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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE VILADECANS 

 
 

PREÁMBUL 

I 
En un entorn  cada cop més urbanitzat, la gestió eficaç i sostenible de les ciutats és una 
condició fonamental pel nostre desenvolupament. La mobilitat urbana és clau per acomplir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides amb les que Viladecans 
està fermament compromès. Hem d’avançar cap un Viladecans inclusiu, segur, resilient i 
sostenible. Un Viladecans que té cura dels seus habitants i els seus visitants. 
La mobilitat urbana sostenible possibilita l’exercici efectiu dels drets individuals de forma 
compatible amb la protecció de la salut i la integritat física de les persones, a través de la 
seguritat vial y les mesures per a la millora de la qualitat de l’aire y la protecció del medi 
ambient urbà.  També facilita el desenvolupament de l’ activitat econòmica, el progrés social i 
tècnic,de manera mediambiental y energèticament sostenible. 
La mobilitat urbana suposa una de les més rellevants formes de convivència social de la 
ciutadania. L’espai públic possibilita l’exercici de drets i llibertats mitjançant la convivència 
cívica en la que deu prevaler la seguretat vial  l’ accessibilitat universal de totes les persones. 
II 
La continua evolució demogràfica, social, econòmica, cultural, mediambiental, urbanística, 
tècnica y tecnològica, els canvis normatius operats per la normativa estatal en matèria de 
trànsit i el compliment dels principis i objectius previstos als articles 99 y 100 de la Llei 2/2011, 
de 4 de març, d’Economia Sostenible, de la Llei 34/2007, de 15 de octubre, de Qualitat de 
l’Aire i Protecció de l’ Atmosfera y de la Directiva 2008/50/CE de 21 de maig, motiven la 
necessària aprovació d’una nova Ordenança que actualitzi la regulació de la mobilitat urbana,  
integrant criteris comunitaris de mobilitat sostenible. 
III 
L’Ajuntament de Viladecans es competent per regular la mobilitat, mitjançant ordenança, per 
aconseguir l’harmonització dels diversos usos de les vies i els espais públics urbans, per fer-los 
equilibradament compatibles amb la garantia de la salut de les persones, la seguretat vial, 
l’accessibilitat universal y els drets de les persones amb mobilitat reduïda, la millora de la 
qualitat de l’aire y la protecció del medi ambient. 
IV 
Entre els objectius de la present Ordenança destaquen els següents: en primer lloc, 
incrementar la seguretat vial i la necessària, ordenada y respectuosa convivència entre els 
diferents mitjans de transport. 
En segon lloc, incidir en la sostenibilitat mediambiental mitjançant el foment de la mobilitat 
dels vianants, ciclistes i altres modalitats de transport. 
En tercer lloc, harmonitzar i ordenar els diferents usos de las vies i espais públics urbans i la 
racionalització de l’espai d’estacionament. 
En quart lloc, modernitzar la normativa municipal mitjançant la regulació de noves realitats 
com els vehicles de mobilitat personal. 
V 
La present Ordenança dona compliment al principi de seguretat jurídica al ajustar-se i 
desenvolupar en l’àmbit de les competències municipals la normativa comunitària, estatal i 
autonòmica, oferint un marc normatiu precís, ampli, estable y al mateix temps flexible per a 
oferir solucions als desafiaments presents i futurs de la mobilitat urbana sostenible. 
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També acompleix el principi de proporcionalitat en la mesura en que només recull aquelles 
carregues o restriccions estrictament necessàries per complir les raons d’interès general que la 
motiven. 
En l’elaboració d’aquesta norma s’han seguit els tràmits de consulta pública prèvia, audiència i 
informació pública per assegurar la transparència y participació de la ciutadania en general i 
dels col·lectius especialment afectats en particular. 
VI 
La present Ordenança consta de 71 articles distribuïts en cinc Títols. 
El Títol Preliminar, titulat “Objecte i àmbit” consta de dos capítols. 
El Capítol primer parla de les disposicions generals. 
El Capítol segon regula la senyalització. 
VII 
El Títol primer, titulat “Comportament a la via” consta de quatre capítols. 
El Capítol primer regula allò que té a veure amb els vianants i les vies per on circulen. 
El Capítol segon tracta els temes de les persones amb diversitat funcional. 
El Capítol tercer es dedica a regular les bicicletes i els nous vehicles de mobilitat personal. 
El Capítol quart regula els obstacles a la via pública. 
VIII 
El Títol segon  titulat “Circulació de vehicles”, consta de set capítols. 
El Capítol primer regula els carrils de circulació reservats. 
El Capítol segon regula els llocs de afluència de vianants 
El Capítol tercer regula la circulació de vehicles de dues rodes. 
El Capítol quart recull temes de sorolls i fums. 
El Capítol cinquè regula els permisos especials per circular. 
El Capítol sisè regula el cinturó de seguretat. 
I finalment el Capítol setè es dedica a regular els carruatges, cavalleries i bestiar. 
IX 
El Títol tercer titulat “Parades i estacionaments” consta de vuit capítols. 
En el Capítol primer es recullen les normes generals. 
El Capítol segon regula els estacionaments amb limitació i control horari. 
El Capítol tercer parla de les zones de reserva. 
El Capítol quart recull les parades de transport públic. 
El Capítol cinquè concreta les normes de carrega i descarrega. 
El Capítol sisè regula la retirada de vehicles de la via. 
En el Capítol setè es parla dels vehicles abandonats. 
I finalment en el Capítol vuitè es recullen les immobilitzacions. 
X 
El Títol quart es titula “ Procediment sancionador” i consta de dos capítols. 
El Capítol primer recull les infraccions i el Capítol segon es reserva pel procediment 
sancionador. 
XI 
Per últim, l’Ordenança consta de dues disposicions transitòries. Que contenen règims 
transitoris d’adaptació progressiva al compliment de la normativa. 
Així mateix l’Ordenança conté tres disposicions addicionals. Las dues primeres regulen 
qüestions relatives a les modificacions de l’articulat i la tercera a la identificació de vehicles de 
mobilitat personal. 
Per últim, l’Ordenança conté una disposició derogatòria i dos finals que concreten temes 
d’entrada en vigor i avaluació normativa. 
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TITOL PRELIMINAR: OBJECTE I AMBIT 

CAPITOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Objecte de l'Ordenança. La present Ordenança té com objecte principal garantir la 

seguretat, l’ús i el gaudi dels usuaris de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació 

dels vianants, vehicles i animals per les vies urbanes, establint els drets i obligacions de les 

persones usuàries de les esmentades vies, d’acord amb el que estableix la Llei sobre Trànsit, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i disposicions complementàries. 

Article 2.- Àmbit d’aplicació. Aquesta ordenança serà d’aplicació en totes les vies i terrenys 

públics aptes per a la circulació, tant urbanes com interurbanes, a les vies i terrenys que sense 

tenir aquesta aptitud, siguin d’ús comú, i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per 

una col·lectivitat indeterminada d’usuaris.  

No seran aplicables els preceptes d’aquesta ordenança als camins, terrenys, garatges, cotxeres 

i altres locals de similars característiques, construïts dins de finques privades, sostrets a l’ús 

públic i destinats a l’ús exclusiu dels propietaris i dels seus dependents. 

Article 3.-  Quan les circumstàncies ho requereixin, s’adoptaran mesures especials de regulació 

i ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la circulació de vehicles, la canalització 

de les entrades i les sortides de la ciutat per determinades vies, o la reordenació de 

l’estacionament, fent compatible la seva equitativa distribució entre tots els usuaris. 

 CAPITOL II: SENYALITZACIÓ. 

