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1 Amb la proposta d'<<Ordenanqa Municipal per a la Re- 

l gulació del Transport de Mercaderies Perilloses per la 
ciutat de Barcelona>> culmina un procés d'elaboració 

i 
que arrenca de l'any 1985 i que ha tingut com a carac- 
terística més destacada la participació en la seva 
redacció de les diferents administracions i sectors pro- 

I fessionals interessats. 
I 

Sota el marc del <<Reglamento Nacional del Transpor- 
te de Mercancias Peligrosas por Carretera,, aprovat pel 
Reial Decret 7411 992, de 3 1 de gener de 1992, la nova 

I Ordenanqa substitueix els Decrets de la Delegació de 
Serveis Municipals de dates 17 de juliol de 1988,4 de 
setembre de 1978,18 d'octubre de 1978 i 21 de desem- 

I bre de 1978 relatius al transport de mercaderies peri- 
lloses. Disposicions que necessitaven una revisió, ade- 
quació i articulació en un text Únic que ara es presenta. 

L'ordenanqa pretén ordenar i regular una activitat que, 
I 

atesa l'activitat econbmica de la Ciutat i el seu carhc- 
ter portuari, es fa inevitable, per6 que ha de ser porta- 

J da a teme sota les més estrictes condicions de segure- 
tat, complementades amb una eficaq organització 
capaq d'enfrontar-se amb rapidesa a les situacions 
d'emergbncia. Amb aquesta finalitat s'ha passat a es- 
tablir una sbrie de regulacions que afecten els horaris, 

J 
itineraris, velocitat, estacionament, chrrega i deschrre- 
ga i situacions d'emergbncia, l'aplicació de les quals 
ha de garantir que el transport de mercaderies perillo- 
ses a la 

I garantie u 



Disposicions generals 

Article 1. Aquesta Ordenanqa té per objecte desen- 
volupar el Reglament Nacional del Transport de 
Mercaderies Perilloses per Carretera (TPC), pel que fa 
al transport d'aquestes mercaderies per la Ciutat. 

Resten fora de I'hmbit d'aquesta Ordenanqa els trans- 
ports que figuren a l'annex 1, quan compleixin les 
limitacions que s'indiquen. 

Article 2. L'autoritat municipal podr5 prohibir, amb 
l'informe previ dels brgans consultius corresponents, 
el pas de determinades mercaderies perilloses per vies 
o trams d'aquestes vies, de forma permanent o en 
horaris determinats, senyalitzant les esmentades 
prohibicions mitjanqant la utilització de senyals pre- 
vistos en el Cataleg de Senyals, i d'altres indicacions 
~ertinents. S'exce~tuen les vies d'accés al Port deta- . - - . . - . . - . - - - - . . . 
llades a l'article 10. 

~ r t l c ~ e  3. EI limt ae velocitat a traves de les vies de 

1 

amb el marginal 10.500 del TPC i que tinguin el seu 

i origen ilo destinació a Barcelona no podran circular 
els diumenges i dies festius, tant els de carkter local 
com els de tot l'hmbit de Catalunya, des de les 8 fins 
a les 24 hores, i les vigílies, no dissabtes d'aquests 

i festius, des de les 13 fins les 24 hores, com també 

I durant els dies 1 i 3 1 de juliol i 1 d'agost, des de les O 
fins les 24 hores, i aquells altres que, amb carhcter 
general, disposi la Direcció General de Trhnsit, amb 

1 les limitacions que s'hi indiquin. 

I L'esmentada prohibició no és d'aplicació als vehicles 
que transporten les mercaderies a qui: fa referbncia 
I'annex núm. 2 de la present Ordenanqa, en les condi- 
cions que així mateix s'indiquen. 

No obstant aixb, en les festes de carlcter local podran 

I serruir-se els itineraris indicats a l'article 10 d'aquesta 
I 

Circulació 

Article 5. Els vehicles que transportin mercaderies 
perilloses en transit no podran circular per la Ciutat. 

Els transports de les esmentades mercaderies amb ori- 
gen o destinació en el nucli urbh s'efectuaran pel trajec- 

Article 4. EIS venicles ae mes ae A,> t. de YMA que 
hagin de portar plafons, d'acord amb el que preveu 

a) Haur5 de tenir-se en compte l'amplada dels carrers, i 
s'escolliran els que permetin una circulació més flu'ida. 



b) Es preferiran les zones despoblades o de menor 
densitat de població. 

c) Se seguiran estrictament les prohibicions de circula- 
ció degudament senyalitzades previstes a la Llei sobre 
Trhnsit, Circulació i Seguretat Vihria i al Reglament 
General de Circulació, que afecten determinades vies. 

