 
material similar, colorejat de groc. Als 
llocs de molt trhfic i a criteri de la Comis- 
sió de Circulació. hauran d'assenvalar-se 
amb mitjans lluminosos (per exemple, 110- 
setes translúcides i que puguin ilrluminar-se 
per transparencia) a fi que puguin ésser vi- 
sibles de nit. 

La situació d'aauests PASOS s'es~ecifica 
amb cotes a l'adjunt esquema núm: 4. 

a) Sempre que, aquests passos, per les 
característiques especials dels llocs on s'ha- 
gin de collocar, calgui que siguin oblics, 
hauran d'ésser determinats per la Comis'sió 
de Circulació. 

bl Podran em~rar-se uns altres claus 
més petits per tal he formar damunt la cal- 
cada retols esquembtics per a dirigir el 
trhfic (esquema núm. 5). 

inants (zones d'enllac) 
I totes les altres cruilles o indrets del 
me municipal de Barcelona que es tro- 
en condicions sernblants a les anotades 

art. 9 podrh emprar-se el mateix sistema 
rdenació del trafic, si així ho creu con- 
iient-la Cornissió de Circulació. 

mb senyals reguladors electro-mecanics 
I totes les cruilles del Districte Central 
I'rhfic on s'entrecreuin carrers (tipus cor- 
t) amh carrers de COMUNICACI~ RAPIDA, 
istallaran senyals ELECTROMEC~ICS REGU- 

IORS del trhfic, perb sempre als llocs on 
taculitzin menys la circulació i on si- 
n més visibles, procurant, sempre que 
mgui, que siguin aeris. 

mb altres senyals reguladors 
L totes les altres cruilles del Districte 
itral de Trhfic, aixi com als llocs de 
inateixa Zona on la Comissió de Cir- 
ació cregui convenient o aquest Regla- 
nt indiqui, es colrlocaran senyals, lletres 
ndicadors damunt les calcades i vora- 
3, a fi de regularitzar el trhfic. 

i de velocitat 
,S de primera categoria 
Ils carrers de primera categoria, de do- 
direcció, les calcades dels quals siguin 
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de capacitat de quatre o rnés columnes, i 
a les de dues o més coliirnnes dc direcció 
única, en tant que no hi hagi Iínies de 
tramvies, la calcada podrh dividir-se a cri- 
teri de la Comissió de Circulació (mitjan- 
qant senyals niarcats daniunt el paviment) 
en diferents columnes, servant la columna 
corresponent a la proxiniitat de la voravia 
per a 'la utilitzacib dels vehicles de poca I 
velocitat (autbmnibus, camions, taxis lliu- 
res, etc.), o bé l'estacionament dels matei- 
xos si h i  han més de quatre columnes i 
l'altra o les altres per als vehicles de velo- 
citat superior. 

Passos subterranis per a vianants 
1 A l e s c r u i l l e s d e l D i s t r i c t e C e n t r a l  ' de Trhfie, especialment als indrets d'en- 

Passos de vianants amb aparells electro-mechnics 
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Als PASSOS DE VIANANTS de inés trhfic i on 
no sigui factible posar-hi un agent de la 
Brigada Especial de Circulació s'hi instal- 
laran uns aparells electromechnics que pu- 
guin ésser maniobrats pels mateixos via- 
nants i que perrnrtin donar-los pas quan 
així ho creguin convenient. 

Aquests aparells tindran un inecanisme 
especial de rellotgeria o similar, el qual 
privara que funcionin a intervals inferiors 
als TRES MINUTS. 

Artfcles 

1 9  

Senyals de precaució a les zones escolars 

creuarnent de carrers de COMUNICACIÓ RAPIDA 
amb carrers de gran circulació de vianants 
i vehicles, es construiran, als llocs d'abso- 
luta necessitat, a criteri de la Comissió de 
Circulació, passos subterranis per facilitar 
el pas de vianants per una. banda (túnel) 
i de vehicles per l'altra (calcada). 

2 0  

Senyals de silenci (Hospitals) 

Davant de totes les escoles hi haurh uns 
advertiments situats sobre la calcada o bé 
sobre les voravies, en forma de discos col- 
locats uns o altres a criteri de la Cornissió 
de Circulació, segons les característiques 
propies dels diferents indrets on estiguin 
situades les escoles en qüestió, de manera 
que especifiquin clararnent a tots els con- 
duc to r~  de vehicles o tramvies que han de 
creuar els llocs de residencia escolar amb 
precaució. 

2 1 

Davant de tots els hospitals, clíniques 
i altres edificis d'aquest genere hi haurh 
uns advertidors en forma de disc o bé sobre 
les respective5 calcades, com la Comissió 
de Circulació cregui convenient, que espe- 
cifiquin ben clararnent el respecte i el si- 
lenci que tots els conductors de vehicles i 
tramvies, així com els vianants, han de 
tenir en passar per tals indrets. 



ESTRUCTURACIO GENERAL DE: LES NOHMES DE CIRCULACIO 

Articles 

Zones d'ensenyanca (vehicles mecAnics) 

Queda absolutament prohibit ensenyar 
a conduir en qualsevol indret de la ciutat 
que no sigui assenyalat a tal efecte per la 
Comissió de Circulació. 

La Cornissió de  Circulació fixarh les zo- 
nes d'ensenyanca, on hauran d'acudir les 
acadhmies i particulars amb els seus alum- 
nes. Així rnateis, fixarh les hores durant 
les quals podran realitzar-se les practiques 
d'enscii yament. 

En acjuestes zones s'instaklaran uns indi- 
c a d o r ~  en forma de disc, amb la següent . T .  . . 
indicació : 

«%ONA D'EhSENY 11MENT 
de . . . . . . . . a . . . . . . . . hores.» 
Les a c a d h i e s  d'ensenyaiip sollicitaran 

de la Cornissió de Circulacib el lloc i hores 
on, entre, els ja fixats per la Comissiíi, de- 
sitgin realitzar llurs prhctiqucs. 

> 

C A P I T (  

DELS SE 

Articles 

a) P 
vehiclei 

b )  D 
c) c 

marxa 1 
4 L 

vehiclei 
e) v 
fl p 

calcada 
des d'u 

gl p 
una cal 

1 rauies « 

SNYALS EN FORMA DE DISC 

rohibició de circular per a tots els 
3 .  

lirecció prohibida. 
irculació prohibida als veliicles de 
lenta (tracció animal o similar). 
imitació de pes per a tota classe de  
S. 

elocitat mhxima permesa. 
rohibició d'estacionament en una 

d'un carrer o Avinguda (d'efecte 
na cruilla a la cruilla següent). 
'rohibició d'estacionament a part d' 
cada. 
'recaucib. (S'hi podrh afegir a aquest 
internacional de precaució, les pa- 
Escola », «Pas de vianants» , a Obres* 
gons les circumsthncies. 
arc d'estacionament. 
ktacionament reglamentat 
'rohibició de fer soroll. 
hecció obligatoria. 
:arrers de coinunicació rhpida. 
:arrers de primera categoria . 
larrers de segona categoria. 
larrers de tercera categoria. 
ona de chrrega o deschrrega de mer- 
S. 
ona d'espera. (Autobusos). 



DELS SENYALS EN FORMA DE DISC C A P I T  

Esquemes d'orientació 

Artfcles 

A tots aguells iridrets estratkgics on l'a- 
flukncia de vianants sigui més considera- 
ble, i a criteri de la Comissió de Circulació, 
es collocaran uns PLANS-ESQUEMES de la ciu- 
tat de Barcelona, on hi haurh assenyalades 
les Iínies d'authmnibus, tramvies, metro- 
politans i altres mitjans de locomoció, en- 
sems que les parades o estacions, a fi de 
facilitar a tot v i a n a ~ t  barceloní o foraster 
tant l'orientació general de la ciutat com 
la particular, en allb que es refereix a la 
seva trasllació. 

Nota. - Totes les altres indicacions seran 
assenyalades damunt les calcades o les vo- 
ravies, i es procurara, sempre que sigui 
possible, substituir els senyals de disc per 
aquestes altres menes d'assenyalaments. 
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DELS S: 
REGUL 

S) Parada de taxis. 
t) Indicació Centrada als metropolitans. 
u) Prohibició de girar a l'esquerra. 
u) Prohibició de girar a la dreta. 
x) Pas lliure a l'esquerra i en sentit rec- 

tilini, únicarnent pels vehicles, mentre el 
senyal Iluminós indiqui pas a l'esquerra 
(vermell-groc) . 

y) Pas lliure a la dreta i en sentit rectilini, 
únicament pels veliicles, mentre el senyal 
lluminós indiqui pasa la dreta (groc-verdj. 

ENYALS ELECTROMECANICS 
ADORS DEL TRAFIC 

Artf des 

Senyals llumi inosos indicadors de direcció 

els senyals electromechnics regula- 
le1 trhfic, seran o b e h  per tots els 
ctors de veliicles i de tramvies. 
combinacions de colors que s'utilit- 
seran el roig (ratlla horitzontal), 

.oc (rodó),  verd (ratlla vertical), 
roc i groc. 
oie indicara c~rohibició de Das». 

2 5  

" 1 .  

roc-roig upas lliure a l'esqu&ra». 
verd «pas lliure en direcció recti- 

Tots 
dors d 
condui 

Les 
zarati, 
roig-gr 
verd-g 

El r 
El g 
El 

1' lma ' » . 
El g 
Les 

roig, n 
acomF 

El g 
d' lrecc 

Not 
na pe1 
electrc 
norme 
de fac 
senyal 
4~ 

es vag 

roc-verd «pas lliure a la dreta». 
dues combinacions groc-verd i g o c -  
nentre no s'acordi el coiitrari, aniran 
~anyades del so d'an timbre. 
;roc indicara «pas lliure en totes les 
ioiis reglamenthries» . 
a. - La substitució de la forma rodo- 
la vertical o horitzontal als senyals 

>-niecanics, s'ha fet d'acord amb les 
.S internacionals de la circulació, a fi 
zilitar la comprensió dels alludits 
s pels daltonistes. 
testa substitució es farh a mesura que 
in canviant els senyals en qüestió. 



SENY ALS ELECTROMECANICS HEGULADORS DEL TRAFIC 

Articles 

Circulació dins les zones 
afectades pels senyals lluminosos 

Tots els vehicles, en entrar a la zona 
d'afectació dels senyals lluminosos, ho fa- 
ran de la manera següent : 

a )  A les calvades on només cipiguen 
dues columnes de vehicles, tant si la de 
l'esquerra esta com si no esth ocupada per 
una línia de tramvies, la de la dreta servir& 
per al pas clliure~ en direccions laterals, 
i la de l'esquerra per al pas lliure en direc- 
cid rectilínia. 

6 )  A les calcades on ckpiguen tres co- 
lumnes de vehicles, tant si una de les co- 
lumnes esta con1 si no esti ocupada per 
una línia de tratnvies que segueixi en di- 
recció rectilínia, o bé que tombi cap a la 
dreta o a l'esquerra, romandran a la co- 
lumna de la dreta els vehicles que vulguin 
tombar cap a la seva dreta; al centre els 
que desitgin el pas xectilini, i a l'esquerra, 
els que vulguin tombar cap a la seva es- 
guerra (esquema núm. 6). 

c)  Sempre que en una calcada de capa- 
citat de tres colunmes, amb una linia de 
tramvies, es produeixi per un vehicle o per 
un tramvia l'obstrucció de la vialitat d'una 
qualsevol de les seves columnes, degut a la 
situació en que es trobi l'esmentada Iínia 

4 ELECTROMECANICS REGULADORS DEL TRAFIC 

Articles 

de tr 
gada 
pectc 
descl 
Iiicle 

tigui 
sigui 
qued 
de tr 
d'acc 

yuat 1 ran 1 
2 6  vade 

cle S' I fi 
així 
prod 
d'im 
cat, 

67) 
calca 
Grkc 
les í 
calca 
vess: 

.arnvies, els individus afectes a la Bri- 
Especial de Circulació o al Cos d'Ins- 

m Privats, queden facultats per a 
ongestionar la calcada apartant els ve- 
:S obstacqlitzadors fora del pas obstruit. 

A les calcades on hi ciipiguen quatre 
mnes de vehicles, una de les quals es- 
ocupada per una línia de tramvies, 
la que sigui la seva direcció, aquesta 

larh exclusivament reservada per al pas 
samvies, i les altres tres es classificaran 
)rd amb el parhgraf segon. 