Article 4.- Senyalització 

 1. Règim de les senyals  

a) Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la ciutat regeixen per tot el terme 

municipal, llevat de la senyalització específica que consti en les vies.  

b) Els senyals que estan a les entrades de les zones de vianants o de circulació restringida 

regeixen en general e tot l’àmbit i perímetre respectiu. 

c) Les ordres, indicacions i senyals dels agents de la Policia Local prevaldran sobre 

qualsevol altre senyalització. Els senyals d’altres treballadors, que sense tenir la 

condició d’agent de l’autoritat, estiguin col·laborant amb la Policia Local, amb 

l’autorització i/o sota la supervisió del seus agents, tindran la condició d’auxiliars de la 

Policia Local i les accions que desenvolupin en l’àmbit de les funcions delegades 

hauran de ser obeïdes. 

d) Les cintes de delimitació i les tanques, col·locades a la calçada o la vorera, tindran la 

mateixa consideració que els senyals d’abalisament. 

e) Només s’autoritzaran els senyals d’indicació que siguin d’interès general i en tot cas, 

prèvia sol·licitud per a la seva instal·lació. O
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f) Els senyals d’ordenació del trànsit instal·lats a la via pública en el terme municipal 

estaran subjectes en quan a format, signes, característiques i condicions tècniques als 

establerts a la normativa vigent. 

g) Els senyals verticals d’ordenació del trànsit podran canviar les seves dimensions quan 

aquests estiguin instal·lats en semàfors amb suports verticals, únicament passant de 

60 cm diàmetre a 40 cm de diàmetre, i poden ser ubicats al damunt del suport o als 

costats depenent de les circumstàncies i de la ubicació del semàfor, així com de les 

característiques i elements del carrer. 

 2. La instal·lació dels senyals 

a) Es requereix autorització municipal per col·locar, retirar, traslladar o ocultar la 

senyalització fixa o provisional següent: vertical, semàfors, horitzontal, d’obres i 

senyals i elements d’abalisament a la via pública, encara que sigui només de caràcter 

informatiu.  

b) Es prohibeix col·locar publicitat o una instal·lació anàloga a la senyalització esmentada 

en el punt anterior i al seu voltant sense autorització municipal. 

c) Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general, que 

impedeixin o dificultin als usuaris la normal visibilitat de la senyalització. 

d) Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la senyalització que la 

pugui deteriorar, induir a confusió, o reduir-ne la visibilitat o l’eficàcia, sense perjudici 

de les responsabilitats penals en que es pugui incórrer. 

e) Es prohibeix col·locar plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions anàlogues que 

per les seves dimensions, disseny, color o contingut puguin distreure l’atenció dels 

conductors, o enlluernin els usuaris de la via pública. 

f) Si es redueix la visibilitat de la senyalització com a conseqüència de sobresortir a la via 

pública qualsevol tipus d’arbrat, vegetació o un altre element d’una propietat privada, 

l’Autoritat municipal requerirà al seu propietari perquè el retiri o talli; en cas 

d’absència o de negativa  del titular, es procedirà d’ofici a la seva retirada. Les 

despeses ocasionades aniran a càrrec del titular. 

g) Es obligació dels usuaris de la via la comunicació a la Policia Local dels danys que 

causin de forma accidental als senyals o elements de les vies públiques. 

h) Els danys que voluntàriament es puguin causar a les instal·lacions i senyals, seran 

indemnitzats fins a la seva completa reposició pel seu autor, sense perjudici, de la 

sanció i de la responsabilitat penal que es pogués originar. Si aquest incompleix 

l’obligació de comunicar el dany a l’autoritat municipal o a la Policia Local el més aviat 

possible, serà també sancionat per aquest motiu. 

i) L’Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no estigui 

degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor o les condicions de 
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l’autorització pel que fa a la forma, dimensió, materials, missatge i condicions de la 

instal·lació. 

j) La retirada serà a càrrec d’aquell que resulti responsable de la seva col·locació, sens 

perjudici de les sancions que s’escaiguin. I això tant pel que fa als senyals no 

reglamentaris, com si es incorrecta la forma, col·locació o disseny del senyal o cartell 

indicador. 

k) L’Ajuntament requerirà l’adaptació a la normativa en vigor de qualsevol senyalització 

instal·lada amb autorització municipal. 

l) La prestació de serveis de la Policia Local amb motiu de la senyalització excepcional de 

zones per necessitats privades per mudances, obres, instal·lació de contenidors o sacs 

per obres a via pública, etc. que generen a més la restricció de places d’estacionament 

i/o retirada de vehicles de la via pública, meritaran l’obligació de pagament de les 

taxes corresponents regulades a les ordenances fiscals. 

3. Normes d’instal·lació de senyals 

Els senyals verticals i horitzontals autoritzats s’han d’instal·lar seguint les prescripcions que 

marca la normativa vigent. 

4. Senyalització d’accessos a espais privats (centres comercials i altres)  

L’Ajuntament podrà requerir als titulars d’espais privats que tinguin accés directe a la via 

pública i que siguin utilitzats per un nombre indeterminat d’usuaris per a la circulació de 

vehicles, que col·loquin els senyals de circulació adients per tal de garantir la seguretat a l’hora 

d’incorporar-se a la via pública. Les despeses i costos que es puguin originar per la instal·lació 

d’aquests senyals aniran a càrrec del propietari dels accessos.  

5. Actuacions especials 

a) La Policia Local, per raons de seguretat, ordre públic, emergències, festes, realització de 

serveis públics o bé, per a garantir la fluïdesa de la circulació, podrà modificar 

eventualment l’ordenació de la circulació en aquells indrets on es produeixin grans 

concentracions de persones o vehicles, on es desenvolupin proves esportives que afectin 

un nombre important de vies públiques de Viladecans, o on existeixi qualsevol situació 

d’emergència o que per raons de vialitat faci recomanable aquesta modificació. Amb 

aquest fi, la Policia Local podrà col·locar, retirar o anul·lar provisionalment els senyals que 

calgui, com també prendre les mesures preventives oportunes. 

b) Qualsevol persona o entitat que projecti organitzar curses, concursos, caravanes o 

qualsevol altre manifestació esportiva o de qualsevol altre mena que afectin a les vies 

públiques urbanes, sense perjudici de les superiors facultats que corresponen a l’autoritat 

governativa, haurà d’aconseguir la corresponent autorització municipal, i serà preceptiu 

l’informe previ de la Policia Local per determinar els itineraris, horaris i normes a les quals 

haurà d’ajustar-se la celebració de cadascun dels actes. 
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c) L’ajuntament podrà crear zones de baixa emissió de contaminats i davant d’episodis de 

contaminació ambiental en que pels nivells de contaminats en l'aire superin els valors 

límits recomanats podrà restringir temporalment el transit als vehicles més contaminants. 

I en el futur aquestes restriccions podran arribar a ser de caràcter permanent. 

6. Senyalització de zones reservades per a persones amb diversitat funcional 

Les places d’estacionament reservades a persones amb diversitat funcional, han de senyalitzar-

se conjuntament amb el símbol internacional d’accessibilitat pintat al terra i un senyal vertical 

de prohibició d’estacionament amb una placa complementària que contingui l’esmentat 

símbol. 

7. Velocitat 

Amb caràcter general, el límit màxim de velocitat a que podran circular els vehicles per vies 

urbanes, serà el que estableix el reglament de circulació aprovat pel Reial Decret  1428/2003. 

La velocitat màxima a les vies d’un únic carril per sentit queda fixada en 30 KM/H, sens 

perjudici de l’establert en aquesta mateixa norma pels ciclocarrers. 

No obstant,podrà mantenir-se un límit de velocitat superior en aquelles vies d’un únic sentit 

que formin part de la xarxa bàsica de transports en les que la limitació prevista al paràgraf 

anterior pugui suposar perjudici als serveis de transport públic col·lectiu urbà d’us general. 

Les vies urbanes que disposin de plataforma única de calçada y vorera tindran una limitació  

màxima de 20 km/h. 