Les operacions de chrrega i deschrrega en zona por- 
tuhria es regiran, quant al seu itinerari, segons el que 
estableix l'article 10 d'aquesta Ordenanqa. 

Estacionament, ciirrega i desciirrega 
en vies urbanes 

Article 6. Els vehicles que transportin mercaderies 
perilloses no podran estacionar-se en vies urbanes del 
terme municipal, llevat que efectui'n operacions de 
chrrega i deschnega, en les condicions particulars per 
a cada mat6ria que estableixen els marginals acabats 
en -.407 i -S09 de l'annex B del TPC. 

Article 7. Si per motiu d'indisposició del conduc- 
tor, o avaria d'un vehicle carregat, aquest quedés esta- 
cionat sense obstruir la circulació, el conductor o, 
quan escaigui, l'empresa de transport o empresa car- 
regadora, avisar; urgentment la Gukdia Urbana indi- 
cant lloc d'estacionament, quantitat i classels de pe- 
rill/~, estat de la unitat i temps previst per al trasllat de 
la mercaderia o del vehicle. 

En cas d'indisposició del conductor, l'empresa de trans- 
I 

port o empresa carregadora, enviar&, immediatament, 
un altre conductor. En qualsevol altra situació, enviarh 

I al més aviat possible una persona apropiada que vigili el 
vehicle i col-labori amb els agents de 1'Autoritat. 

Article 8. Operacions de chrrega i deschrrega 

1. Estacionament. La chrrega i deschrrega s'efectuarh 
respectant la normativa municipal relativa a les 
esmentades operacions quant a llocs i horari. 

2. Temps. Les operacions de chrrega i deschrrega, les 
faran el transportista i el recepcionista sense interrup- 
ció i amb la mhxima rapidesa. 

3. Vigilhncia. La vigilhncia del vehicle l'efectuarh el 
mateix conductor o la persona apropiada la qual no es 
podrh interrompre per un temps superior als deu 
minuts, tret de les operacions indicades a l'article 13. 

Disposicions relatives a les mercaderies 
! especialment perilloses 

Article 9. Totes les mercaderies que consten en 
l'annex 3 d'aquesta Ordenan~a tindran la considera- 

I 
ció de mercaderies especialment perilloses, i els seran 
d'aplicació totes les limitacions assenyalades en 
aquesta Ordenanqa i especialment les contingudes en 
aquest Capítol. 



Article 10. Les entrades i sortides del terme muni- 
cipal de Barcelona, amb destinació i10 origen a la 
zona portuaris, únicament podran efectuar-se se~uint  
els itineraris se; 

Des de la porta 

Direcció Maresme: Porta núm. 29 (T1R)lPg. Zona 
FrancaIB- 10 (N-1I)lA-2lA-7 (B-30)lA- 181Nus de la 
TrinitatIB-20 o B-10lA-19. 

Direcció Tarragona, Lleida, Girona o Manresa: Porta 
núm. 29 (TIR)/Pg. Zona FrancaB-10 (N-1I)lA-2lA-7 
(B-30). 

Des de la porta núm. 32 

Porta núm. 32lcarrer Alcarrer3 (tomada pel carrer 4) 
fins a la ronda Litoral B-IOIN-I1 on seguiran els itine- 
raris anteriors. 

Els esmentats vehicles de transport podran utilitzar els 
anteriors itineraris sense limitació d'horari. Queda 
terminantment prohibida, per als transports de merca- 
deries especialment perilloses, l'entrada o sortida de 
Barcelona utilitzant qualsevol altre itinerari tret dels 
esmentats, llevat que vagin prove'its d'una autoritza- 
ció especial, segons el Capítol VI. 

Article 11. Els transports de les esmentades merca- 
deries especialment perilloses, excepte les destinades 
al recinte portuari, podran fer-se sense autorització 
especial entre les O i les 6 hores dels dies feiners. 

Aquests transports es faran d'acord amb el que preveu 
l'article 5. 

Article 12. Els vehicles que efectu'in transport de 
matbries especialment perilloses fora de l'horari indi- 
cat a l'article anterior, amb origen ito destinació en la 
ciutat, diferent del recinte portuari, hauran de sol.lici- 
tar amb antelació a l'entrada o sortida del terme muni- 
cipal la corresponent autorització especial, d'acord 
amb el que es preveu al Capítol VI. 

Article 13. Queda prohibit efectuar operacions de 
carrega i descarrega de mercaderies especialment 
perilloses en un empla~ament públic a l'interior de 
la ciutat, sense autorització especial atorgada per 
17Alcaldia, d'acord amb el que es preveu al Capi- 
tol VI. 