A les calcades on chpiguen més de 
re columnes de vehicles, s'augmenta- 
es de «pas centrala, i quedaran reser- 
s sempre la de la dreta i esquerra per 
is cap a la dreta i esquerra respectiva- 
t. 

Tot conductor que situi el seu vehi- 
obre una columna que no li pertoqui, 
com aquel1 que toqui la botzina o 
ueixi qualsevol altre sor011 en senyal 
paciencia, a causa de tenir el pas tan- 
se& iinmediatament denunciat. 

Tots els vehicles que, situats a la 
ida central ascendent del Passeig de 
ia (abans de travessar el carrer de 
2orts Catalanes) vulguin passar a la 
ida lateral ascendent (després de tra- 
ir el carrer de les Corts Catalanes), 
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SENYALS ELECTROMECANICS REGULADORS DEL TRAFIC 

Articles 

hauran d'efectuar, de primer antuvi, un 
canvi cap a la dreta quan el senyal llumi- 
nós corresponent aparegui en combinació 
eroc-verd, situant-se al  darrera dels vehi- 
V 

cles que formen columna a la dreta del 
carrer de les Corts Catalanes, direcció 
Placa d'Espanya, abans de travessar el 
Passeig de Gracia, esperant que aparegui 
tot seguit en el senval lluminós corremo- " 
nent el vsenyal groc-verd)) per a g&ar 
cap a la seva dreta i entrar a la calcada 
lateral ascendent del Passeig de Gracia, 
con1 era el sau desig. Tots els vehicles que, 
situats a la calcada central del Passeig de 
Gracia vulguin passar a la calcada lateral 
descendent. s'atendran a les mateixes dis- 
posicions que en l'apartat primer, perb 
aplicant-se al seu cas particular. 

h) Queda prohibit, en totes les «calca- 
des laterals» pertanyeiits a carrer o Avin- 
guda de primera categoria o de comunica- 
ció &pida (Passeig de Gracia, Corts Cata- 
lanes, etc.), efectuar'el ((canvi de direcció 
cap a l'esquerra)), aixi com entrar en les 
dites calcades laterals «per l'esquerra)), ve- 
nint de la calcada central del carrer, Avin- 
guda o Passeig en qüestió. 

Ratlla de precaució 
A totes les cruilles on h i  hagi un senyal 1 lluminós regularitzador del trhfic hi haur.4, 

Articles 

Obec 
llur ! 

IENYALS ELECTROMECANICS REGULADORS DEL TRAFIC 

a més del pus de via~zants, una ratlla que 
s'anomenarh rutlla de precaució, i ran de 
la qual hauran d'aturar-se tots els vehicles 
i trarnvies que així obligui el senyal llumi- 
nós corresponent (esquema núm. 7). 

iiencia als senyals electromecanics i 
hcronització 

Tots els conductors de vehicles i tram- 
vies han d'obeir el senyal lluminós que 
s'encengui, mentre no hagin passat de la 
ratlla de precaució. Un cop ~ a s s a d a  aques- 
ta, encara que s'efectu'i un  canvi de senyal, 
cal seguir la direcció empresa. 

Per tal de facilitar en el que sigui possi- 
ble la regularitat de marxa dels vehicles 
que circulin pels carrers de comunicació 
rdpida, on lii hagin senyals lluminosos 
electro-mechnics de regularització del trh- 
fic, es procurara que estiguin estructurats 
en un pla general de conjunt, a fi d'arribar 
al maxim possiblc dc sincronització, ate- 
nent els diferents rendiments de circulació 
dels carrers per als quals travessa el de 
comunicació rdpida. 

A les cruilles perilloses, perb poc fre- 
qiientades, de fora del Districte Central de 
Te&, ~ ' ins ta~laran ,  a criteri de la Comis- 

3 



SENYALS ELECTROAIECAKICS KEGIíLADORS DEL TRAFIC 

Articles 

sió de Circulaciií, seiiyals Iliiminosos de 
precaució, a base de celrles foto-electriqiies. 

Quan els referits senyals Iliimi~iosos s'il- 
luminin, indicaran precaució : pcr tant, els 
vehicles que creuin la cruilla hauran de 
reduir llur velocitat o hé parar-se. 

C A Y I T O L  V 

DE L'ESTACIONAMENT 
DE VEHICLES EN G E N E R A L  

Articles 

Cam estacionar-se 

A menys que hi hagi un senyal contrari, 
tots els vehicles, en estacionar-se, ho faran 
paraklelament a la vorada de les voravies, 
i es collocaran do manera que llur costat 
dret quedi adjacent a l'esmentada vorada i 
distant d'ella en un maxim de 0'30 metres, 
a excepció de tots aquells carrers on l'es- 
tacionament estigui disposat en angle o de 
manera similar. 

Doble estacionament 

Abandonament - Umit de temps 

En cap calcada, a rrienys d'haver-hi al- 
gun senyal contrari, no es perrnetra el 
doble estacionament . 

31 

Indrets prohibits d'estacionament - Límit de temps 

3 3 a) Queda proliibit que cap vehicle es 
pari o s'estacioni damiint d'iina zona 

Tot vehicle que resti estacionat en una 
calcada durant un espai de temps de vint- 
i-quatre hores, es tindra per ahandonat, i 
quedara a disposici6 de l'aiitoritat com- 
petent. 



ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN GENERAL ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN GENERAL 

Articles 

d'enllaq o davant Cuna zonu d'espera de 
passatgers o d'una zona de cdrrega o des- 
cdrrega de mercaderies, així com a una 
distancia inferior a 6 metres d'auuests in- 
drets (del comencament i del find respec- 
tivament \. 

I 

b) La zona d'espera de passatgers no es 
destinara a altres fins dels que corresponen 
al seu enunciat. 

C )  Queda prohibit a tot conductor d'un 
vehicle comercial de transport de passat- 
gers parar-se, dins el Districte Central de 
Trafic, en una zona d'espera més temps del 
necessari per a efectuar l'óperació de pren- 
dre passatge, que no passara mai dels tres 
minuts. 

d )  Queda prohibit a tot conductor d'un 
vehicle comercial de transport de merca- 
deries parar-se, al Districte Central de Trh- 
fic, en una zona de cdrrega més temps del 
necessari per a efectuar la chrrega o des- 
cirrega de mercaderies, que no passarh 
mai dels vint rninuts. 

e )  L'estacionament dels vehicles co- 
mercial~ dins el Districte Central de Trafic, 
per a la chrrega o descarrega de mercade- 
ries, queda prohibit de les 12 a les 13'30 
i de les 18 a les 19'30 hores. 
f) Queda prohibit estacionar-se davant 

d'un rebaix de voravia, gual públic o privat. 

DistBncia n 

CE 
cruil 
cia i: 
d'un 

3 4  

ran : 
de 1': 
ma r 

C; 
pbsii 
carrc 
asse1 
thnc 
Igua 
dava 
a un 

NI 
ció, 
pern 

Indrets pro 

1 En els carrers de trhfic industrial 
la prohibit l'estacionament, de tots els 
cles d'índole no comercial. 

PP vehicle no s'estacionarh amb el pro- 
t de prendre passatge o carregar o des- 
3gar mercaderies enfront d'un aparell 
nyalador de foc, així com a una dis- 
ia de l'aparell inferior als 5 metres. 
lment queda prohibit l'estacionament 
int d'un quarteret de bombers, així com 
a distancia inferior als 15 metres. 
o obstant, el Departament de Circula- 
per motius justificats, podra donar 

lisos especials. 

ninirna en les cruilles i escomeses 

ip vehicle no s'estacionarh dins d'una 
la o escomesa, així com a una distan- 
nferior als 5 metres. Quan es tracti 
a cruilla de carrers de comunicació 
la, la distancia sera de 10 metres. 
les cruilles de I'eixampla, es comenqa- 
i comptar els 5 rnetres des del vhrtex 
ingle que formen llurs escaires (esque- 
iúm. 8). 

hibits de circular-hi 

ieda prohibit conduir cap vehicle per 
unt d'iinci voravia. placa o passeig, a 



ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN GENERAL 

Artlcles 

excepció dels indrets construits a tal fi 
36 1 (guals). 

Hores d'estacionament - Límit de temps 

A1 D i s t r i c t e  C e n t r a l  de Trh f i c  on 
els senyals indicadors permeten l'estacio- 
nament dels vehicles i on no sigui indicat 
l'espai de temps que pot durar llur estacio- 
nament, queda fixat que cap vehicle podrh 
estacionar-se més d'una hora, de les 8'30 
(matí) a les 20'30 (tarda). 

Regulació de I'estacionament 

L'estacioiiament als carrers fara del Dis- 
tricte Central de Trhfic, llevat dels carrers 
de cornunicació &pida, sera regulat pels 
individus de la Brigada Especial de Circu- 
lació. 

Longitud de les zones d'espera 

La longitud mhxima de les zones d'espe- 
ra de passatgers de tramvies i autbmnibus, 
no passarh dels 15 metres, a excepció d'a- 
quells casos particulars en que, per motius 
raonats, sigui a u p e n t a d a  pel Departa- 
ment de Circulació, previ informe tecnic 
de la instancia presentada a aquest fi; pero 
mai no excedirh dels 30 metres. 

ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN GENERAL 

Articles 

Parades dels tramvies 

Totes les parades dels tramvies properes 
d'allh on hi hagi passos de viahants, es col- 
locaran de manera que llur part cap-davan- 
tera coincideixi amb la línia d'entrada als 
expressats passos, els quals hauran de que- 
dar lliures en tota l'amplada assenyalada. 

Senyals d'estacionament 

Tots els senyals fixes que han de regu- 
lar aquesta ordenanca seran determinats 
per la Comissió de Circulació. 



C A P I T O L  V I  

DE L'ESTACIONAMENT 
DE VEHICLES A LA SORTIDA DE 
TEATRES, CINEMES, ETC. 

Vehicles particulars 

Articles 

Horari 

a) . Els vehicles particulars que vulguin 
estacionar-se prop d'una sala d'espectacles 
ho faran en fila índia, que comencara a 6 
metres de la sortida i es continuara en el 
sentit de la circulació i tan arran com si- 

4 2  

gui possible de la vorada (sempre que no 
interrompin la circulació tramviaria), pero 
deixant lliure la sortida de tot carrer o pas- 

L'estacionanlent dels vcliicles particulars 
de les persones que van a teatre, cinema, 
etc., no es permetra si no és mitja hora 
abans de l'obertura de les portes del local. 

-. .- 

satge que trenqui la fila en qiiestió. 
b)  Si la sala d'espectacles esta empla- 

$ada en un carrer, avinguda o passeig (p. 
ex. : Passeig de Gracia) de calcada superior 
als 15 metres. s'efectuarh l'estacionament 
dels vehicles particulars al centre de la seva 
calcada central. No obstant, des de les 21 
hores endavant ho podran fer també (cas d' 
aglomeració de públic) tal com ve determi- 
nat en l'apartat a) d'aquest mateix article 
(esquema núm. 1 0).  

5TACIONANENT A LA SORTIDA DE TEATRES, CINEMES, ETC. 

d o  - taxis 

les 

Tots els vehicles auto-taxis que vulguin 
estacionar-se prop d'una sala d'espectacles 
ho faran en fila índia, de manera que el 
primer vehicle quedi a 6 metres de la seva 
sortida i els altres rera seu, a mesura que 
vagin estacionant-se, sempre, pero, el més 
arran possible de la vorada (no interrom- 
pent la circulació tramviaria) i tot deixant 
lliure la sortida de qualsevoi carrer o pas- 
satge que trenqui la fila en qüestió. Aquest 
estacionament comencara mitja hora abans 
de la sortida de l'espectacle píiblic. 

I 

Sempre que per les condicions especials 
de l'eniplacament de la sala d'espectacles 
no fos possible l'aplicació dels articulats 
corresponents a aquest capítol, la Comissió 
de Circulació dictara les normes especials 
que hauran de regir per als vehicles que 
vulguin estacionar-se. 

c) Si la sala d'espectacles esta davant 
d'un carrer de calcada superior als 10 me- 
tres i de categoria que ho ermeti, s'esta- 
blira l'estacionament senzil f' formant angle 
de 60" amb la vorada (esquema núm. 11). 



ESTACIONAMENT A LA SORTIDA DE TEATRES, CINEMES, ETC . 