A les vies de més d’un carril de circulació en algun dels seus sentits es podrà limitar la velocitat 

a com màxim 30 KM/H en aquells casos en els que després d’ una anàlisi de seguretat vial de la 

zona, així es determini. 
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TITOL PRIMER: COMPORTAMENT A LA VIA  

CAPITOL I: VIANANTS 

Article 5.- Normes generals de comportament 

1. Els vianants circularan per les voreres, o en cas d’inexistència d’aquelles, el més a prop 

possible de les façanes; preferentment per la seva dreta i extremant les precaucions a les 

sortides i entrades de garatges i guals. Tindran preferència sobre qualsevol giny mecànic que 

ocupi la vorera transitòriament o amb voluntat de permanència. 

2. A les vies urbanes sense voreres o en voreres que no permetin el pas simultani de dues 

persones, s’han d’extremar les precaucions, cedint el pas a les persones que, ateses les seves 

circumstàncies, tinguin més dificultats per a fer-ho. En tot cas, s’ha de circular a prop de les 

façanes de les cases o dels extrems dels vials. 

3. Els vianants travessaran pels passos de vianants senyalitzats, mitjançant senyalitzacions 

semafòrica, vertical o horitzontal. En tot cas s’extremaran les precaucions i si és necessari, els 

vianants s’esperaran a la vorera i mai ho faran a la calçada.  

4. En els passos regulats, els vianants hauran de complir estrictament les indicacions que els 

adrecin els agents de la autoritat o, si és el cas, les persones encarregades de garantir la 

correcta utilització d’aquestes zones.  

5. A les calçades i zones reservades als vianants no es permet, tret que hi hagi autorització 

expressa, la realització de jocs i activitats que puguin representar molèsties o perill per als 

vianants o per a la circulació dels vehicles. En aquest cas i, davant la negativa a la retirada 

d’aquells objectes que generin molèsties i/o un risc pels usuaris de la via, la policia local podrà 

procedir a la intervenció d’aquests objectes. 

Article 6.- Preferències  

Fora dels casos d’emergència o prestació d’un servei públic puntual, els vianants tenen sempre 

preferència a les voreres, en els passos de vianants, a les zones de mercats i fires, als carrers 

sense voreres o amb voreres estretes i en els carrers senyalitzats com a zones d’ús prioritari 

per a vianants, fins i tot sobre vehicles autoritzats expressament per a circular-hi. 

Article 7.- Vianants d’atenció preferent  

Les persones amb diversitat funcional per disminució física, edat avançada, acompanyament 

d’infants -amb cotxet o sense-, carregades amb objectes i altres situacions anàlogues, tindran 

especial preferència quan circulin per les zones reservades als vianants o quan, essent 

imprescindible, ho facin per la calçada. 

Article 8.- Circulació per les voreres 

1. Els menors de 12 anys, sota la responsabilitat de la persona que ostenti la seva guarda, 

podran circular per les voreres, andanes i passeigs amb patins, patinets, monopatins, tricicles, 

bicicletes, adequant la seva velocitat a la dels vianants, sense superar la velocitat de 10 km/h, i 

amb subjecció a allò que disposa l’article 6 i preferiblement portaran casc.  
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2. Es pot circular per les voreres, andanes i passeigs amb aquells altres ginys mecànics sense 

motor, que no són considerats com a vehicles, com ara patins, monopatins o patinets, entre 

d’altres, en les mateixes condicions que les determinades per a les bicicletes en l’apartat 2.4 

de l’article 13 d’aquesta Ordenança. Així mateix aquests ginys poden també circular pels carrils 

bici en voreres o pels carrils bici segregats pel trànsit.  

Article 9.- Illes de vianants  

1. L'Ajuntament podrà establir Àrees de vianants o zones de circulació restringida de vehicles, 

en aquelles zones que, ateses les seves característiques, així ho aconsellin. En aquests indrets, 

l’ús prioritari dels carrers és reservat als vianants i cas que s’autoritzi la circulació de 

determinats vehicles, aquests ho hauran de fer amb les degudes precaucions per tal d’evitar 

molèsties o perills als altres usuaris i, lògicament, respectant la senyalització existent.  

Art 10.- Senyalització i condicions de circulació a les illes de vianants 

1. Les illes de vianants hauran de tenir l’oportuna senyalització a l’entrada i a la sortida, amb 

independència que es puguin utilitzar altres elements, mòbils o fixes, que impedeixin l’entrada 

i la circulació de vehicles a la zona o carrer afectats. 

2. A les illes de vianants la prohibició de circulació i estacionament de vehicles podrà:  

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

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

c. Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.  

3. La prohibició de circular pels carrers o zones esmentats no afecta als següents casos:  

a.- Vehicles del servei d’ambulàncies, d’extinció d’incendis, de salvament, de Cossos i Forces de 

Seguretat de l'Estat, Mossos d'Esquadra, Policia Local i altres vehicles especialment autoritzats 

per al cas o que estiguin realitzant funcions especials d’interès públic.  

b.-Vehicles que traslladin malalts amb problemes de mobilitat d’un immoble de la zona o els hi 

portin.  

c.-Vehicles que surtin d’un garatge situat a la zona o s’hi dirigeixin, i els que surtin d’un 

estacionament autoritzat dins de l’illa, zona o carrer.  

d.-Els conduïts i/o ocupats per persones amb diversitat funcional que siguin titulars de targeta 

d’aparcament per a persones amb discapacitat i els que traslladin aquestes persones, quan es 

dirigeixin a l’interior o surtin de l’àrea. 

4. Els vehicles autoritzats a circular per les zones de vianants no podran sobrepassar la 

velocitat màxima de 10 km/h, adaptant-la però, a la dels vianants  

5. Els patins, monopatins i patinets podran circular per aquestes àrees en les condicions 

indicades, excepte en moments d’aglomeració. 
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Article 11.- Zones de prioritat invertida i ciclocarrers 

1. L’Ajuntament pot establir zones on les condicions de circulació de vehicles queden 

restringides a favor de la circulació de vianants. En aquestes zones, les bicicletes, patins, 

patinets, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes gaudeixen de prioritat 

sobre la resta de vehicles, però no sobre els vianants. 

2. Ciclocarrers 

Un ciclocarrer és un carrer de la trama urbana secundària on l’espai de calçada existent es 

comparteix entre vehicles motoritzats, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) de 

manera segura. 

Els ciclocarrers compleixen les següents premisses: 

• Són carrers d’un sol sentit de circulació 

• Són carrers d’un sol carril de circulació 

• Són carrers que no pertanyen a la xarxa bàsica del vehicle privat 

• Són carrers on no existeix xarxa bàsica de carril bici 

• Són carrers on no hi circula la xarxa de bus urbà/interurbà 

• Són carrers que no pertanyen a les zones industrials del municipi 

• Està identificat amb senyalització vertical i horitzontal específica 

• La velocitat màxima és de 30 km/h 

CAPITOL II: PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL  

Article 12.- Mesures d’aplicació a persones amb diversitat funcional 

1. Els vehicles que portin persones amb diversitat funcional podran aturar-se, pel temps 

imprescindible, per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes a qualsevol lloc 

de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.  

2. Les persones titulars de targetes d’aparcament per a persones amb diversitat funcional 

podran estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, 

en els estacionaments amb horari limitat i en les zones de càrrega i descàrrega.  

3. Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin en les àrees de vianants no 

afectaran els vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones 

amb diversitat funcional, excepte en els casos següents:  

a) Quan s’impedeixin la circulació d’altres vehicles o vianants.  

b) Quan les zones de vianants disposin de places públiques d’aparcament reservades per a 

persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb diversitat funcional, ja sigui 

en el seu perímetre o en el seu interior. 
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4. Els vehicles que disposin d’una targeta d’aparcament de transport col·lectiu de persones 

amb diversitat funcional, podran estacionar durant el temps imprescindible per recollir o 

deixar les persones amb disminució que superin el barem de mobilitat, comptant si cal amb el 

suport de la persona que els condueixi, en les zones d’estacionament amb horari limitat, sense 

haver d’obtenir comprovant, i en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la 

circulació de vehicles o vianants.  

5. Els vehicles que portin persones titulars d’una targeta d’aparcament per a persones amb 

disminució diversitat funcional, podran estacionar, pel temps imprescindible, en qualsevol lloc 

de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.  