Emerghies i notificacions 

Article 14. Emergkncia és la situació perillosa pro- 
vocada per un accident o incident que requereixi una 
intervenció dels Serveis de Seguretat per prevenir, 
pal.liar o neutralitzar les conseqübncies que poguessin 
patir les persones i els béns. 

Article 15. En el cas de produir-se una situació d'e- 
mergkncia, el conductor, o, si no fos possible, qualse- 
vol altra persona, ho comunicara a I'autoritat o als 



seus agents mes propers i10 als Serveis d'Extinci6 
d'Incendis i Salvament. 

Article 16. Notificació d'alarma. 

a) Quan l'alarma la doni el coductor, independent- 
ment de les normes especifiques d'intervenció que 
hagi de seguir en funció de les seves instruccions, del 
contingut de la chrrega, de les ensenyances rebudes i 
de la seva situació a la via urbana, procedir5 a recupe- 
rar la documentació relativa a la chrrega i a informar a 
sol.licitud del centre que rebi la trucada, sobre: 

- Tipus d'emergbncia (fuga, escolament, incendi, 
explosió, etc.) 

- Tipus de vehicle. 

- Empresa (expedidora transportista destinathria) 

- Situació exacta del vehicle. 

- Dades del plafó taronja. 

- Classe de mercaderia. 

- Quantitat. 

- Disponibilitat del subministrament d'aigua, si ho 
sabés. 

b) Quan l'alarma la doni una altra persona, la informa- 
ció que demanarh el centre que rebrh la trucada serh: 

- Tipus d'emergbncia (fuga, escolament, incendi, 
explosió, etc.). 

- Empresa (expedidora transportista destinathria). 

- Situació exacta del vehicle. 

- Dades del plafó taronja. 

- Símbols de la cisterna o unitat de chrrega (etiquetes 
de perill). 

- Estat del conductor. 

- Nombre de ferits. 

Article 17. En cas de sinistre, l'actuació de 
Bombers, Guhrdia Urbana i Protecció Civil s'ajustarh, 
sense perjudici del que disposa el Pla d'Actuació 
aprovat per 1' Ordre de 2 de novembre de 198 1, a les 
normes de rbgim interior corresponents i plans d'ac- 
tuació conjunta existents. 

Autoritzacions especials 

Article 18. P& als casos de serveis indispensables 
degudament justificats, caldrh una autorització muni- 
cipal, la qual serh atorgada per l'Alcaldia, amb carhc- 
ter temporal o per un únic viatge, per a un determinat 
vehicle, per a operacions subjectes a limitacions, en 
els casos següents: 

a) Per als casos previstos en l'article 2. 

b) Per als transports previstos en l'article 4. - Tipus de vehicle. 



c) Per als transports afectats per les limitacions pre- 
vistes en els articles 10 i 12. 

d) Per efectuar operacions de chrrega i deschrrega de 
mercaderies compreses en all6 que preveu l'article 13. 

En principi, les autoritzacions especials s'estendran 
per als dos supbsits següents: 

1. Quan s'acrediti que es tracta d'un provelment el 
manteniment regular del qual és indispensable, la 
durada d'aquella ser2 com a maxim la de la validesa 
del reconeixement peribdic del vehicle. 

2. Per a un únic viatge, quan s'acrediti la inajornabili- 
tat o urgbncia d'un transport concret. 

Article 19. Les esmentades autoritzacions hauran 
de sol.licitar-se en la Unitat Operativa Tbcnica de 
Circulació, presentant la documentació següent: 

- Sol.licitud. Justificació de la inajornabilitat o urgbn- 
cia del transport, especificant matricula, categoria, i 
tipus de vehicle, mercaderia transportada i suggerint 
dia i hora del transport i itinerari, d'acord amb l'arti- 
cle 5, punts tots dos revisables. 

-Permís de circulació i targeta d'inspecció tbcnica del 
vehicle, al corrent de revisions peribdiques, o docu- 
ment que acrediti la tramitació de la seva renovació, 
amb fotocbpia de cada document. 

En l'autorització es fixar2 calendari, horari, itinerari i, 
si escau, la necessitat d'acompanyament, i es lliurari 
a l'interessat. 

Article 20. L'esmentada autorització hauri d'estar 
en poder del conductor del vehicle durant l'operació 
de transport o de carrega i deschrrega. El conductor 
haurh d'exhibir-la quan li sigui sol.licitada per un 
agent de l'autoritat. 

No caldrh l'autorització municipal quan el transport 
estigui autoritzat per una autoritat superior, en els 
casos dels apartats a) i b) de l'article 18. 