Fila de. torn a les guixetes 

Articles 

Observació de la fila de torn 

4 6  

C.API ' I '01 ,  V I 1  

D E  LES 
PARADES FIXES DELS VEHICLES 
AUTO-TAXIS 1 AUTOOMNIBUS 

Artfcles 

Parades d'auto-taxis 

Queda pohibit  a tot conductor de ve- 
hicles sortir de la fila quan espera torn per 
a recollir les persones a qui espera, en el 
ben entes que si aquestes no es troben en 
el seu lloc esperant-lo, seguir& sense detu- 
rar-se, tot deixant el lloc al que ve rera 
seu i es collocar& de nou en la seva fila se- 
guint el corrent circulatori i passant a ocu- 
par I'últim lloc. 

4 7  

Els indrets on podran estacioilar-se els 
vebiclrs auto-taxis seran els que a conti- 
nuació s'indiquen, en el ben entes que en 
els llocs on no hi hagi assenyalat, bé da- 
inunt la calcada, bé en un pal indicador, 
el nombre de vehicles que poden estacio- 
nar-s'h i ,  hauran d'atendre's les indicacions 
de la Brigada Es~ecia l  de Circulació. El públic que s'estacioni a les voravies 

prop de les sales d'espectacles, esperant-ne 
l'obertura, es coklocarh en fila índia tan 
arran com sigui possible de la línia de ca- 
ses i procurant no dificultar el trhfic. 

\ 1 

Els indrets d'estacionament seran : 
1 .  Placa de Cataliinya (scgons re- 

tolació posada a la placa). 
2. Placa d'urquinaona (segons re- 

tolació posada a la placa) 
. . . . .  3 .  Plaqa del Teatre 

. . .  4. Placa de la Universitat 
. . . . . .  5. Placa de Goya 

. . .  6.  Placa de la República. 
. . . .  7. Placa d'Antoni Lbpez 

8. Placa de Yalau, prop de la Horsa 
. . .  9. Placa de Palau (jardins) 

. . . . .  10. Placa de I'Angel 
. .  1 1. Plaqa d'Espanya (jardins). 

12. Placa d'Espanya (cercle Exposi- 
ció) . . . . . . . . .  
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13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
LO. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
39. 

30. 
31. 
32. 
33. 
54. 
35. 
36. 
37. 

38. 

Placa de la Igualtat (Sant Agustí) 
. . . . .  PlaqadeRovira. 

. . .  Plaqa de Rius i Taulet. 

. . .  Plaqa de Ferran Lesseps 
Carrer del Bisbe Morgades . . 
Salmeron-Fontana (davant Telc- 

. . . . . . . .  fbnica) 
. . .  Placa de la Bonanova. 

. . . . . .  Placa de Sarrih 
. . . .  Placa de Vallvidrera 

Plaqa del Cornerc (Sant Andreu) 
Collblanc (final) . . , . . 
Carrer de Sans, xarnfrh Cros . 

. . .  Carrer de Sans-Alcolea 
Avinguda del 14 $Abril i Aviri- 

. . . .  p d a  de la República 
Pare Claret-Hospital de Sant Pau 
Pare Claret-Rambla Volart . . 
Passeig de Marapll  -Verge de 
h1oiitserrat . . . .  
Placa de Porit i Sagué (Clot). . 

. . .  Placa d'Eivissp (Horta) 
Placa d'Estanislaii Figueres . . 

. . .  Viaducte de Vallcarca. 
. . . . . .  Plaqa d'Adrih 

. . .  Placa de Manuel hxaíi:~ 
Placeta de Sant Pau . . . .  
Estació Riera de Maghria-Corts 
Catalanes. . . .  

. . . . .  Por tadela l ' a i i .  

Articles 

Rambla de Santa Mbnica, calca- 
da ascendent entre les cases nú- 
meros 3 i 7 . . . . . . .  
Rambla de Santa Mbnica, al cos- 

. . . . . .  tat de I'església 
Passeig de Fabra i Puig, cantona- 
da al carrer de Sant Andreu. . 
Passeig del Triomf, cantonada al 

. . . . .  caryer del Teulat 
Avinguda del Tibidabo . . .  
Ronda de Sant Pere, cruilla de 

. . . . . .  Mbndez Núñez 
Pallars, junt al Palau de Justícia 
Passeig de Fermí Galan, junt al 
Palau de lustícia . . . . .  
Casanova, davant lYHospital Clí- 
nic. . . . . . . . . .  
Comerc, entre Ribera i Avingu- 
da d'Eduard Maristany . . .  
Tiavessera de Dalt, cantonada 
Escorial . . . . . . . .  
Francesc Layret, davant del Tea- 
tre Nou . . . . . . . .  
F r a n c e s c  L a y r e t ,  davant del 

. . . . . .  MoulinRouge 
Francesc Layret, davant del Ro- 
yal. . . . . . . . . .  
Francesc Layret, davant del caf& 
Apolo . . , . . . . .  
Am del Triomf (jardins) . . .  
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55.  Colom. . . . . . . . 
56. Pelayo-Vergara . . . . . 
57.  Menéndez pela yo-Travessera. 

~ a l l o r c a - ~ o ~ e n t  . . . . . 
República Argentina-Craywinkel 
Laietana (Banc d'Espan'a) . . 
Passeig de la Ronanova-Esquerra 
Escoles Pies . . . . . . . 
Passeig de la Ronanova-Esquerra 
Anglí . . . . . . . . . 
Balmes-Placa Molina . . . . 
Carretera de Mataró-Llacuna . 
Palau de Justícia-Almoghvers . 

Esquemes de parades 
Al Departament d'lnspecció i Control hi 

haurh uns plans-esquemes de la situació de 
les diferents parades, així com el nombre 
de vehicles que podran estacionar-s'hi. 

Artlcles 

vuit vehicles. El termini valid d'aquesta 
parada sera des d'una hora abans de I'ar- 
ribada dels expressos de Madrid, Valencia 
i Franca, i formaran una fila arran de la 
voravia, davant de la dita Estació. 

c) Davant I'Estació (calcada aman de la 
seva propia voravia), queda prohibit l'es- 
tacionament. 

Parades d'auto-taxis 
a les estacions ferrovihries i als passeigs 

A l'estació de ~ i a n ~ a  els vehicles auto- 
taxis s'estacionaran de la manera següent : 

a) Al passeig de Circumvalació, entre 
17Avinguda d'Eduard Maristany i la porta 
d'entrada de I'Estació, dotze vehicles. 

b) A 1'Avinguda d'Eduard Maristany, 
davant l'estació de M. S. A., i entre el car- 
rer Comercial i el Passeig de la Indústria, 

5 l 
Vilanova, de la sortida 
:va dreta fins al primer 
s'estacionaran vuit ve- 

A l'estació del Nord els vehicles auto- 
taxis s'estacionaran de la manera següent : 

a Arran de la voravia, davant 1'Esta- 
ció i en sentit perpendicular a aquesta vo- 
ravia s'rstarinnaran dotze vehicles. 

lsseig de Gracia (M. S. 
'hragó, s'estacionaran 
de Claris a Llúria, i 

ra en el sentit Claris a 

s i avingudes que a con- 
ien, serA perm&s l'esta- 
e yehicles auto-taxis al 
en la direcció crue el 

.culació assenyal< pero 
ire l'espai vial de totes 
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Modiflcació de parades 

Articles 
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Parades a les cruilles de SEixampla 

les cruilles, així com la zona compresa per 
una zona de 6 metres d'amplada, exterior 
a aquest espai vial : 

Passeig de Gracia, de Casp a I'Avinguda 
del 14 $Abril. 

Corts Catalanes, de Muritarier, lins a la 
placa d'Espanya. 

Avinguda del 14 d'Abril, de Rfuntaner a 
I'Avinguda de la República. 

5 3 

Podran estacionar-se vuit vehicles auto- 
taxis a totes les cruilles dels carrers de 1%- 

Aquestes parades podran ésser niodifica- 
des a criteri de la Comissió de Circulació, 
en tant que les necessitats del trhfic O al- 
tres imperatius ineliidibles ohliguin a fer- 
ho així. 

xampla (segons d i~ t~ ibuc ió  esquema númc- 
ro 9), corresponent als carrers parallels al 
carrer de les Corts  Ca ta lanes  o als 
perpendiculars a aquesta direcció, quan hi 
sigui impracticable l'estacionanient, collo- 
cant-se quatre arran &un angle de la crui- 
lla i els altres quatre davant, situats, perb, 
sempre d'acord amh l'estructura fixada a 
l'esquema alludit. 

Articles 

Parades d'autobrnnibus 

Totes les línies d'autobrnnibus, provinents 
de les carreteres de Mataró i de Ribes, no 
passaran de I'Avinguda de la Re ública, i 
es fixaran, en principi, els llocs S e sortida 
i d'arribada a la plaqa de Giner de los Ríos. 

Les línies d'autobrnnibus provinents de 
la carretera d'Horta, Guinardó i Rabassada, 
a la placa de Lesseps. 

Les línies d'autobninibus provinents de 
les carreteres de Cornellh, Prat, Hospitalet 
i Molins de Rei, a la placa d'Espanya. 

Excepcions 

Sols en casos de marcat interhs púhlic, i 
sempre per acord consistorial, es perrnetrh 
l'entrada d'alguna línia d'autobmnibus al 
Districte Central de Trhfic o al casc antic 
de la ciutat. 



C A P I T O L  V I 1 1  

D E  L E S  Z O N E S  1  P A R C S  
D ' E S T A C I O N A M E N T  
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Zones d'estacionament 
Els indrets que a continuació s'especifi- 

quen seran les zones adequades per a es- 
tacionar-se els vehicles, atenent-se sempre, 
pero, als senyals que en aquells indrets el 
Departament de Circulació collocarh, per 
tal de fixar la situació dels vehicles que 
vulguin estacionar-s'hi, com també el seu 
nombre. 

Aquestes zones seran : 
Plaqa de Catalunya. 
Plaqa de Francesc Macih. 
Placa d'hntoni Maura. 
Corba Laietana . 
Sortida Alt de Sant Pere. 
Placa Nova. 
Plaqa de Sant Agustí. 
Corba Hospital-Carme. 
Placa del Teatre. ' 
Placa del Pi. 
Plaqa de la República. 
Placa de Sant Josep Oriol. 
Plaqa de la Igualtat. 
Placa de Sant Miquel. 
Plaqa del Regomir. 
Plaqa dels Angels. 

Articles 
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el Bonsuccés. 
: la Catedral. 
omercial. 
e Jerusalem. 
e la Llana. 
e Marquilles. 
e la Merce. 
e les Olles. 
e Palau. 
el Pedrcí. 
e Sant Just. 
e Sant Pere. 
e la Virreina. 
el Rei. 
carrers on llur categoria ha per- 

n de les voravies). 
:S avingudes on llur categoria ho 
i1 mig de la calcada central). 
s places i llocs que el Departa- 
:irculació assenyali amb caricter 
il o definitiu. 

Plaqa di 
Placa dc 
Plaqa C 
Plaqa di 
Placa di 
Placa di 
Placa di 
Plaqa di 
Plaqa di 
Plaqa di 
Placa d~ 
Placa d, 
Placa di 
Placa d' 
Tots els 

meti (arra 
Totes le 

permeti (a 
Totes le 

ment de C 
provisiona 

Parcs d'estaciona iment 

:S d'estacionament seran els in- 
renientment disposats pel Depar- 
Circulació, amb tots els avan- 

ganitzacions propies, on els ve- 
ran estacionar-se l'estona que els 
s dels vehicles tinguin per con- 
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Els Par( 
drets con1 
tarnent de 
tatges i or 
hicles pod 
conductor 
venient. 



Aquests indrets seran : 
Plaqa d'Antoni Lbpez (Parc superficial). 
Placa de Berenguer el Gran (Parc super- 

ficial). 
Placa de Manuel Azaña(Yarc superficial). 
Plaqa de la República ( P a x  subterrani . 
Placa de Santa Anna (Parc subterrani 1 . 
Placa de la Boqueria (Parc subterrani). 

D E  LES R 
Artieles 

Tot con 
les prescri 

Per avanqi 

4 Qu 
fara pel sc 
el conduc 
fa senyal s 
lador, qui 
s'ha d'obs 
maniobra 

1 Marxa lent 

Canvis a 1; 

c)  Qu' 
cap a la d 
rer o avin 
prbxim c 
dreta. 