CAPITOL III: BICICLETES, CICLES I GYNS ELÈCTRICS 

Article 13.- Normes generals,  usos i circulació dels cicles i bicicletes a la ciutat 

1. La regulació d’aquest article referida a les bicicletes s’aplica també als usos i circulació dels 

cicles i bicicletes amb pedaleig assistit de velocitat fins a 25 km/h. 

2. A les vies urbanes la circulació de bicicletes ha de desenvolupar-se per les calçades, pels 

carrils bici i per les zones especialment habilitades. S’entén per zones especialment habilitades 

les que la normativa estableix com destinades a la circulació de bicicletes, aquelles que la 

senyalització ho permet i aquelles en les quals existeix una autorització expressa. 

La circulació de bicicletes per la calçada ha de desenvolupar-se seguint les condicions i 

preferències específiques dels següents apartats: 

2.1. la circulació de bicicletes per la calçada ha de desenvolupar-se preferentment per al carril 

més proper a la vorera, gaudint de les prioritats de pas previstes a les normes de trànsit 

vigents. 

2.2. La circulació pel carril bici dóna prioritat de pas a les bicicletes respecte als vehicles a 

motor i també quan els vehicles a motor realitzin, a les calçades, maniobres de gir a dreta i 

esquerra i tallin el sentit de la marxa de la persona ciclista. 

2.3. Les bicicletes poden circular en ambdós sentits de la marxa als carrers de vianants, carrers 

residencials de velocitat màxima de 20 km/h i quan tingui plataforma única, excepte 

senyalització específica que ho prohibeixi. 

S’entén per via urbana de plataforma única aquella que presenta un sol nivell arquitectònic o 

de rasant en el paviment entre la calçada i la vorera, malgrat els materials que integrin 

aquestes parts de la via presentin diferències. 

2.4. Les bicicletes també poden circular per andanes i passeigs només en els següents casos i 

vetllant especialment l’observança de l’apartat 3: 

a) Quan la circulació es desenvolupi per persones adultes que acompanyin als/les ciclistes 

menors de 12 anys. 

b) Quan la zona especialment habilitada per a la circulació ciclista estigui en vorera. 

3. Les persones conductores de bicicletes: 
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3.1. Han de mantenir una posició de conducció que asseguri la diligent conducció. 

3.2. No poden: 

• Circular amb el vehicle recolzat només en una roda 

• Agafar-se a altres vehicles en marxa 

• Deixar el manillar amb ambdues mans 

• Circular fent ziga-zaga entre vehicles en marxa 

• Carregar la bicicleta amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió 

• Circular amb auriculars o casc connectats a aparells receptors o reproductors de so 

3.3. Quan circulin per les voreres habilitades: 

• Han de respectar la preferència dels vianants 

• Han d’evitar circular a menys d’1 metre de les façanes i extremar l’atenció respecte a 

la incorporació de ciutadans/es dels immobles a la vorera. 

• S’han d’abstenir de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels 

vianants. 

• Han de reduir la velocitat quan travessin un pas de vianants per evitar situacions de 

conflicte amb els vianants i d’altres usuaris de la via i, passar prenent les precaucions 

necessàries, respectant sempre la preferència dels vianants. 

3.4. Quan circulin pels parcs públics: 

• Han de respectar la preferència del vianant. 

• Han de respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà. 

• No poden circular per sobre parterres, àrees i/o zones amb vegetació de qualsevol 

tipus, i totes aquelles zones expressament senyalitzades a tal efecte. 

• Han de respectar la senyalització i seguir les vies ciclistes i itineraris de les zones 

pavimentades o de terra en cas d’existir-hi. 

4. Les bicicletes han de dur un timbre i, quan sigui obligatori l’ús d’enllumenat, portar llums i 

estar dotades d’elements reflectants degudament homologats, així com d’altres elements que 

la normativa vigent estableixi. 

5. La bicicleta no podrà estar ocupada per un número de persones superior al que per 

construcció pugui transportar. Els conductors/es majors d’edat poden transportar persones, 

sempre i quan aquestes s’acomodin en un dispositiu homologat, d’acord amb les limitacions 

d’ús, i circulin amb cascs homologats. O
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6. Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega – animals o mercaderies – utilitzant 

remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats i quan la persona 

conductora sigui major de 16 anys. 

7. Les bicicletes han d’estacionar-se preferentment als llocs específicament destinats a aquesta 

finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar ocupats, les bicicletes poden 

estacionar-se en altres parts de la via no prohibides per aquesta Ordenança, amb submissió a 

les següents regles específiques: 

• Es prohibeix lligar les bicicletes a arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, 

marquesines de transport i elements de mobiliari urbà. 

• Es prohibeix estacionar davant de zones on hi hagi reserves d’estacionament per a 

persones amb diversitat funcional, de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei 

públic, durant les hores de reserva. 

• Es prohibeix l’estacionament en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis. 

• Es prohibeix l’estacionament a les voreres quan s’impedeixi el pas de vianants. 

8. És d’aplicació a les bicicletes, les disposicions relatives a la retirada de vehicles de la via 

pública del Capítol VI del Títol III de la present Ordenança, d’acord amb la Llei. 

Són causes específiques de retirada: 

• L’estacionament durant un mes al mateix lloc, quan falti algun element indispensable 

per a la circulació, o les condicions generals permetin deduir raonablement un notori 

estat d’abandonament. 

• L’estacionament en el supòsit de l’apartat 7. 

9. És obligatori, per part dels seus titulars, per circular per les vies de la ciutat, la identificació 

dels cicles i bicicletes: 

• Quan estiguin afectes al servei de bicicletes d’ús públic i compartit. L’ús d’aquestes 

bicicletes requerirà títol habilitant. 

• Destinades al transport de mercaderies, paqueteria, i persones quan el vehicle 

constitueixi medi o suport principal de l’activitat comercial o econòmica que es 

desenvolupa. 

Article 13 bis.- Obligacions dels conductors de vehicle a motor i vianants 

1. Els conductors/es de vehicles a motor han de complir amb relació als ciclistes l’establert a la 

legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat vial i concretament les següents 

normes: 

• En avançar a un/a ciclista, ho han de fer ocupant l’altre carril de circulació contigu en el 

mateix sentit de la marxa, si la via el tingués, i d’acord amb la resta de normes generals 

reglamentàries que regulen la maniobra. 
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• Han de mantenir, circulant per darrera, una distància de seguretat del vehicle conduït 

respecte de la bicicleta no inferior a 3 metres. Aquesta distància augmenta en 

proporció a la velocitat amb què el vehicle conduït circuli a la via. 

• No poden circular, parar, ni estacionar als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva 

d’estacionament de bici sense autorització. 

• No poden fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat del/la conductor/a 

dels cicles i bicicletes. 

• No poden realitzar maniobres d’assetjament que, en no respectar les distàncies de 

seguretat, en fer llums o ús de clàxon o altres, constitueixin un intent de modificar la 

trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat de 

la persona conductora de la bicicleta. 

2. Els vianants no poden caminar o ocupar carrils bici i en travessar-los han de respectar la 

prioritat dels/les ciclistes, excepte en aquelles zones destinades a aquest fi. 

Article 13 ter.- Usos i circulació dels vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues 

rodes 

1. Aquest article regula els usos i condicions de circulació dels vehicles de mobilitat personal i 

cicles de més de dues rodes. 

A efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per vehicles de mobilitat personal com el vehicle 

d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que 

puguin proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 

km/h. 

Només poden estar equipats amb un seient si estan dotats de sistema d’autoequilibrat. 

Queden exclosos d’aquesta consideració: 

 Vehicles sense sistema d’autoequilibrat o sense seient. 

 Vehicles concebuts per competició. 

 Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o 240VAC. 

