
                                                                                    
 

Moció per a l’elaboració d’un manual de 
senyalització urbana a la ciutat de 
Viladecans 

 
La  senyalització de les vies públiques és una tasca per a l’ordenació de la 
mobilitat de vehicles i vianants i és, a la vegada, una fórmula de comunicació 
permanent amb els usuaris per tal de garantir els nivells d’informació que 
requereix la seguretat viària.  

L’article 139 del Reglamento General de Circulación, en resum diu que el titular 
de la via és el responsable de la senyalització d’aquestes, i obliga a fer servir el 
Reglamento General de Circulación les senyals incloses en el Catálogo Oficial 
de Señales on s’especifiquen dimensions, reflectàncies, colorometria, etc. 
També comenta que les senyals específiques que requereixi el titular d’una via, 
en el cas que ens ocupa les vies municipals, caldrà definir-les i normalitzar-les 
a les ordenances municipals. Per altra banda existeixen uns manuals de 
senyalització d’orientació, no d’obligat compliment, que edita la Generalitat de 
Catalunya. 

Els diferents departaments competents de l’Ajuntament segueixen en la gran 
majoria de les seves actuacions les recomanacions recollides en el Catálogo 
Oficial de Señales, i en els casos que es requereix una senyalètica addicional, 
no recollida en l’esmentat catàleg, es procedeix al disseny propi, seguint uns 
determinats criteris tècnics. Tot i haver-se iniciat fa uns anys l’inventari 
d’aquesta senyalètica específica, actualment no es disposa d’aquest.  

Veient la necessitar d’establir una homogeneïtzació de la senyalització 
horitzontal i vertical i la normalització de les senyals específiques, demanem:  

 

1. Iniciar la redacció d’un manual de la senyalització urbana de 
Viladecans 

2.  Fer un seguiment d’aquest manual en les comissions informatives de 
l’Àmbit de Serveis a la Ciutadania 

  

3.  Incloure aquest manual a les ordenances municipals un cop aquest 
estigui enllestit  



                                                                                    
 

4. Contemplar en les properes accions arreu de la ciutat, aquestes 
senyals per tal de garantir homogeneïtat, així com tenir-les presents en 
els plecs tècnics per a futures licitacions ja siguin del propi Ajuntament o 
de les constructores que treballin a l’àmbit municipal. 

5. Fer un inventari georeferenciat de les senyals contemplades en el 
manual, i estudiar una planificació per a la substitució progressiva 
d’aquelles obsoletes.  

6. Informar a la ciutadania de la realització de totes aquestes accions 
mitjançant tots els canals de comunicació local.  

 

Viladecans, 24 de novembre de 2016 