Canvis a 1' 

4 Qu 
es vulgui 
rara el ve 
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iEGLES PER A CONDUIR 

b) Qu 
a poc a pc 
sigui poss 

iductor haurh de conduir segons 
ipcions següents : 

ar un vehicle 

an vulgui avangar un vehicle, ho 
:u costat esquerre. Si, no obstant, 
tor del vehicle que es voI passar, 
imb la mh o amb l'aparell assenya- 
e vol girar cap a l'esquerra, no 
taculitzar de cap manera la seva 
volent-lo avanqar. 

an es vulgui conduir un vehicle 
oc, es coklocar?i tan prbxim com 
ible de la voravia dreta. 

a dreta 

an es vulgui canviar de direcció 
reta, per a entrar en un altre car- 
iguda, el vehicle es coklocarh tan 
om sigui possible de la voravia 

an a la proximitat d'una cruilla 
girar cap a l'esquerra, es collo- 

hicle tan prhxim com sigui pos- 



DE LES REGLES PER A CONDUIR 

Articles 

sible del centre de la calcada, en carrers de 
direcció doble. 

Per avancar un tramvia 

e )  Tot conductor que vulgui ultrapassar 
un tramvia, ho pot fer per la dreta als 
carrers de direcció única on el tramvia 
circuli arran de la voravia de l'esquerra; 
ha de fer-ho per l'esquerra en els carrers de 
direcció única on aquel1 circuli pel centre 
de la calcada o bé als carrers de doble di- 
recció si circula aman de la voravia dreta, i 
obligatbriament per la dreta, amb la degu- 
da precaiició, als carrers de doble direcció 
si tarnbé circula pel centre de la calcada. 

Vehicles lents 

f) Tots els vehicles comercials (de viat- 
gers i de mercaderies) hauran de mante- 
nir-se sempre tan prbxims com sigui possi- 
ble de la voravia dreta. 

Observació del costa2 dret 

g)  Els veliicles de tracció animal han 
de servar sempre el costat dret de la cir- 
culació . 

Calqades dividides en columnes 

l En tota calcada dividida longitudinal- O ' 
ment per una ratlla, o per una voravia 

Articles 

centra 
6 0 !  Iadrei 

Víratges í ca 

En 
ció, 11, 
posicil 

4 
180" a 

Prohibició d' 

pleta) l h )  

61 

Cap 
vehicl 
ció en 
vehicl 
dreta. 

senyal 1 t u 2  c 
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tuar u 
compl 
rhpida 
(tarda 

e )  
seva d 

1, els conductors hauran d'anar per 
ta de la divisió. 

avanc a les cruflles 

1 conductor no podrh avanqar cap 
e que vagi per la seva mateixa direc- 
una cruilla, a excepció de quan el 

e que es vulgui passar giri cap a la 

nvis de direcció 

efectuar un viratge o canvi de direc- 
auran de complir-se les següents dis- 
ons : 
Cap vehicle no farh una volta de 

I les cruilles (canvi de direcció com- 

Queda prohibit a tot vehicle efec- 
na volta de 180' (canvi de direcció 
eta) en un carrer de ~comunicació 
L » ,  des de les 8'30 (mati) a les 20'30 
\ 

). 
Tot conductor podrh girar cap a la 
reta sempre que no hi hagi un senyal 
prohibeixi fer-ho. 
Tot conductor podrh girar cap a la 

:squerra, sempre que noh i  hagi algun 
I que li prohibeiñi fer-110. 
Es condició indispensable, en efec- 
palsevol canvi de direcció, que el 
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conductor tregui la mii corresponent al 
costat que vulgui efectuar la volta o que 
empri per a la mateixa finalitat un meca- 
nisme electromechic indicador, obligatori 
per a tots els vehicles. 

Llocs on es prohibeix maniobrar-hi 

Cap conductor no podrh utilitzar per a 
fer maniobres de qualsevol mena, una cal- 
Fada de propietat particular, «gualsw de 
les estacions de servei de benzina, d'olis, 
d'aire, etcktera, etcktera. 

Prohibieió d'obstrucció 
en les zones, parades i calcades 

Cap conductor no  parara el seu vehicle 
o l'estacionarh de tal manera que obstruc- 
cioni una «zona dYenllaq>, una parada de 
de tramvies, autbmnib~is, electrbmnibus, 
taxis o zones de carrega i deschrrega de 
mercaderies. 

? 

a) Cap conductor no bloquejara o obs- 
truir& una «calcada». 

6 )  Si un vehicle per avaria o per una 
causa semblant no pot ésser tret pel seu 
propietari o conductor de sobre d'una cal- 
cada on obstaculitzi el triific, haurii d'ésser 
immediatament arrossegat per un procedi- 
ment mechnic qualsevol, o senzillament a 

Quan s'h: 

o 
de 
con 
cre 
t r a.1 

cle: 
líni 
trar 

1 1 rail 

6 6 
ha 

6 
en 
sen 

de h r q o s l  [ora de la zona obstaculit- 
la. 
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i de deixar pas lliure al8 tramvies 

7 
pod 
par; 
o a  
SOIS 

1 )  Quan un tramvia ha arrencat per tal 
creuar una calcada, queda prohibit als 
iductors dels altres vehicles intentar 
uar I'esmeiiiada calqada abans que el 
iivia hagi passat per la trajectbria que 
de seguir el vehicle en qüestió. 
1 )  Quan vehicles i tramvies es deturin 
una cruilla o en un altre lloc obeint els 
yals regularilzadors del triific, els vehi- 
j, en deturar-se, no ultrapassaran la  
a de la plataforma capdavantera del 
nvia. 

'ot vehicle que circull per damunt dels 
S d'un tranivia, en els indrets on no exis- 
.in senyals reguladors del trhfic (divisió 
la calcada en colurnnes) ha de deixar el 
lliure a tot tranivia, si aquest utilitza per 
p e s t a  finalitat un senyal acústic d'avís. 

'ot conductor de qualsevol vehicle no  
rh iiltrapassar un tramvia que estigui 
a t ,  descarregant o carregant -passat@rs 
punt de parar-se prbxim a una parada; 
110 podrii fer, i encara arnb la deguda 

:aució, sempre que l'aturada sigui de- 
a a l 'obedihcia d'algun senyal llumi- 
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Com circular per on hi hagi refugis 

Articles 

Cap vehicle no podrh circular pe 
munt les calcades on hi hagi una Iín 
trarnvies situada a l'esquerra d'un <re 
no axial o entre dos refugis, sinó qu 
hagi un obstacle que el diiiculti d'an: 
la seva dreta (esquema número 12). 

6 8 

Marxa enrera 

nós o a la d'un individu pertanyeni 
Brigada Especial de Circulació. 

En el primer cas, el vehiclc ha de 1 
se i esperar que els passatgers que t r a ~  
la calcada per anar a pujar o per 
baixat del vehicle, siguin a dalt del vf 
o a la voravia respectivament. 

Per a fer retrocedir un vehicle es t 
present : 

a )  Cap conductor no farh retroce 
seu vehicle, almenys que no estigui 
de poder fer-ho sens,e perill, i semprc 
sarh, en fer-ho, emprant per aquest I 

un procediment electro-acústic per : 
els vianants i els vehicles que s'acosti 

b )  En cap cas el vehicle no retroc 
més de 15 mctres. 

c )  Cap vehicle no retrocedirh er 
cruilla o en un  angle d'una calcad; 
menys que no estigui dirigida aquest; 

t a l a  

r da- 
lia de 
:fugi » 
an hi 
ir pei 

dir el 
seguI 
e avi- 
notiu 
ivisai 

1 una 
9, al- 
1 ma- 
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Par 

Pas 

Par 

niobra per un observador, des de la matei- 
xa calcada o vorera. 

'ar-se 
Tot conductor que vulgui parar un ve- 

hicle ho farh arrambant-se a la voravia, 
després de treure la seva mh dreta o em- 
prant el mateix senyal electro-mechnit 
d'un canvi de direcció. 

1 als «guals» 
Tot conductor que vulgui utilitzar un 

«gual» situat en una voravia, esta obligat 
a parar-se abans d'entrar-hi. 

.ades i velocitats excepcionals de19 tramvies 
En tota calcada de doble direcció on h i  

hagi línies de tramvies que ocupin la cal- 
cada, de tal manera que quen hi circulin 
per damunt els tramvies corresponents, no 
sigui factible a cap vehicle poder avancar 
el tramvia per la seva banda dreta, és con- 
dició indispensable que aquests vagin a un  
regim de velocitat de 30 quilbmetres per 
hora. A més, quedaran suprimides totes 
les parades durant el trajecte, si aquest és 
inferior a 200 metres, o, en cas d'ésser su- 
perior, sols es permetrh una parada cada 
150 metres, mentre la calcada no permeti 
almenys el pas d'una columna de vehicles 
per la seva banda dreta. 
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Circulació per les cru~lles amb Punts de Referc 

a )  A totes les cruilles on hi hal 
regularització de la circulació rodad: 
jancant el sistema de «punts de refer 
(quatre punts), els vehicles quc v 
efectuar un convi de direcció per l'e 
ra han de dcixar sempre els dos «pu 
referencia» que corresponguin, respc 
ment, al carrer que? deixrn i a aqu 
entren, a la seva esquerra. 

6 )  Quan a la cruilla en qüestió 
hagi un «punt de referencia)) situat 
de la calcada, tots els canvis de di 

Prioritat de pas a les cruilles 

per l'esquerra s'efectuaran seguint ui 

jectbria, tan prbxima corn sigui possi 
punt esmentat, pero deixant-lo sen 
I'esquerra. 

7 4  

trar cn 
vehicle 

Tot conductor d'un vehicle en ciii 
una cruilla i coincidir amb un altre 7 

que s'acosta verticalment a la seva 
ció, ha  de deixar-li senipre pas si ve 
dreta, sempre que els carrers que 
la cruilla siguin de la mateixa cati 
En aquest sentit, els carrers de «cc 
cació rapidaa tenen prioritat damu 
els altres, i entre aquests els de p 
categoria als de segona i els de segc 
de tercera. 

d' irec- 
per la 

formin 
egoria . 
)muni- 
n t  tots 
rimera 
ma als 

gi una 
1, mit- 
encia » 
ulguin 

sols hi 
al mig 
irecció 
l a  tra- 
ble, al 
ipre a 
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Senyal de pc 

a )  
via? a '  
als ve1 
que v 
la sev; 
a les ( 

lumne 
hicle E 

que v 
que v< 
un pei 
d'evit: 
dent, ; 

seu se 
qualse 
fer-li. 

bsar-se en marxa o de canvi de direcció 

Tot vehicle parat arran de la vora- 
bans d'arrencar, ha  de fer un senyal 
hicles que van en la mateixa direcció 
o1 ernprendre, per a fer-los avinent 
a intenció. Ventre pasci un tramvia, 
:alcades o11 siguin factibles dues co- 
S de veliicles, no arrencarh cap ve- 
iituat aman de la rorera. 
En tots els casos, el conductor d'un 

e que efectui un senyal indicador 
n a efectuar un canvi de  direcció o 
a a arrencar, sempre ha d'observar 
-fecte control del seii vehicle, per tal 
ir, tant coin sigui possible, un  acci- 
a causa d'una mala interpretació del 
myal, oixí com ha d'estar atent a 
vol senyal que un altre vehicle pugui 

Immobilitat c lels vehicles estacionats 
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i els condiiciors, quan deixin els ve- 
estaciofiats en llocs perinesos, ja si- 
>p de la voravia o als Pares d'esta- 
ient ,  han de fer-110 de tal manera 
3p individu, que no estigui conve- 
ient autoritzat, pugui posar-los en 
, en el ben entes que l'aparell que 
per aconseguir l'anterior finalitat no 

Tots 
hicles 
gui prc 
clonan 
que c; 
nientn 
marxa 
empri 
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ha de trabar el vehicle disposat de manera 
" 1 que no pugui ésser arrossegat o mogut. 

No estacionament a les zones d'enlla~ 

Queda prohibit a tots els vehicles esta- 
" ! cionar-se dins d7una rzona d'enllaq >. 

Pas lliure als serveis urgents oficials 

a)  Tots els conductors de vehicles estan 
obligats, immediatament que sentin els se- 
nyals acústics propis dels vehicles oficials 
de Bombers, de Policia o d'Ambulancia sa- 
nitaria, a arrambar-se tan prop com sigui 
possible a la voravia dreta; deixar el pas 
cornpletament lliure i no seguir als esmen- 
tats vehicles a una distancia inferior als 
150 metres. 

Llocs de sinistre 
6 )  Queda prohibit a qualsevol vehicle, 

excepte els vehicles oficials, estacionar-se 
dins d'una zona que cobreixi els 200 me- 
tres al voltant de l'indret on hagi ocorre- 
gut un sinistre qualsevol : foc, accidents o 
similars. 

c) Cap conductor de vehicle no passarh 
damunt les manegues de l'aigua del Cos de 
Bombers, esteses a terra, en servei. 