 Vehicles inclosos en l’àmbit del reglament (UE) N2 168/2013 

2. S’estableixen les següents condicions generals de circulació dels vehicles de mobilitat 

personal i dels cicles de més de dues rodes: 

a) L’edat permesa per circular amb un vehicle de mobilitat personal i cicles de més de 

dues rodes és de 16 anys.  

b) No es pot circular per les calçades obertes al trànsit de vehicles a motor, amb excepció 

del que estableix l’apartat 3, lletres f) i g) d’aquest article. 

c) S’ha de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys propis o 

aliens, evitant posar en perill la resta d’usuaris i usuàries de la via. 
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d) S’ha de circular respectant la preferència de les persones vianants. 

e) S’ha de circular mantenint un metre de distància respecte a la línia de façana. 

f) No es pot circular amb taxes d’alcohol superiors a les establertes reglamentàriament, 

ni amb presència de drogues. 

g) Les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal han de portar casc. 

h) Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes han de dur un timbre i, 

quan sigui obligatori l’ús d’enllumenat, portar llums i estar dotades elements 

reflectants degudament homologats,  així com d’altres elements que la normativa 

vigent estableixi. 

3. A més de les condicions generals, els vehicles de mobilitat personal i els cicles de més de 

dues rodes han de complir les següents condicions específiques de circulació, atenent al tipus 

de via i vehicles: 

a) Per les voreres, andanes i passeigs d’amplada superior a 4,75m hi poden circular els 

cicles d’ús comercial només per accedir als locals i botigues on s’efectua la càrrega i/o 

descàrrega, sense superar la velocitat màxima de 10 km/h, així com els vehicles de 

persones amb diversitat funcional, que també poden circular per aquestes vies. 

b) En els passos de vianants, han de reduir la velocitat i passar un cop poden ser vistos 

pels vehicles de la calçada.  

c) Per les vies de plataforma única on poden circular vehicles hi poden circular els 

vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, sense superar la velocitat 

màxima de 20 km/h. Els vehicles només poden circular en el sentit senyalitzat.  

d) Pels carril bici no segregats de l’espai de vianants hi poden circular els vehicles de 

mobilitat personal sense superar la velocitat màxima de 10 km/h. En els passos de 

vianants han de reduir la velocitat i passar un cop poden ser vistos pels vehicles de la 

calçada.  

e) Poden circular pels carril bici segregats de l’espai dels vianants sense superar la 

velocitat màxima de 25 km/h. En passos de vianants han de reduir la velocitat i passar 

un cop poden ser vistos pels vehicles de la calçada.  

f) Per les calçades zona 30 sense superar la velocitat màxima de 25 km/h.   

g) Pels parcs públics, hi poden circular els vehicles en cas de tenir el punt d’origen o destí 

de la distribució urbana de mercaderies dins el mateix, sense superar la velocitat 

màxima de 10 km/h, seguint les vies ciclistes i itineraris, si existeixen. No poden 

circular sobre les zones verdes.  

4. S’estableixen les següents condicions específiques de circulació dels vehicles de 

mobilitat personal i cicles de més de dues rodes, que suposin una activitat d’explotació 

econòmica:  
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a) L’obertura de l’activitat està sotmesa al procediment d’intervenció previst a la Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 

la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica o a la 

legislació que la substitueixi.  

b) Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que suposin una activitat 

d’explotació econòmica han d’estar identificats i, si així ho disposa la normativa aplicable, 

han d’estar inscrits en el registre que correspongui.  

c) Les persones físiques o jurídiques titulars, ja sigui a títol de propietat o qualsevol altre 

títol, dels vehicles de mobilitat personal o de cicles de més de dues rodes, han de 

contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, als 

passatgers i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari per l’ús 

d’aquells vehicles i cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o lloguin.  

d) Les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal han de portar casc.  

5. Pel que fa a l’estacionament dels vehicles de mobilitat personal, s’estableixen les 

condicions següents: 

a) Els vehicles poden estacionar-se en els espais habilitats a l’efecte.  

b) Els vehicles han d’estacionar-se preferentment als llocs específicament destinats a 

aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o si aquests llocs estan 

ocupats, poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides per aquesta 

Ordenança, amb compliment de les regles específiques següents:  

1ª) Es prohibeix lligar-los als arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines 

de transport i elements de mobiliari urbà.  

2ª) Es prohibeix estacionar davant de zones on hi hagi reserves d'estacionament per a 

persones amb diversitat funcional, de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei públic, 

durant les hores de reserva.  

3ª) Es prohibeix l'estacionament en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis.   

4ª) Es prohibeix l'estacionament a les voreres quan s'impedeixi el pas dels vianants. 

CAPÍTOL IV.-OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA  

Article 14.- Normes generals 

Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte, temporal o 

permanent, que puguin dificultar la circulació de vianants o vehicles o l’estacionament 

d’aquests últims en els casos en que sigui permès.  

L’Ajuntament podrà ordenar la col·locació d’obstacles a la via pública (boles, jardineres, fitons 

etc.) per millorar la lliure circulació de vianants i vehicles per la via i o una millor regulació del 

trànsit. 
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L’ocupació temporal a la via pública de qualsevol objecte o instal·lació que dificulti o 

obstaculitzi la circulació, requerirà la prèvia obtenció de la corresponent autorització municipal 

i l’abonament de les taxes corresponents. 

Article 15.- Senyalització d’obstacles 

Tot obstacle que destorbi la lliure circulació dels vianants o vehicles haurà de ser 

adequadament protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes disposar d’una senyalització 

lluminosa, per a garantir la seguretat dels usuaris.  

Article 16.- Retirada d’obstacles 

L’autoritat municipal ordenarà la retirada d’obstacles de la via pública o, en cas d’absència o 

negativa del titular, podrà procedir d’ofici a la seva retirada, en els següents casos: 

1. Quan no s’hagi obtingut la corresponent autorització municipal per a la col·locació de 

l’obstacle o objecte.  

2. Quan s’hagin extingit les circumstàncies que en van motivar la seva col·locació o s’ultrapassi 

el termini de vigència de l’autorització concedida.  

3. Quan la col·locació o característiques de l’objecte o instal·lació no s’ajusti a les condicions de 

l’autorització municipal.  

4. Quan per la seva situació, destorbi la circulació de vehicles i vianants, o la posi en perill per 

manca de visibilitat.  

Les despeses que produeixi la retirada dels obstacles seran, en qualsevol cas, a càrrec de la 

persona o persones responsables.  

Article 17.- Instal·lació d’elements urbans 

1. La instal·lació d’elements urbans a les voreres i altres espais d’ús públic haurà de fer-se de 

manera que aquells no destorbin la lliure circulació dels vianants; amb aquest fi, es 

determinaran els llocs on podran situar-se, amb subordinació a l’amplada dels espais 

esmentats.  

2. Podran determinar-se, per a alguns indrets de la ciutat, els espais que hagin d’estar 

sotmesos a regulació específica.  

3. Els elements urbans que s’autoritzin estaran sotmesos a la seva prèvia homologació; a 

aquest efecte, l’Ajuntament dictarà les normes corresponents.  
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TÍITOL SEGON: CIRCULACIO DE VEHICLES  

CAPITOL I: CARRILS DE CIRCULACIO RESERVATS 

Article 18.- Normes generals 

1. Pels carrils reservats o de circulació especial només podran circular els vehicles que indiqui 

la senyalització corresponent.  

2. En aquests carrils els vehicles circularan a la velocitat autoritzada i prendran les precaucions 

necessàries.  

3. Les mateixes precaucions s’hauran d’adoptar en cas de pluja, mal estat del paviment, 

estretor de la via, poda d’arbres, arranjament de la calçada i casos similars.  

4. Els carrils reservats se senyalitzaran convenientment en cada cas.  

5. En els ciclocarrers, la prioritat és compartida per tots els vehicles que poden circular per 

aquestes vies. 

CAPITOL II: PRECAUCIONS EN LLOCS D’AFLUÈNCIA  

Article 19.- Llocs d’afluència de vianants 

1. A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a actes festius, 

culturals, esportius, socials, mercats i, en general, en els carrers on l’afluència de vianants sigui 

considerable, els vehicles reduiran la velocitat i prendran les precaucions necessàries.  