Article 21. En cas d'urgbncia i sempre que no sigui 
possible obtenir permís seguint els trhmits indicats a 
l'article 19, l'interessat facilitari les dades indicades 
en l'esmentat article a la Guhrdia Urbana, que seguir2 
el procediment ressenyat, i les posar2 en coneixement 
de la Unitat Operativa Tbcnica de Circulació, que, 
posteriorment, confirmarh la procedbncia o no de 
I'autoritzaciÓ. 

Article 22. Les infraccions que es cometin contra el 
que disposa aquesta Ordenanqa, que no comportin 
infraccions a normes de rang superior, seran sanciona- 
des per 1'Alcaldia amb multa de 25.000 pessetes. 

Altrament, és competbncia de 1' Alcaldia, de conformitat 
amb la normativa vigent, la sanció de la infracció tipifi- 
cada a l'apartat h) de l'article 141 de la Llei $Ordenació 
dels Transports Terrestres amb multa de 40.001 a 
200.000 pessetes. I també, la sanció de les infraccions 
tipificades als apartats b) i c) de l'article 140 de la Llei 
d70rdenació dels Transports Terrestres, llevat que la 
causa de la infracció fos l'excés de chrrega, i de les tipi- 
ficades a l'article 35, apartats 2, 5 i 6 del Reglament 



Nacional de Transport de Mercaderies Perilloses per 
Carretera, amb multa de 200.001 a 400.000 pessetes. 

La quantia de la sanció que s'imposi, dins dels límits 
establerts es graduarh d'acord amb la repercussió 
social de la infracció, la intencionalitat, el dany cau- 
sat, si escau, o el nombre d'infraccions comeses. 

A I'entrada en vigor d'aquesta Ordenan~a, quedaran 
derogats els decrets de la Delegació de Serveis 
Municipals de dates 17 de juliol de 1978, 4 de setem- 
bre de 1978, 18 d'octubre de 1978 i 21 e desembre de 
1978 relatius al Transport de Mercaderies Perilloses 
per la Ciutat. 

ANNEX NÚM. 1 

Transports no afectats per les disposicions 
d'aquesta Ordenanqa 

- Quan per cada producte concret no se sobrepassin 
les quantitats indicades en els corresponents margi- 
nals del TPC. 

- Els marginals als que fa referhcia aquest annex són, 
d'una banda, els números 2201a, 2301a, 2401a, 
243la, 247la, Xola ,  26Ola, 28Ola i Bola .  i de l'al- 
tra, el marginal 1001 1. 

- Quan una matkria estigui afectada per dues limita- 
cions diferents, es prendrh, a efectes de l'article 1, la 
més gran de les dues. 



Mercaderies exemptes de la prohibició 
establerta a l'article 4 

Mercaderies Condicions del transport 

a) de forma permanent, 
sense necessitat d'ésser 
sol.licitada: 
- Gasos liquats d'iís do- 
mkstic, bé per transpor- 
tar-10s a punts de distri- 
bució o per repartir-10s a 
consumidors 
- Matbries destinades al 
provei'ment d'estacions 
de servei 
- Gasos necessaris per al 
funcionament de centres 
sanitaris quan s'acrediti 
que es transporten als es- 
mentats centres 

- Les previstes en el TPC 
per a cada producte 

- Les previstes en el TPC 
per a cada producte 

- Embotellats en els reci- 
pients homologats i sem- 
pre que la seva col~locació 
tingui les condicions pre- 
vistes a 1'0. del Ministeri 
d'Indústria de 30-X-1970 

b) sol.licitant i justificant 
l'exempció: 
- Productes indispensa- 
bles per al funcionament 
continu de centres indus- 
trials 
- Productes inerts no ne- 
cessaris per atencions de 
centres sanitaris 
- Transport de mercade- 
ries perilloses fins o des 
dels ports marítims, quan 
inevitablement hagin 
d'ocupar les dates objec- 
te de prohibició 
- Material de pirotbcnica 
per al qual no hi hagi em- 
magatzematge seguir en 
les localitats de destinació 
- Altres matbries que, per 
circumstlncies d'emer- 
g h c i a ,  es consideri in- 
dispensable que siguin 
transportades 

- Les previstes en el TPC 
per a cada producte 

- Les previstes en el TPC 
per a cada producte 

- Les previstes en el TPC 
per a cada producte 

- Les que s'imposin en el 
permís 

- Les que s'imposin en el 
pennís 



Relació de matkries que es consideren e: 
perilloses i que, per aquest motiu han de ~ ; U I I I ~ L L I  GI 

que preveu el Capítol IV d'aquesta Ordenan~a. 

Totes les compreses en els marginals 11407, 
21407,61407 i 91407 del TPC 