DE LES REGLES PER A CONDUIR 

Artfcles 

Acompanyants dels conductors i altres normes 

a )  No es permetrh que el seient davan- 
ter de cap vehicle comercial o particular, 
vagi ocupat per més de dos individus i el 
conductor. 

6) Queda prohibit, mentre es condueix, 
tenir asseguda a la falda una persona, tant 
si és adulta com si és un infant, així com 
conduir assegut a la falda d'altri. 

c) Queda prohibit conduir amb una 
sola ma, així com agafar el volant dues 
persones alhora. 

d) Queda prohibit a tot conductor de 
qualsevol mena de vehicle, lliscar per una 
baixada amb el canvi de marxa al punt 
mort. 

Seguicis fúnebres 

e )  Tots els vehicles que formin part del 
seguici d'un enterrament aniran per l'es- 
querra del trhfic, i tindran dret preferent 
de pas en qualsevol circumsthncia. Sols en 
el cas de que es tracti de vehicles perta- 
nyents al Cos de Bombers, al de Policia o 
d'Ambulancia, hauran de donar pas. 

Els vehicles que acompanyin un cadaver 
al Cementiri, així eom els dels familiars que 
formin l'acompanyament, es diferenciaran 
de tots els altres vehicles pel fet de portar 



DE LES REGLES PEB A CONDUIR 
DE LIiS KEGLES PER A CONDUIR 

Artlcles 

a la part davantera dreta, i a dalt de la 

8 0  l carrosseria, una bandereta blanca arnb una 
creu morada al mig. 

Interrupció dels seguicis 

Queda prohibit interrornpre qualsevol 
seguici autoritzat (fíinebre, religiós, social, 
militar, etc., etc.) 

No penjar.-se als vehicles 

Queda prohibit penjar-se en qualsevol 
vehicle en marxa, d'una manera que se 
sobresurti dels límits fixats per la carros- 
seria. 

Mira11 retrovisor 

a )  Tots els vehicles tenen l'obligació de 
dur mira11 davant del conductor, de mane- 
ra que els permeti veure perfectament la 
calcada que es deixa enrera, a mesura que 
el vehicle avanqa. 

Límit d'espai sortint ae la carrega 
b) Queda prohibit dur als vehicles qual- 

sevol objecte que sobresurti dels límits 
fixats per la carrosseria, a menys que no  es 
disposi d'un perinís especial. 

c) Queda prohibit conduir tot vehicle 
on h i  hagi un objecte que dificulti la visua- 
litat del conductor. 

Pujar o baixar en marxa 

Limitació de zona als vehicles dlanunci 

'' 
Queda prohibit pujar o baixar amb con- 

sentiment o sense del conductor, en un ve- 
hiele en marxa. Tot conductor ha  de pro- 
hibir aqiiests actes. 

Desatenció. Ignorancia de les ordenances 

8 5  

Cap conductor no pod& conduir un  ve- 
hicle o un tramvia d'una manera desaten- 

Tots els vehicles, l'única finalitat dels 
quals és servir d'anuncis mbbils, no podran 
circular dintre el d o s  del casc antic de 
Barcelona : Rondes, Francesc Layret, Co- 
lom, Indústria i Belles Arts. 

ta i, per tant, no podrh mai allegar, en el 
no  complirnent d'un articulat qualsevol 
d'aquesta Reglameritació, que no s'havia 
adonat de tal o tal altre signe indicador : 
direccions ~rohibides.  ~rohib ic ió  d'esta- 

I , I 

cionaments, cruilles perilloses, etc., etc. 

Obligació d'assistencia als accidentats 

8 7  

En cas de qualse\-o1 accident en una cal- 
cada, els conductors del vehicle o vehicles 
productors d'aquest fet, pararan i donaran 
l'assisthncia necesshria a les persones acci- 
dentades; a més, estan també obligats a 



DE LES REGLES P E R  A CONDUIR 

Articles 

donar llur nom, cognoiii i adreces corres- 
ponents a les autoritats competents, així 
con1 ensenyar els títols acreditatius de con- 
ducció. Si el conductor del vehicle en 
qüesti6 iio és el propietari, queda obligat, 
a niés, a donar el noni i doiiiicili del pro- 
pietari. 

Vehicles que s'avarien 

En cas d'ana avaria que no perrrieti és- 
ser reparada imrnediata~nent, es portara el 
vehicle, si hd quedat aturat en un indret 
que dificulti el trhfic, a una <zona de cal- 
ina», o bé es procurarii remolcar-lo al lloc 
o11 pugui efectuar-se la seva reparació. 

C A P I T O L  x 
D E  L E S  V E L O C I T A T S  

Articles 

Velocitats legals 

a )  Tot coiiductor d'un veliicle lia de 
conduir amb tota cura, i senipre servara 
una velocitat prudent que no sigui ni su- 
perior ni inferior a la propia i raonable en 
cada cas; en tot inoriient tindrh eii consi- 
deraci6 les dificultats inlierents al trhfic, 
les dimeiisions dcls carrers i les seves pro- 
pies facultats de control del vehicle, a l'en- 
sems que tindrh en conipte els \ d ~ i c l e s  del 
seu costat. 

b )  Les íiiiiques velocitats mhximes per- 
iiieses serari les que a continaació s'especi- 
fiquen, excepte eii tots aquells casos espe- 
cials on s'oliligiii en algun articulat d'a- 
quest Reglament a emprar una velocitat 
inferior. 

1 . r  25 knis. hora en totes les calcades 
pertariyents al Casc antic. 

2.11 36 kms. hora en totes les calcades 
pertanyents a un Barri de negocis. 

3 . i  35 knis. hora en totes les calcades 
pertanyeiits al Districte Central de Trafic, 
així com n tot «barri residencial,. 

Es dcurc ineludible de tot individu per- 
tanyent a la Brigada Especial de Circula- 
ció, de deturar i denunciar a tot conductor 
de tot veliicle, sigui qiii sigui, i allh on si- 



DE LES VELOClTATS C A P I T O L  X I  
Articles 

gui, que vagi a una velocitat superior a 4C 
km.  hora. 

c )  Cap conductor conduirh, en traves- 
sar les cruilles. o en efectuar un canvi de 
direcció de carrers o avingudes, a una ve- 
locitnt superior als 20 km. hora. 

D E L S  V Z A N A N T S  

Articles 

Zones de seguretat 

Zones d'enlla~ 

En tots els indrets del Districte Cen- 
tral de Trafic, on a criteri de la Cornissió 
de Circulació sigui necessari, es marcaran 
damunt les calcades tzones de seguretat~, 
a fi  de protegir als vianants en els encreua- 
ments de gran trific. 

9 O 

Aturalls de limit de passos de vianants 

A les cruilles de tot el Districte Central 
de Trhfic hi hauran uzones d'enllaq w asse- 
nyalades per claus i estructurades segons 
I'esquema número 5. 

Davant d'aquestes zones es col-locaran 
unes lletres blanques, pintades damunt la 
calcada i que no tindran menys de 0'60 
metres d'alqada per 0'10 metres d'amplada, 
i seran situades a 10 metres de distancia de 
cada «zona d'enllaqw . Aqiiestes lletres diran 
u Precaució B. 

En totes les voravies estretes o voravies 
i refugis propers a escomeses o cruilles de 
gran triific, es co1locaran damunt les vora- 
des, petites $astres unides amb cadenes 
(o altres aturalls d'efectes semblants) a fi 
de canalitzar el pas de vianants. 



DELS VIANANTS DELS VIANANTS 

Articles 

Cal respectar les voravies i zones de seguretat 

Queda pr&ibit a tot conductor de qual- 
sevol vehicle entrar dins de cap «zona de 
seguretat), així coin també pujar damunt 
de cap voravia. 

Com i quan han de travessar els vehicles 
les zones d'enllac i seguretat 

a) Queda prohibit a tot conductor de 
qualsevol veliicle travessar una «zona d'en- 
llac» marcada, mentre damunt la meitat 
de la calcada corresponent a la direcció del 
veliicle de que es fa referencia hi hagi un 
vianant que creui la calcada; i no podrh 
fer-ho fins que l'atludit vianant no hagi 
passat a l'altre costat de la zona de la cal- 
cada compresa en la direcció que marxa el 
referit vehicle. 

b )  Queda prohibit a tot conductor de 
qualsevol vehicle $ravessar iina zona d'en- 
llac desmarcada, mentre dainunt la meitat 
de la calcada corresponent a la direcció del 
vehicle de que es fa referencia lii hagi un 
vianant qiie estigui creuant la calcada; i no 
podrh fer-ho fins que el referit vianant no 
hagi passat a l'altre costat de la zona de la 
calcada conipresa en la direcció qiie marxa 
l'esmentat vehicle. 

Articles 

Precaucion 
C) Qu: 

una zona 
molt conti 
amb el br: 
tal i amb 1 

Als Iloc: 
nics a l'ab 
trhfic, no s' 

Excepcionc 
e )  Els 

cles no s'a 
estigui dir 
Especial d 
electro-me 

9 4  

Obediencia 

de la vora 

Tant de cul 
d) Sen 

un accider 
tre tramvi 
primer co 
si l'accidei 
v ianants~ 
nant si ha 
cada, tant 
de trh6c. 

is del vianant 
111 el vianant vulgui creuar, en 
d'enllac, una calcada de trhfic 
nu, farA repetidament un senyal 
~ c ,  estenent-lo en sentit horitzon- 
la palma de la mh cap endavant. 
j on hi liagi senyals electromech- 
ast dels vianants per a aturar el 
'utilitzarh l'anterior procediment. 

pa en els accidents 
Ipre que en iina calcada ocorri 
~t entre vehicles i vianants o en- 
ies i vianants, el tant de culpa 
rrespondrh al vehicle o tramvia, 
n t  ha iingut lloc en un «pas de 
o «zona de seguretat~,  i al via- 
succeit als altres llocs de la cal- 
si funcionen con1 no els senyals 

i d'aquesta ordenanca 
anteriors apartats d'aquests arti- 
~ l i c a r a n  a les criilles on el trhfic 
igit per un individu de la Brigada 
e Circulació o bé per un aparell 
:chnic regularitzador del trhfic. 

als aturalls 
:da prohibit a tot vianant baixar 
via i intentar creuar la calcada 



DELS VIANANTS DEIS VIANANTS 

Articles 

als indrets on hi hagi vorades amb defensa, 
9 4  1 aturalls o impediments semblanis. 

Articles 

:aixes, circular-hi amh farcells 
ljectes tallants o bruts i posar-hi, 
e sigui momenthniament, qual- 
ecte que pugui ohstaculitzar la 

locar-hi ( 

No obstruir les calcades 9 8  

Queda prohibit a tot vianant estacio- 
nar-se o passejar-se per les calqades, a 
excepció dels indrets anomenats uzones de 
seguretatw i a les uzones d'enllaqw, per on 
hauran de passar-lii anib tanta rapidesa 
com sigui possible. 

grans i ob 
encara qii 
sevol obj 
circulaci6 

s i malalts 

its vchicles, destinats exclusiva- 
"ansport dc nens o nialalts, tot i 
rcular pcr les voravies ho faran 
a de no entorpir la circulació de 
circulant sernpre per la dreta. 

Vchicles d'infanl 

On no s6n senyalades les zones d'enllac 
9 9  

A les calqades on no h i  hagin assenyala- 
des les uzones d'enllaq», o bé czones de 
seguretat)) , els vinnants creuaran les ce 
vades pel camí més recte, seguint una t r  
jectoria que coincideixi amh les tangen 
de les voreres. 

EJs pet 
inent al  ti 
podent cii 
de tnaner; 
viananis, 

Com cal portar a :ls iarcells i altres estris 11- 
a- 
its 

soncs que circulin pcr les vora- 
farcells hauraii de y rendre totes 
icions possibles per no ferir, ni 
ni hdhuc molestar els altres via- 

Les per 
vies amb 
les precac 
colpejar, 
nants. 

res de ferro, peces de fusta i tot 
cte niassñ llarg per a transportar- 
ia vertical, haurh d'ésser portat 
3ersoiies, de manera que cada un 
extrems reposi sobre l'espatlla o 
els portadors. 
aigües, on~brclles i objectes sem- 
iuran d'ésser duts sempre i en tot 
verticalment. 