2. Les mateixes mesures s’hauran d’adoptar en cas de pluja, obres, poda d’arbres, mal estat 

del paviment, estretor de la via o qualsevol altre circumstància que ho aconselli.  

CAPITOL III: CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE DUES RODES  

Article 20.- Normes generals 

1. Els vehicles a motor de dues rodes -motocicletes i ciclomotors-, no poden circular per 

damunt de les voreres,andanes, passeigs, carrils bici  i resta de zones destinades als vianants.  

2. Els vehicles de dues rodes circularan sempre per la seva dreta, amb les precaucions 

necessàries i evitant els avançaments incorrectes, la ziga zaga i les competicions entre els 

conductors; no podran circular entre dues files de vehicles, ni entre una fila i la vorera; ni pels 

carrils destinats a bicicletes o a autobusos i taxis.  

3. Els ciclomotors hauran de circular amb la corresponent matrícula correctament ubicada.  

4. Les motocicletes i ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions 

brusques, tubs d’escapaments alterats o altres circumstàncies anòmales.  

5. Els conductors i passatgers de motocicletes i els conductors de ciclomotors han de portar 

obligatòriament casc homologat, en les condicions idònies per assegurar la seva finalitat 

protectora.  
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CAPITOL IV: SOROLLS I FUMS 

Article 21.- Normes generals 

1. Es prohibeix circular produint sorolls que excedeixin dels valors de limitació acústica fixats 

en la Ordenança Municipal reguladora del soroll i les vibracions de Viladecans, sobretot en 

hores nocturnes, ocasionats per acceleracions brusques i innecessàries; mancança de 

dispositius silenciosos, o amb aquests incomplets, alterats, deteriorats o inadequats; o 

utilització d’equips acústics o musicals de manera notòriament inadequada.  

2. L'Ajuntament, per aquest motiu, podrà restringir el trànsit a determinades hores o llocs o 

immobilitzar el vehicle infractor.  

3. Els Agents de la Policia Local seran els encarregats de la vigilància del compliment de la 

normativa viària que puguin afectar a la producció de nivells acústics. 

4. El propietari o usuari d’un vehicle a motor estarà obligat a facilitar als Agents de la Policia 

Local la comprovació dels nivells acústics del vehicle, comprovació que es durà a terme d’acord 

amb el que estableixen les disposicions concordants de l'Ordenança Municipal per a la 

regulació dels sorolls i les vibracions.  

Article 22.- Immobilització 

1. Els vehicles que superin els límits sonors establerts en la ordenança municipal reguladora del 

soroll i les vibracions de Viladecans podran ser immobilitzats fins que es produeixi la reparació 

o, es garanteixi aquesta a judici de l’agent encarregat de la vigilància del trànsit. Les despeses 

d’immobilització aniran a càrrec del responsable de la infracció.  

2. Quan les anomalies no siguin d’importància, els titulars dels vehicles que es retirin de la via 

pública hauran d’esmenar-les en el Dipòsit Municipal de Vehicles. En cas contrari, es podrà 

establir la immobilització al lloc on s’hagi de reparar, però el trasllat es farà de forma que no 

causi molèsties o perill.  

3. En els supòsits en que el nivell de sorolls que emeti el vehicle sigui notòriament estrident i 

l’agent de la Policia actuant no disposi d’aparell mesurador, podrà ordenar i procedir a la 

immobilització immediata del vehicle, sense perjudici de que posteriorment es sotmeti a les 

proves adients per tal de confirmar la mesura cautelar adoptada.  

Article 23.- Emissió de gasos i líquids 

1. Es prohibeix la circulació en vies urbanes de vehicles que emetin gasos de combustió que 

superin els límits de volum i grau de toxicitat determinats reglamentàriament, així com 

d’aquells que perdin oli o gasolina de forma notòria.  

2. L'apreciació del volum d’emissió, i la toxicitat dels fums i gasos, es farà per mitjà dels 

aparells homologats adients.  
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CAPITOL V: PERMISOS ESPECIALS PER A CIRCULAR  

Article 24.- Transports especials 

Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors als autoritzats reglamentàriament 

no podran circular per les vies públiques de la ciutat sense autorització municipal, previ 

pagament de les taxes corresponents. 

 Article 25.- Transport escolar, de menors i persones amb diversitat funcional 

1. La prestació dels serveis de transport escolar, menors, minusvàlids i persones amb diversitat 

funcional, estaran subjectes a l’autorització municipal per a determinar els llocs de parada 

idonis, sense perjudici del compliment de la normativa d’altres organismes per a realitzar 

aquesta activitat.  

2. S’entendrà per transport escolar urbà, el transport discrecional reiterat, en vehicles públics 

o de servei particular complementari d’escolars, amb origen o destinació a un centre educatiu.  

CAPITOL VI: CINTURÓ DE SEGURETAT  

Article 26.- Cinturó de seguretat 

Pel que fa a l’ús obligatori del cinturó de seguretat, s’estarà al que en cada moment disposi la 

Llei de trànsit, circulació i seguretat vial vigent i la reglamentació que la desenvolupi.  

CAPITOL VII: CARRUATGES, CAVALLERIES I BESTIAR  

Article 27.- Carruatges, cavalleries i bestiar 

1. Els carros i les cavalleries han de circular per la seva dreta i han de ser portats al pas.  

2. El responsables, guies i cuidadors de bestiar, conduiran aquest amb les precaucions 

degudes, mantenint en tot moment el control sobre ell i restant prohibit conduir-lo per zona 

urbana.  

3. Resta prohibit deixar animals solts a les vies urbanes d’acord amb l’establer en l'Ordenança 

Municipal sobre Tinença d'Animals.  

TITOL TERCER: PARADES I ESTACIONAMENTS  

CAPITOL I: NORMES GENERALS  

Article 28.- La parada 

1. Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén com a parada la immobilització voluntària d’un  

vehicle durant un temps mínim inferior als dos minut, per recollir o deixar persones o carregar 

i descarregar objectes, sense abandonar el conductor el vehicle.  

2. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle, i si ho fa per motius 

excepcionals, haurà de tenir-lo a l’abast per a retirar-lo en el mateix moment que sigui requerit 

per a fer-ho o les circumstàncies ho aconsellin.  
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3. La parada s’haurà de fer arrambant el vehicle a la vorera i els passatgers hauran de baixar 

per aquest cantó. El conductor podrà sortir per la banda contrària sempre que s’asseguri que 

pot fer-ho sense cap perill.  

4. La parada es realitzarà en els punts on menys dificultats es produeixin a la circulació i als 

carrers amb xamfrà, just en el xamfrà mateix, sense sobresortir de l’alineació de les vorades. 

S’exceptuen el casos en els quals els passatgers són malalts greus o impedits, quan es tracti 

dels camions de la neteja o recollida de brossa o qualsevol vehicle de servei públic en cas de 

necessitat i per al temps imprescindible.  

5. En els carrers urbanitzats que no tinguin vorera es deixarà una distància mínima d’un metre 

des de la façana més propera.  

Article 29.- Prohibició de parar 

Queda prohibida la parada:  

1. Als passos senyalitzats per a vianants, als passos i estacionaments habilitats per a persones 

amb diversitat funcional, i als carrils bici o espais reservats per a ciclistes.  

2. A les voreres, als passejos, i altres zones destinades al pas de vianants. 

3. Als revolts, canvis de rasant de visibilitat reduïda i als passos soterrats.  

4. A les cruïlles i interseccions, fora dels xamfrans.  

5. Als llocs que s’impedeixi la visibilitat del trànsit, o dels seus senyals, als usuaris als quals 

afecti, o s’obligui aquests a fer maniobres.  

6. A les vies d’atenció preferent o de qualsevol altra denominació viària degudament 

senyalitzades.  

7. En doble filera, tant si el que hi ha en primera filera és un vehicle, un contenidor o algun 

altre element. 

8. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de 

determinats usuaris, i per tant, als carrils d’autobús i taxi i a les parades de transport públic, 

reserves per a taxis o de qualsevol mena. 

9. Si destorba la circulació, encara que sigui per temps mínim, de manera especial als voltants 

dels centres educatius.  

10. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.  

11. Als rebaixos de la vorera per a pas de persones amb diversitat funcional. 

Article 30.- L’Estacionament 

L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents: 

1. Els vehicles podran ésser estacionats en filera, paral·lelament a la vorada i quan així estigui 

senyalitzat, en bateria o semi bateria, és a dir, perpendicular o obliquament a aquella.  
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2. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles es col·locaran dins el 

perímetre marcat. 

3. Tot i que els vehicles hauran d’estacionar tant a prop de la vorada com sigui possible, caldrà 

que deixin un petit espai amb aquella per tal de permetre la neteja d’aquesta part de la 

calçada.  

4. Els conductors adoptaran totes les precaucions al seu abast per a impedir que el vehicle es 

posi espontàniament en marxa, es desplaci del seu lloc d’estacionament o causi qualsevol 

mena de molèsties com l’activació de l’alarma. El conductor del vehicle o en tot cas el seu 

titular, seran responsables de les molèsties o danys que aquell pugui ocasionar.  

5. Els remolcs, semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies urbanes separats 

del vehicle tractor, sense l'oportuna autorització.  

Article 31.- Prohibició d’estacionar 

Queda prohibit estacionar en tots els casos on estigui prohibida la parada i a més a més, en els 

següents supòsits: 

1. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.  

2. Sobresortint del vèrtex d’un xamfrà o cantonada, obligant als altres conductors a fer 

maniobres amb risc.  

3. A distància inferior a cinc metres de les cantonades, quan es dificulti el gir als altres vehicles 

o es dificulti o impedeixi el pas dels vianants per travessar el carrer.  

4. Quan destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats reglamentàriament.  

5. En els guals, totalment o parcialment.  

6. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, sense 

efectuar-la o durant un temps superior a l’establert en la senyalització que li afecti o, si no n’hi 

ha, als 30 minuts. Al present efecte s’estableix com a obligatòria la utilització del disc horari de 

limitació d’establiment.  

7. En plena calçada, encara que no pertorbi greument la circulació.  

8. En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d’una columna de vehicles.  

9. Als carrers de doble sentit de circulació en els quals l’amplada de la calçada només permeti 

el pas de dos vehicles en paral·lel. 

10. A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per activitats autoritzades, o hagin de 

ser objecte de neteja, reparacions o poda d’arbres. En tal cas, es col·locarà la deguda 

informació amb la suficient antelació que en cap cas podrà ser inferior a 48 hores.  

11. Fora dels límits senyalitzats  en els perímetres dels estacionaments autoritzats.  O
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12. A les places i parcs, les zones reservades al pas o esbarjo dels vianants, refugis, passeigs 

centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, fora d’autorització expressa i 

senyalitzada.  

13. En doble fila, tant si en la primera hi ha un vehicle com si hi ha un contenidor, un element 

de protecció o qualsevol altre objecte. 

14. En un mateix lloc més de vuit dies consecutius. 

15. En els carrers per la seva venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment publicitàries, 

sempre que es dugui a terme per empreses o representi ús intensiu de l’espai públic. 

16. A les zones d’estacionament amb horari limitat sense col·locar el comprovant horari 

expedit per l’Ajuntament. 

17. A les zones d’estacionament amb horari limitat sobrepassant el límit horari indicat en el 

comprovant expedit per l’Ajuntament. 

18. En les zones senyalitzades per a ús exclusiu de vehicles conduïts o ocupats per persones 

titulars d’una targeta d’estacionament per a persones amb diversitat funcional. 

Article 32.- Regulacions especials d’estacionament 

1. Estacionaments en carrers urbanitzats sense vorera 

Als carrers sense voreres, si no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, s’hi pot estacionar el 

vehicle, però s’ha de deixar una separació d’un metre entre el vehicle i els immobles i en cap 

cas, no es pot fer davant de les entrades dels habitatges.  

2. Estacionament en carrers de dos carrils i sentit únic 

Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i de sentit únic de 

circulació, els vehicles seran estacionats en una sola banda del carrer.  

3. Estacionament en períodes alterns 

a) Als carrers degudament senyalitzats, els canvis de costat d’estacionament al final de 

cada període, es farà com a màxim a les vuit hores del matí del primer dia del període 

següent, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació. 

b) Quan el dia del canvi sigui festiu el trasllat s’ajornarà fins al primer dia laborable 

següent. 

c) No es podrà estacionar en cap dels dos costats fins que no es pugui fer al costat 

correcte sense entorpir el trànsit. 

d) La senyalització establerta en cada cas preval sobre les normes generals d’aquest 

article. 

4. Persones d’atenció preferent 

Els titulars de targetes de persona amb diversitat funcional i d’altres persones d’atenció 

preferent, expedides per l’organisme competent podran estacionar en qualsevol lloc de la via 

pública, durant el temps imprescindible i sempre que no es destorbi la circulació de vehicles i 
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vianants, però mai en indrets on l’estacionament incorri greument en alguna de les causes de 

retirada del vehicle que preveu la normativa.  

5. Vehicles de dues rodes 

a) L’estacionament de motocicletes o ciclomotors a la calçada es farà en els espais destinats 

especialment a aquest fi. En el supòsit que no n’hi hagi, podran estacionar en calçada, en semi 

bateria, ocupant una amplada màxima d’un metre i mig, i sense impedir l’accés als vehicles 

immediats.  

b) Quan no sigui possible l’estacionament en els espais previstos anteriorment i no estigui 

prohibit o no hi hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada, podran estacionar a les 

voreres, andanes i passeigs de més de tres metres d’amplada, en les següents condicions:  

1. A una distància de 50 cm. de la vorada.  

2. A dos metres dels límits d’un pas de vianants o d’una parada de transport públic.  

3. Entre escossells, si n’hi ha.  

4. Paral·lelament a la vorada, quan les voreres, andanes o passeig tinguin una amplada d’entre 

tres i sis metres.  

5. En semi bateria, quan l’amplada de les voreres, andanes o passeigs sigui superior a sis 

metres.  

6. Accedint a les voreres, andanes i passeigs amb el motor parat i sense ocupar el seient. 

Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar el desnivell de la vorada, sense que 

es pugui accedir pels passos destinats als vianants amb el motor en marxa i assegut en el 

seient. 

c) Quan s’estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de manera que 

no s’impedeixi l’accés o sortida als vehicles estacionats i es regirà per les normes generals 

d’estacionament. 

d) L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de més de dues rodes es regirà per les 

normes generals d’estacionament. 

CAPITOL II: ESTACIONAMENTS AMB LIMITACIÓ I CONTROL HORARI  

Article 33.- Definició  

Les zones d’estacionament de vehicles regulades mitjançant control horari, són espais 

delimitats de la via pública destinats a l’ús comú en règim especial d’estacionament, sota 

regulació horària. Aquestes zones d’estacionament podran, per raó del seu intens ús, estar 

sotmeses a pagament.  
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Article 34.- Senyalització  

Les zones i espais de la via pública destinades a aquest estacionament controlat, estaran 

degudament senyalitzades amb distintius i franges de colors que les facin clarament 

identificables, en funció de les seves modalitats. 

Article 35.- Normes generals  

1. En les zones d’estacionament gratuït sotmeses a control horari, l’estacionament s’efectuarà 

mitjançant qualsevol sistema que permeti conèixer l’hora en que el vehicle ha estacionat.  

2. En les zones d’estacionament regulat sotmeses a pagament, l’estacionament s’efectuarà 

mitjançant l’obtenció prèvia que representa el comprovant horari que tindrà les formes i les 

característiques fixades per l'Ajuntament, o aquells sistemes de comprovació que 

específicament aprovi l’Alcaldia mitjançant Decret. 