No obstruir les voravies 

Les bar 
altre objej 
lo en forn 

9 7 per d~ ic s  1 
dels seus 

Al Districte Centra1 de Trhfic, o t 

qualsevol barri de negocis, queda prohib 
que cap ' vianant es,pari o resti estacion 
a les voravies, a eñcepció dels llocs prl 
xims a les vorades (parades de vehicles cl 
rnercials) i a la Iínia d'edificis (aparadors ( 
les boiigues). 

a la nih d 
Els par 

blants, ha 
moment, 

No obstruir les voravies amb iarcells i altres estris 

Queda prohibit fer circular per les vor 
vies cavalls, vehicles, carretons, etc., ca 



C A P I T O T ,  SI1  

DELS VEHICLES COMERCIALS 
( A U T O O M N I B U S  1 CAMIONS) 

Articles 

Operacions de carrega i descarrega 

Sernpre que sigui factible, lrs iiiercade- 
ries, i en general tota rnena de chrrega, eb 
descarregari i es carreprh pel costat del 
vchicle més prbxim a la vorada. Quan a- 
questa opcració sigui impracticablc a causa 
del tamany o del pes de la mercaderia, el 
vcliicle podrh acular-se en front d~ la vora- 
da, peri) Iii roinandrh lormiint l'angle que 
menys obstaculitzi la rnarxn dels altres ve- 
Iiiclrs o tramvies. 

Quan un veliicle dtk traecid animal esti- 
gui opcrant dc la manera que s'indica a 
l'anterior articulat. si 6s de qiiatre o més 
rodes es girarh el seu joc dnvanter. o 1 ~ é  tot 
el vehicle si és de dues rodes, e11 la direc- 
cid dels vehicles quc circulin per aquella 
calqada. t 

Dímensions legals d6alqada, ilargada i amplada 
Materíes que embruten 

a) Cap vehiclc no excedirh, qualit a la 
seva amplada, inclornt-lii la chrrega, de 
2'75 inetres. 

6 )  Cap vehicle, carregat o descarregat, 
no tiiidrh una alcada superior als 4 rnetres. 

Articles 

c) C 
d e 8  m 
acopla 
tal. de 

d)  ( 
cle qu 
del qu 
I'exprí 

e) ( 
rega q 
seva 
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I vehicl 

queste 
Depar 
estend 
temps 

cial ut 

puguii 
carrer 

DELS VEIFICLES COMERCIALS 

Senyals per 

lap vehicle no excedirh. en longitud, 
etres, i en forma de comboi (veliicles 
ts) no excediran en llur longitud to- 
2C metres. 

h p  conductor no al seu velii- 
alsevol objecte o aparell l'amplada 
al  superi el inhxinium d'ainplada de 
:ssat vehicle. 
h p  veliicle no transportara cap c b  
ue surti, en sentit longitudinal, per la 
bart capdavantera, 1 metre ni per la 
art posterior 4 rnetres. 
'ota persona que vu'lgui conduir un 
c. de tamany superior al fixat per a- 
,S ordeiiances podrh deniallar-110 al 
tarnent de Circulació, o11 se li podrh 
Ire un full de ruta, especificant el 
i el treball que ha d'efectuar. 

Queda prohibit a tot vehicle comer- 
ilitzar qualsevol calcada si transporta 
ies que degotiii, que s'escampin o que 
t l  embrutar d'una manera o altra els 
s. 

104 

quan sobresurt la chrrega 

ipre que un veliicle comercial trans- 
. ~ n a  chrrega que sobresurti de la seva 
,seria més de 0.70 metres, es collocarh 
rern de l'esnlentada chrrega una ban- 

L vermella a cada costat durant el dia, 

Sen 
porti i 
carros 
a l'ext 
deretz 



DELS VEHICI.ES CORIERCIA1,S 
DELS VEHICLES COMERCIALS 

Artieles 

i un llum verme11 duiaut la nit, visible 
almenys a una disthncia no inferior als 
60 m.  

Remolcs 
Cap conductor no remolcar31 més d'un 

vehicle ni més de dos remolcs. 
a) Quan es rernolqui un vehicle, que- 

da prohibit que la connexió que els uneix 
sigui niés llarga de 5 metres i sempre que 
l'enllaq passi d'l metre, queda estatuit com 
obligació ineludible per a poder efectuar 
qualsevol remolc, que la connexió dugui 
una banderola blanca de 0'30 metres d'am- 
 lada ner 0'30 d'alcada. 
' b) ' ~ o t s  els remOlcs estaran connectats 
al vehicle motor rnitjaiqant un acoblament 
convenient: a més, s'hi aregiran dues ca- 

u 
denes, una'a cada'costat de l'acoblament, 
collocades a la mateixa part del xassis d'on 
arrenqui I'acoblament, i caldrh que siguin 
siificientment fortes per i l  poder resistir 
amb facilitat l'arrossb~ament del remolc o u 

remolcs a plena chrrega. 
c) Cap conductor no arrossegarh un re- 

rnolc que estigui situat a més de 0'20 m.  
del vehicle motor. 

Aparells d'avis als autobmnibus 
Tots els autobmnibus amb pis superior ' 1 hiibil per al transport de viatgers, hauran 

Artlcles 

l o L ;  

Prot 

d'ésser proveits d'una i n ~ t a ~ l a c i ó  de tim- 
bres adequada perquk els viatgers puguin 
fer parar el vehicle quan vulguin baixar. 

ecció a les rodes 
Tots els autobmnibus que circulin pel 

terme municipal de Barcelona hauran de 
portar les rodes protegides de manera que 
no llancin cap esquitx de fang o de mate- 
ria similar. 



C A P I T O L  ,Y111 

D E L S  T R A M V I E S  
Artfcles 

Situació de les parades 

Aparell d'avís 
Tot tramvia, en arrencar, haurh d'avisar 

arnb un aparell sonor controlat prhiament 
pel (~Laboratori municipal d'assaigs i d'es- 
tudis pel minvament dels sorolls urbans » . 

i 0 8  

Velocitats legals 

Totes les parades dels tramvies es collo- 
caran tan properes com sigui possible a les 
crullles dels carrers, a excepció d'aquells 
casos especials en que el Departarnent de 
Cir~iilació tingui per convenient. 

La velocitat que podran dur els tramvies 
no passara mai dels 30 quilometres hora, 
en el ben entes que quedara reduida a 10 
quilometres hora als indrets següents : 

a) A les baixades, el desnivel1 de les 
quals passi del 6 per "1,. 

b) En travessar fotes les cruilles i els 
encreuaments amb altres línies de tramvies. 

c) En passar per desviaments de punta. 
d )  En passar per davant de les parades. 
e) A les corbes de radis inferiors als 

20 metres. 
fj En tots els altres indrets on hi hagin 

senyals de precaució o perill. 

C A P I T O L  X I V  

D E L  P E S ,  P A R T I C U L A R M E N T  
D E L S  V E H I C L E S  C O M E R C I A L S  
(AUTOOMNIBUS 1  CAMIONS), 1 EN 
GENERAL DE TOTS ELS ALTRES 
VEHICLES 

Articles 

Pes legal 

El mhxim de pes sobre eixos que es per- 
metrh en qualsevol vehicle, no excedirh 
de 7 tones ni de 3'5 tones per 0'025 metres 
d 'am~lada de llanda d'una roda ualsevol. 1 Es fixa, a més, que el mhxim e pes de 
tot vehicle de quatre rodes, incloent-hi el 
seu propi i la seva chrrega mhxima, no ex- 
cedira de 10 tones. Igualment s'esdevindrh 
si es tracta d'un vehicle-tractor, comptant 
el pes global del vehicle-motor i del semi- 
remolc. 

En cas d'ésser un vehicle de sis rodes, el 
pes mhxim, en les mateixes condicions an- 
terior~, no excedirh de 18 tones i no tindran 
els dos eixos units en el mateix pla verti- 
cal ni establertes a una distancia inferior a 
1 metre de centre a centre d'eix. Queda esti- 
pulat també que el pes proporcional a la 
chrrega transportada, romandrh constant 
sobre qualsevol eix. 



DEL PES DELS VEHICLES DEL PES DELS VEHICLES 

Articles Articles 

excessives vibracions del vehicle) i encara 
que servin I'anterior gruix mínim, tinguin 
desnivells o esquerdes que siguin perjudi- 
cials per a les calcades. 

No obstant, aixb no és extensible als 
tractors agrícoles o loco-tractors mechnics 
d'utilitat pública. 

Prohibició d'ús de llandes de metal], qestanyes~ 
Equips arnb c<orugues~ 

Queda prohibit utilitzar llandes de me 
tal1 sense recobrir, encara que el vehicl 
sigui un tractor o artefacte similar, aij 
com rodes arnb upestanyes~ que sobresu~ 
tin dels neumhtics o combinacions espe 
cials per a augmentrtr el coeficient d'adhe 
rencia (o arnb altres finalitats) com són le 

iligació d'ús de neumatic d'aire 

Tots els vehicles comercials que trans- 
portin més de set persones pels carrers de 
la ciutat, estaran equipats arnb neumhtics 
d'aire, així com tots els que puguin desen- 
rotllar una velocitat superior als 25 qui- 
lometres hora. 

cadenei, abracadores o objéctee similar 
que es colloquen damunt la superficie del 
neumhtics. 

Aquesta prohibició no es fa& extensiv 
als loco-tractors equipats arnb u orugues, 
sempre que la forma en que aquestes esti 
guin construides no puguin pe judicar le ohibició d'ús d'aparells antiliiscants 

Queda prohibit que cap vehicle que 
operi damunt d'una calcada pública vagi 
equipat arnb aparells antiiliscants que ac- 
tuin per frec damunt la siiperfície de la 
calcada. 

Gruix mínim dels neumktics 

Tots els vehicles, motors, tractors o re 
~nolcs i similars que treballin damunt le 
vies públiques, estarhn eauipats arnb neu 
rnhtics de Cautxú o mate;; similar, en e 
ben entes que es consideraran defectuoso 
i no es permetrh llur utilització, si el caut 
xú o materia similar esta tan gastat que nc 
en quedi més gruix que una quantitat in 
ferior a 0'02 metres, o si aquests neumhtic 
estan l'ets malbé (degut, per exemple, ; 

4ocitat dels vehicles de pes superior a 2'5 tones 
Cap vehicle que tingui un pes superior 

a les 2'5 tones, incloent el seu propi pes i 
el de la seva chrrega mhxima, tot i estant 
equipat arnb neumhtics d'aire, no podrb 
circular a una velocitat superior als 35 
quilometres hora. 
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Si va equipat amb massissos, sols podrh 
emprar com a mhxim la velocitat d e  25 
quilbmetres hora, 

Velocitat dels vehicles comercials de pes superior 
a 2'5 tones 

Tots els vehicles cornercials que es des- 
) tinin a transDortar més de set i a s sa t~e r s  o " 

mercaderies ; que pesin més de' 2'5 tones, 
incloent-hi el pes del vehicle i la seva c i -  
rrega mhxima, no podran circular a una 
velocitat superior als 35 quilbmetres hora, 
tot i anant equipat amb neumhtics d'aire, 
i a 25 quilbm. hora, si van amb massissos. 

Velocitat dels vehicles comercials de pes entre 
5 i 7 tones 

Tots els vehicles comercials que es desti- 
nin a transportar més de set passatgers i 
que pesin més de 5 tones i menys de 7 to- 
nes, incloent-hi el pes del vehicle i la  seva 
chrrega mhxima, no podran circular a una 
velocitat superior als 25 quilbmetres hora, 
tot i anant equipats amb neumhtics d'aire. 

En  cas de tractar-se de vehicles desti- 
nats al transport de mercaderies, la velo- 
citat mhxima sera de 20 quilbmetres hora, 
i si van equipats amb massissos, de 15 qui- 
lbmetres hora. 

elocitat dels vehicles comercials de pes superior 
7 tones 

Tots els vehicles que cs trobin en les 
mateixes condicions i pesin inEs de set to- 
nes? no podran circular a una velocitat su- 
perior als 15 quilbinetres hora, i si van 
amb massissos, a la mhxirna de 12 quilo- 
metres hora. 

Totes les anteriors prescripcions de pes i 
de velocitat no seran aplicables als vehi- 
cles oficials (Policia, Bombers, etc.) o als 
tramvies. I 

obertes de cautxú a les rodes dels vehicles 
: tracció animal 

Els vehicles de tracció animal (carros, 
caniions o siinilars) hauran d'ésser equipats 
ineludiblement per a circular per les cal- 
qades asraltades del Districte Central de 
Trhfic, amb rodes recobertes de cautxú o 
d'una materia elhstica sitnilar. Perque els 
vchicles puguin equipar-se tal com dispo- 
sa aquest articultit, així con1 el que es dis- 
posa en els articles 107 i 114, es dóna un 
termini de sis niesos: a cornptar des de 
l'aprovació d'aquest Reslament. 



DEL PES DELS VEHICLES 

Articles 

Horari de circulació 
per als vehicles de tracció animal 

Els vehicles de tracció aiiinial (carros, 
camions o similars) no podran circular du- 
rant les llores que 's'ass&yalin : 

a) Pel casc antic de la ciutat. 
h )  Pels carrers de comunicíició riipida 

de primera categoria. 
c) Per tots aquells que la Cornissió de 

Circulació, al seu judici, prohibeixi . 
Nota. - S'exceptuaran d'aquesta prohi- 

bició els carrers anomenats de «trafic in- 
dustrial~,  com carrer de Francesc Layret, 
Avinguda d'Eduard Maristany, Passeigs de 
Blasco Ibiiñez i de Colorn i calcades laterals 
de 1'Avinguda del 14 d'Abril, Passeig de 
Gracia i carrer dc les Corts Catalanes. 

C A P I T O I ,  X V  

D E L S  E Q U I P S  G E N E R A L S  
D E L S  V E H I C L E S  

Articles 

Frens i la seva potencia 

a). Tots els, vehicles autornbbils hauran 
de disposar almenys de dos frens, que fun- 
cionaran sobre dues parts del vehicle ab- 
solutament independents l'una de l'altra i 
dependents de dos comanaments diferents. 

Aquests frens hauran de tenir una po- 
tencia capac de parar un vehicle que vagi 
a 35 quilbmetres hora, en una longitud 
rnaxirna de 12 metres sobre un terreny sec 
i Ilis; i tenir la suficient eficiencia per a 
poder i rnm~bi l i tza~ tot vehicle en una bai- 
xada, sigui la que sigui la seva pendent. 

Per a les motocicletes sols sera necessari 
un fre. 

Botzines i intensitat del so 

b)  Tots els vehicles hauran d'estar equi- 
pats amb una botzina que sigui capa9 d'e- 
rnetre un so audible en les condicions acús- 
tiques normals, almenys a una distancia 
de 60 m., i quedara prohibida la utilitza- 
ció de sirenes i xiulets actiials per la sorti- 
da de vapor o d'aire comprirnit; tota mena 
de sorolls produits per les explosions dels 
motors o qualsevol altra mena de botzines 
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o aparells que donin motiu a estridencies 
innecesshries, així com tota combinació de 
sons. 

El ~Laburatori  d'dssaigs i Estudis per a 
13 minva dels sorol ls~ controlara deguda- 
ment totes les diferents nienes de botzines, 
especialment les electriqiies, i fixarh les 
característiqiles que hauran de posseir. 

Senyals d'avís dels vehicles oficials 

c) Els vehicles oficials de Bombers, Po- 
licies o Ambulancies, utilitzaran, segons 
preveu l'article 13 del Reglament de Cir- 
culació Urbana i Interurbana de 1928, 
com a senyal d'avís, el dring de les cam- 
panes, en el hen entes que quan el Labo- 
ratori A. E. M. S. trobi un  senyal d'avís 
que pugui substituir en eficiencia el que 
correntment utilitzin, més silenciós i més 
eficient, es facin les corresponents gestions 
a la Superioritat per a aconseguir la seva 
substitució. 

> 
Prohibició d'ús de campanes d'avís 

d) Queda prohibit a tots els altres ve- 
hicles que no  siguin els anotats al  para- 
graf c) utilitzar, com a senyal d'avís, el 
dring de campanes. 

Filtre de gasos 

e )  Tot vehicle de motor haurii de pos- 

DELS EQUiPS GENERALS DELS VEHICLES 

Articles 

seir un filtre per als Casos que produeixi, 
de manera que quedin absorvits o bé que 
surtin fora del vehicle en forma inofensiva 
per a la salut pública i per als arbres i ani- 
m a l ~  que formen part integrant de la vida 
ciutadana. 

Aparell neteja parabrises 

S) ?ots  els vehicles han de tenir llurs 
«parabrises» equipats amb un aparell nete- 
jador de l'aigua de pluja, a fi de poder 
rnantenir clara la  visualitat del conductor 
en temps plujás. 

Zona obscura al parabrises 

g) Tots els vehicles hauran d'ésser pro- 
veits de parabrises i, davant del conductor, 
d'un aparell especial automhtic que pro- 
dueisi, al rnoment de llur funciooament, 
una zona obscura que permeti distingir 
perfectament el camí per on ha de passar, 
rnalgrat vingui en sentit contrari un altre 
vehlcle amb els fars encesos. 

Escapada Iliure, fums i vapors 

' 
Queda prohibit que cap vehicle funcioni 

amb l'escapada lliure, ni que produeixi es- 
petecs o sorolls similars, siguin de la mena . . 
que sxgum. 

a) Tampoc no podran produir cap niena 
d e  fums ni de vapors. 
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6) Tots els tubs $escapada estaran si- 
tuats horitzontalment resuecte del sol fcal- 
cada) i lleugerament indinats envers ell; 
el forat de sortida halira d'estar situat a la 
part posterior del vehicle. 

c )  Queda proliibit fer funcionar cap a- 
pare11 avisador, si el vehicle no esta en 
marxa, a menys que sigui per a evitar un 
accident o avisar el se11 conductor; així 
com fer-ho excessivament rnentre el vehi- 
cle circula. 

Llurns dels vehicles 

Tots els vehicles aue  circulin Der les vies I 

públiques de la ciutat estarari convenient- 
ment illuminats durant les hores de nit, 
i a aquest efecte, hauran d'encendre els 
llums mitja hora després de la posta de sol 
fins mitja hora abans de la seva sortida, 
des del 16 d'octubre fins al 1 5  d'abril, i la 
resta de l'any, una hora després i una hora 
abans, respectivament, de la posta i sortida 
del sol. 

1 

A tal efecte, tots els vehicles de motor 
mechnic, de tres o més rodes, hauran d'és- 
ser equipats amb els llums següents : dos 
llums blancs (fanalets de ciutat) a la vart 
davantera (d'intensitat no  superior a 6'bu- 
gies centessimals) i un  de roig (pilot) a la 
part posterior, visible a una distancia de 

Articles 
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netres i que al mateix temps il.luminari 
ralment i per relexió, amb una claror 
ica. el número de matrícula del vehicle 
n la placa corresponent no estigui i l h -  
ada d'altra manera (p. e.: per transpa- 
:ia, a fi que els números es vegin ih- 
ats darnurit fons negre o a l'inrevés, o 
posseir Iluminositat propia), sempre, 
1, el riíiniero sera Ilegible a una distin- 
nínima de 15  metres. 
o obstant, a les vies d'cxtrii-radi o de- 
ntment illuminades, entenent-se com 
s aquelles cri que la illurninació de la 
ida sigui inferior a 1'25 lux, els con- 
ors dels ve1.1icles podran iitilitzar acci- 
alrnent els llums d'encreuainent en 
:tera (fars-cbdex), consistents en un o 
Ilums que ikluminin cap endavant, 

ianera que no puguin enlluernar mai 
:onductors dels vehicles que vinguin 
irecció contraria. (bquests llums han 
ei. controlats pel Laboratori Tecnic 
lepartament de Circulació.) 
tan restin estacionats durant la nit, en 
diferents dels parcs d'estacionament, 
dament assenyalats, hauran de tenir 
;os els tres lluins ordinaris de ciutat, 
re que la visibilitat de la via sigui 
or a la necesshia per a distingir una 
na o una siiperí'ície més gran de 
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125 

0'50 metres quadrats a 60 inetres d 
tancia. 

Les motocicletes (sense side-car) 
ran de complir les anteriors disposic 
menys la dels dos lluriis a la part da\ 
ra, que podrh reduir-se a un de sol, 
tament igual com les bicicletes. 

Tots els altres veliicles, adhuc els 1 

tons de ni&, portaran un llum blanc 
part davantera i un de verme11 a la 1 
rior, els dos visibles a una distancia 
ma de 60 metres. 

Tot vehicle o artefacte ainb chrrc 
sense, que resulti de dimensions sup 
a 2 metres d'amplada, de nits, circu 
estarit estacionat, haura de dur ence 
niés dels llums blancs del davant i e 
me11 de la part posterior, un altre d 
me11 a la part més sortint de la han1 
querra, si. resta estacionat arran de 
rada dreta, o bé un a cada costat 
forqa rnajor haguégde romandrc al c 

Far pilot 

Pot utilitzar-se també un far pilot. 
pre, perb, que no estigui situat a n& 
da de la línia mitja del parabrises, d 
nera que els seus raigs es projectin inc 
cap aval1 i a la dreta. 

DELS EQUIPS GENERALS DEL9 VRHTCLES 

lum posterior de parada 

Tot vehicle estarh equipclt amb un llum 
, posterior - que podrh estar connectat amb 

el llum pilot - , de manera que s'encengui 
quan el vehicle estigui a punt de parar. 

'evisió dels aparells electro-mecanics 

Tots els aparells electro-mechics que 
formin l'equip dels veliicles amb motor, 
seran degudament controlats pel Departa- 
ment de Circulació de 1'Ajuntament. 

lums prohibits 

Tots els altres llums queden absoluta- 
ment prohibits, a excepció dels que fixen 
les Lleis o els Reglaments especials, i els 
pertanyents a vehicles oficials, assentant, 
perb, el criteri que aquests, en cap cas, no 
han de servir d'obstacle al trhfic en general. 

parells de seguretat í alarma 

a)  Tots els vehicles amb motor estaran 
equipats amb un aparell de seguretat i d'a- 
larma a la vegada, de manera que sigui 
impossible, per a ningú, tret del seu pro- 
pietari, de posar-lo en marxa. No obstant, 
l'aparell que s'utilitzi per a aquest efecte 
no travara el vehicle, fent impossible el seu 
trasllat per remolcatge manual o mechic.  

93 
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1 3 0  

Prohibició als estranys de moure els vehicles 

b )  Qualsevol individu que, sense per- 
mís del propietari d'un vehicle, arrenqui o 
intenti arrencar o posar en marxa el seu 
motor o manegi els aparells de bord, mo- 
gui comanaments o deteriori qualsevol part 
del referit vehicle, ser& castigat amb la 
multa de 500 pessetes (o amb l'arrest equi- 
valent). 

c )  Queden exempts de l'anterior acord 
els Agents de Policía, Brigada Especial de 
Circulació i, en general, qualsevol indi- 
vidu-autoritat, o qui la representi. 

C A P T T O L  X V I  

DE LES 
INSPECCIONS 1 RECONEIXEMENTS 

Articles 

Revisió trimestral i mensual 
dels vehicles particulars i de servei públic 

Desinfecció 

1 3  1 

1 3 2  

Tot vehicle : autorribbils particulars, ca- 
mions i camionetes, estar& obligat trimes- 
tralment a sofrir una inspecció mecanica 
dels seus freris i fars al «Pare d'inspecció i 
desinfecció » , que 1'Ajuntament estructura- 
r&, a aquest fi, d'acord amb les orienta- 
cions de la Comissió de Circulació. 

Tot vehicle : auto-taxis, autobmnibus, 
autocars, etc., estar& obligat a sofrir men- 
sualment una inspecció mechica dels seus 
frens i fars al «Parc d'inspecció i desinfec- 
cid», esmentat a l'article 131. 

Inspecció medica als conductors d'auto-taxis 

lS3 

Les inspeccions del material del sewei ' 3 4  / públic de vehicles auto-taxis, així com la 

Tot vehicle de lloguer: auto-taxis i taxis 
de luxe, camionetes de repartiment, au- 
tbmnibus, autocars, i en general tot vehiele 
de servei públic, hauri  de sofrir una des- 
infecció mensual al eParc d'inspecció i 
desinfecció)), esn~entat a l'article 131. 
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medica i tbcnica dels conductors, s'efectua- 
ran d'acord ainb el que és estatuyt a la Re- 
glamentació del servei públic de vehicles 
auto-taxis, aprovada el 29 de julio1 de 
l'any 1931. 

Prohibició de circular amb vehicles no revisats 
Tot vehicle, sigui de la mena que sigui, 

que no posseeixi el corresponent document 
acreditatiu d'haver efectuat la revisió, ins- 
pecció o desinfecció que li pertoqui, segons 
la categoria a que estigui classificat, no 
podrk circular per les vies públiques de 
Barcelona. 

D E  LI 
I N F R  
R E G L  

Articles 

Quantia de 
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les sancions 

d ' h s  
Circi 

En 
un ci 
haur 
dici 1 

t individu que infringeixi qualsevol 
articles d'aquest Reglament, pagara 
nulta de 25 pessetes la primera vegada 
50 pessetes la segona, i s'augmentark 
)ogressió aritmbtica el valor d'aquesta 

successives infraccions. 

1 per a la presentació de denúncies 

ta denúncia que no sigui presentada 
terme de les vint-i-quatre hores d'ha- 

stat feta la infracció, no sera valida. 

bligació de denunciar 

s denúncies podran ésser efectuades 
[ualsevol ciutada, pero tindran obliga- 
e fer-ho els individus pertanyents a la 
 da Especial de Circulació, així con1 
ispectors pertanyents al Departament 
pecció i Control de la Comissió de 
dació . 
i cas d'ésser efectuada la denúncia per 
iutadk no afecte a cap servei oficial, 
k de ratificar-se en el mornent del ju- 
davant l'infractor. 
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Requisits de la denhncia 

En les denúncies presentades es farh 
constar el dia, l'hora i el lloc en que es co- 
meté la falta, i també s'especificari aquesta 
amb el número de l'article a que correspon 
i'expressada infracció. 

Com i on s'han de presentar les denfincies 

Totes les denúncies seran presentades a 
les Oficines dYInspecció i Control del De- 
partament de Circulació, i sera obligació, 
per part del denunciant, exigir el rebut 
de lliurament de la denúncia als efectes 
oportuns. 

Retenció dels documents de I'infractor 

En tots els casos de manifesta infracció 
d'aquest Reglament i a criteri dels indivi- 
dus pertanyents a la Brigada Especial de 
Circulació o al Cos d'lnspectors privats, 
podri ésser retirad? la documentació de 
l'infractor, la qual immediatament sera tra- 
mesa al Departament de Circulació. 

Com a document acreditatiu del Iliura- 
nient de I'esmentada documentació, l'in- 
fractor rebri del denunciant una copia de 
la denúncia, que li servira de document 
per a circular durant les setanta-dues hores 
següents, temps en que li sera factible can- 

Arttcles 

ceklar la h i ta  comesa, si no l'ha cancellada 
en el mateix moment d'ésser infringit el 
Reglament . 

Pagament de les sancions 
El pagament de les multes s'efectuarb 

1 4 2  s e p i n t  els trhrnits que actualment estan 
estatuits. 
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DE LES 
ATRIBUCIONS 1 O B L I G A C I O N S  
DE LA BRIGADA ESPECIAL 1 DEL 
DEPARTAMENT DE CIRCULACIO 
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Direcció del trdfic 

Sols els individus pertanyents a la Rri- 
gada Especial de Circulaci; són els que. 
nlitjanqant la seva veu, les seves nians o 
qualsevol altre senyal. dirigiraii la circula- 
ció. i quedara terminantment prohibit que 
ningú deixi de complir qualsevol o d r e  re- 
glamentaria, senyal o altra indicació simi- 
lar que els esmentats individus efectuin. 

També es prohibeix que qualsevol altre 
individu que no sigui un agent pertanyent 
a l'assenyalada Brigada o bé al Cos d'Ins- 
pectors privats del Departament de Circu- 
lació, en atenció o col.laboració als indivi- 
dus de la Brigada, dirigeixi o intenti'diri- 
gir el trhfic ernprantt la seva veu, les scvcs 
rnans, o qualsevol altre senyal equivalent. 

DNS 1 OBLIGACIONS DE LA B. E. 1 DEL D. DE C. 

Col'locació i conservació dels senyals 

Articles 

dele 
1 4 4  qui, 

regu 

1 4  4  

E1 Departament de Circulació tindra el 
privilegi de collocar i conservar els senyals 
necessaris perque es compleixi tot allb que 
és especificat en aquesta reglamentació. 

Queda prohibit que altri que no sigui un 

gat de l'esmentat Departament, coilo- 
tregui o modifiqui qualsevol senyal 

ilaritzador del trhfic urbh. 

Estadístiqi ies 

1 4 5  

1 Departarnent de Circulació estructu- 
unes estadístiques mensuals oii s'espe- 

:aran : 
) Els difererits rendinients de circula- 
de vehicles i de vianants per a tots els 
.ers de Barcelona. 
) Les velocitats rnitges dels vehicles 
circulen pels carrers de Barcelona. 

) El nombre d'accidents haguts i el 
on han tingut efecte. 

) La creixenqa de la població en rela- 
amb la del nombre de vehicles i altres 
~dístiques, que a criteri de la Comissió 
Circulació es ,cregui convenient estruc- 
u. 

E 
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a als senyals 

)ueda prohibit a qualsevol persona, si- 
qui sigui, desobeir tot senyal regularit- 
or del trafic, sigui en forma de disc, 
etrejat darnunt d'una calcada, o bé es- 
ificat per un procediment qualsevol i 
vigencia. 
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Esquema núm. 1 
D1vis16 DE LA CIUTAT. - Capítol 1 - article 1 .  
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Esquema núm. 2 

CRU~LLES AMB QUATRE PUNTS DE REFEREKCIA 

Capitol 11 - articles 8 i 9 i Capítol 1X - art. 75, apartat a). 



Esquema núm. 3 

CRU~LT-A AMB UN SOL PUNT DE R E F E R ~ C I A  

Capitol 11 - article 11 i Capítol IX - art 73, apartat b) 

Esquema núm 4 
PASSOS DE VIANANTS 

A UNA C R U ~ L L A  DEL DISTRICTE CENTRAL DE TRAFIC 
Capítol 11 - article 13. 

Esquema núm. 5 
PAS DE VIANANTS 

Capiiol 11 - article 13, apartat b) i Capitol XI - article 90. 



Esqueni; núm. 5 
RATLLA DE P K E C A U C I ~  I 

~lVlS16 E N  COLUMNES DE D I R E C C I ~  

Capítol I V  - articles 26, apaitat b) i 27. 

Esquema núm 7 
PAS DE VIANANTS (com han d'atursr-s'hi els vehicles) 

Capitol IV - article 27. 

Esquema n¿m. 8 

Esquema núm. 9 
ESTACIONAMENT D'AUTO-TAXIS A LES CRU~LLES DE 

L'EIXAMPLA 
Capítol VI1 - article 54. 



Esquema núm. 10 
ESTACIONAMENT IXCIJNAT E N  LA CALCADA CENTKAL 

D'U.V PASSEIG 

Capitol VI - article 43, apartat b). 

Esauema núm. 11 
ESTAC~ONAMENT SENZILL FORnlANT ANGLE E N  UN CARRER 

Cnpitol í'l - article 43, apartat  c). 
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Esquema núm. 12 

CIRCULACI~ DELS VEHICLES EN UNA CALCADA ON HI HAGI 

UNA L ~ N I A  DE TRAMVIES SITUADA A L'ESQUERRA D'UN 

REFUGJ NO AXIAL O ENTRE DOS REFUGIS 

Capitoi IX - article 69 



Esquema núm. 13 

EN LES CRUiLLES ON H l  HAGI 

UN SENYAL ELECTROMECANIC ~ E G U L A D O R  DEL TRAFIC, 
QUAN A Q U E S T  N O  FUNCIONI,  

ELS VEHICLES SEGUIRAN LA TRAJECTORIA B 
1 QUAN FUNCIONI, L A  TRAJECTORIA A 

E1 vehicle A abans d'avancar ai vehicle B, haurh d'as- 
segurar-se si un altre vehicle (C) ha iniciat ja l 'aven~. 

En les calcades inferiors a vuit rnetres el vehicle A 
no avanqarti mai al vehicle B. 

A l 'avanpr a l  vehicle A, el vehicle B no tornara a 
la seva dreta fins haver avancat dues vegades la llar- 

garia del vehicle A. 



Els conductors dels vehicles de tracció animal, quan va- 
gin a peu, ho faran sempre pel costat. esquerre del ve- 
hicle, no separant-se niai, m& d'un metre del mateix. 

A l'avancar un tramvia que circuli pel centre de la 
calcada, cal fer-ho com el vehicle B i no mai com ho in- 

tenta el  vehicle A. 

El  vehicle A deixara, en els dos casos, 

pas lliure al vehicle B. 



A I'arribar a un rerolt 
o encreuament, el vehicle 
A encendra els llums d' 
encreuament (fars-cbdex) 
a fi d'evitar l'enlluerna- 
ment del conductor d'un 

.) vehicle que vingui en di- 
I recció contraria. 

Quan el conductor del vehi- 
cle A quedi enlluernat per ' 
I1exc6s de llum que projecti 
un vehicle que vingui en di- 
recció contraria, no es decan- 
tar& mai a la seva dreta i es 
mantindra a la seva colum- 

na de direcció. 

Els passatgers al  baixar d'un 
vehicle ho faran sempre pel 
costat dret, i no mai pel cos- 

tat esquerre. 

Els vehicles A i I3 no podran 
marxar paral-lels i conser- 
vant una mateixa línia, mCs 
de quinze segons ni una dis- 
tbncia superior a 200 metres. 



El vehicle que vulgui anar des del carrer a al  b hau- 
rA de seguir l a  trajectbria C - C' - C", si no hi ha cap 

senyal que indiqui el contrari. 

E l  vehicle A deixarh pas lliure al  tramvia i a m& supo- 
sarA la possible existencia del vehicle B. 
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E n  una cruilla o escomesa qualsevol, al  girar a l'es- 
querra els vehicles ho faran deixant el centre de les ma- 
teixes a la seva esquerra, tal com ho fa el vehicle A i no 

mai com intenta fer-ho el vehicle A'. 

Quan dos vehicles segueixin una mateixa direcció i vul- 
guin girar a dreta i esquerra en  una prbxima cruilla, 
hauran de situar-se a l'iniciar llur viratge en la posició 

dels vehicles A '  i B'. 



t 

Les calcades laterals a i c s6n d'una sola direcci6 i 
per tant els vehicles que hi circulin sols podran girar a 

la sera dreta (vehicle A).  
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b) Direcció prohibida 

la als 
?nta 

d) Limitació de pes 

f) Prohibició d'estaciona 
ment en una calcada 



h) Precaució 
g) Prohibició 

d'estacionament a part 

i l  Parc d'estacionament 

k) Prohibició de fer sor011 1 )  Direcció obligatoria 

m) Carrer d 
comunicació rB1 

o) Carrer 
de 2.a categor 

u 
q) Zona de 

carrega i desear 

e 
pida 

ia 

/i 
rega 
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n) Carrer 
de 1 .a categoria 

p) Carrer 
de 3." categoria 

r) Zona d'espera 



S) Parada de taxis 

u) Prohibició 
de viratge a l'esquerra 

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

I )  Entrada 
als metropolitans 

u) Prohibició 
de viratge a la dreta 

y) Pas lliure a la 
dreta i en sentit rectilini 

1-33 

Prohibició 
de pas 

Pas lliure en 
direcció rectilinia 

Pas lliure 
a l'esquerra 

Pas lliure 
a la dreta 





PRIMER CARTELL EDITAT PER LA CO~IJSSIÓ DE CIKCULAC 

(pas de vianmts)  



(El número de la insignia 

correspon al del Cariiet d'identitat) 



PAS DE VIANANTS CANALITZAT MITJANCAR'T ATURALLS 

(Cruilla Avinguda Portal de 1'Angel - Fontanella) 

Capitol XI - article 92 



ESTACIONAMENT CENTRAL INCLINAT 

(Passeig de Gracia) 

Capitol VI - article 43, apartat b) 

ESTACIOSAMENT INCLISAT 

(Calcada descetideiit de la Rambla de les Flors) 

Capítol V - article 30 i Cnpitol VI  - ñrticle 43, apartat C )  





C
L

IL
J~

L
L

A
 

A
R

IB
 Q

U
A

T
K

E
 P

U
X

T
S

 D
E

 K
E

F
E

K
E

X
C

L
A

 
(B

alm
es-P

ro
v

en
ca) - C

apítol 11 article 9 i C
apítol IX

 article 75, ap
artat a) 



KATLLES DE COLUMSES DE VELOCITAT 

DAMUNT L A  CALCADA 

(Carrer Balmes) - Capítol 11 - article 17 

RATLLA DE P R E C A U C I ~  I 
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