En les zones d’estacionament controlat horàriament no podran realitzar-se operacions de 

càrrega i descàrrega ocupant-se alguna o algunes de les places senyalitzades, a menys que 

durant la dita operació s’aboni la tarifa corresponent, com si es tractés d’un estacionament de 

vehicles.  

3. En aquest tipus d’estacionament, serà obligatori exhibir a l’interior del vehicle, en lloc visible 

i fàcilment localitzable, el tiquet expedit per la màquina expenedora acreditativa del període 

de temps abonat, o les fórmules que es determinin per l’Alcaldia com alternatives 

substitutòries. El vehicle estacionat no podrà romandre en aquestes zones sotmeses a control 

horari un cop hagi exhaurit el temps que la senyalització autoritzi o hagi sobrepassat el límit 

horari indicat a l’autorització. 

4. El conductor d’un vehicle que hagi estat denunciat per sobrepassar el límit horari indicat 

en el comprovant pot obtenir l’enervació dels efectes de la denúncia mitjançant un 

comprovant especial que presentarà conjuntament amb ella, si no excedeix en més d’una hora  

del temps per al que s’ha contribuït. 

 

5. En els termes de la legislació vigent, el control de la utilització adequada de les aturades i els 

estacionaments a la via pública i la denúncia de les conductes contràries a les normes que 

regulen la seva utilització es pot prestar per personal auxiliar, el qual ostentarà la condició 

d’agent de l’autoritat als efectes de la seva defensa jurídica davant de la jurisdicció penal en el 

desenvolupament de les seves funcions. 

Article 36.- Retirada del vehicle 

1. Quan un vehicle estigui estacionat en zona d’estacionament amb horari limitat sense 

col·locar el distintiu que autoritza l’estacionament, o quan sobrepassi en més de seixanta 

minuts del temps abonat conforme estableix l’article anterior, podrà ser retirat i traslladat al 

Dipòsit Municipal. 

2. Les despeses del trasllat i permanència en el Dipòsit seran a càrrec del titular. 
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Article 37.- Infraccions 

Constituiran infraccions específiques d’aquesta modalitat d’estacionament la manca de 

comprovant horari, no col·locar el comprovant horari o de pagament en lloc visible, 

sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant i estacionar fora de l’espai senyalitzat a 

l’efecte.  

Article 38.- Anul·lacions 

El conductor que havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones, no sobrepassi en més 

de seixanta minuts el límit horari del tiquet adquirit, i hagi estat denunciat per sobrepassar el 

límit horari indicat en el comprovant, podrà deixar sense efecte la denúncia si abona la 

quantitat que en cada cas es determini i presenta i fa arribar a l’Ajuntament el corresponent 

justificant de pagament d’aquella quantitat. 

Article 39.- Persones d’atenció preferent.  

Els titulars de targetes de persones amb diversitat funcional i d’altres persones d’atenció 

preferent, expedides per l’organisme competent, podran estacionar sense l’obligació de treure 

comprovant de regulació horària en aquestes zones. A aquests efectes, els conductors 

d’aquests vehicles hauran de col·locar les targetes o autoritzacions de manera ben visible. 

Només es considerarà títol vàlid el títol original expedit per l’organisme competent. La 

utilització de còpies o fotocòpies de dita targeta es considerarà que no es disposa de títol 

habilitat per estacionar i es tractarà com aparcament sense tiquet, donant lloc a la sanció que 

correspongui segons la Llei 13/2004 d’accessibilitat,i podent significar la retirada del vehicle de 

la via pública.  

CAPÍTOL III: ZONES DE RESERVA  

Article 40.- Classes  

L'Ajuntament autoritza zones de reserva en aquells casos en els quals l’ interès públic ho 

exigeix. Les zones de reserva poden ser:  

1. D'encotxament i desencotxament.  

2. D’estacionament.  

3. D’estacionament o parada per a transports públics de viatgers.  

4. Per a contenidors de tota mena, quan siguin degudament autoritzats per a ocupar-la.  

Article 41.- Zones de reserva d’encotxament i desencotxament  

A les zones per a encotxar-se o desencotxar-se queda prohibit l’estacionament i només poden 

ser destinades a les finalitats següents:  

1. Davant d’hospitals, ambulatoris i similars, per a l'encotxament i desencotxament 

d’ambulàncies o de vehicles amb persones malaltes.  
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2. Davant de l’accés principal d’hotels i establiments anàlegs, per a l'encotxament i 

desencotxament de vehicles.  

Article 42.- Zones de reserva d’estacionament  

Les zones de reserva d’estacionament únicament poden ser utilitzades per:  

1. Vehicles de titularitat d’organismes públics.  

2. Vehicles propietat de persones amb diversitat funcional, físics, que tinguin els 

comandaments adaptats a la minusvalidesa que pateixen. En aquest cas, les zones poden ser 

autoritzades per a un vehicle determinat o bé, si són de caràcter general, poden ser utilitzades 

per qualsevol vehicle amb targeta acreditativa.  

3. Vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega de materials de la construcció per a 

obres que tinguin llicència municipal.  

Article 43.- Zones de reserva de contenidors  

1. Les zones de reserva per a contenidors i residus només es poden utilitzar per a la col·locació 

dels elements següents:  

a) Contenidors municipals de recollida d’escombraries, deixalles, vidres i similars.  

b) Contenidors privats de recollida de runa en obres, o de finalitats semblants, sempre que 

siguin autoritzats per a aquesta utilització, i en les condicions que l’autorització estableixi en 

cada cas.  

c) Zones delimitades per la recollida de restes vegetals.  

2. Hi queda prohibit estacionar vehicles, i també ocupar el costat d’aquestes zones destinat a 

la lliure circulació; aquest darrer cas es considera com estacionament en doble filera.  

Article 44.- Senyalització 

En les autoritzacions de les zones indicades en els articles anteriors, cal determinar si són 

d’horari permanent o limitat, i si regiran tots els dies de l’any o només els feiners.  

Aquesta zones s’han de senyalitzar, tant verticalment com horitzontalment, i s’hi ha de fer 

constar, si fa el cas, la limitació horària i els dies d’aplicació. La seva instal·lació i manteniment 

són a càrrec del peticionari.  

Les zones de contenidors només s’han de senyalitzar horitzontalment.  

CAPÍOL IV: PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC (BUS-TAXI)  

Article 45.- Normes generals 

1. L'Ajuntament determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades del transport públic.  

2. No es podrà romandre en aquestes més temps del necessari per a recollir o deixar els  

usuaris, llevat de les senyalitzades com a final i inici de la línia.  
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3. En cap moment el nombre de vehicles no podrà ser superior a la capacitat de la parada.  

4. El conductor del transport públic necessàriament haurà d’ocupar la parada per a realitzar 

aquestes tasques, mai ho farà en mig de la calçada.  

5. Les parades de transport públic s’han de senyalitzar, tant verticalment com horitzontalment. 

CAPITOL V: CÀRREGA I DESCÀRREGA  

Article 46.- Normes generals 

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals 

comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades.  

2. L’Alcaldia delimitarà zones reservades per a que els vehicles destinats al transport de 

mercaderies puguin carregar i descarregar quan les condicions dels locals comercials o 

industrials no permetin fer-ho al seu interior. Aquestes zones podran ser de lliure utilització o 

estar sotmeses al règim previst per a l’estacionament amb horari limitat. 

3. Fora d’aquestes zones reservades, únicament es permetrà la càrrega i descàrrega en els 

dies, hores i llocs que es determini. 

Article 47.- Prohibicions  

1. En cap cas i sota cap circumstància els vehicles que realitzin operacions de càrrega i 

descàrrega podran fer-ho en els llocs on estigui prohibida la parada.  

2. Els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no poder ocupar totalment ni 

parcial les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al 

paviment,guals, ni qualsevol altre indret on, amb caràcter general, estigui prohibida la parada. 

Article 48.- Operacions de càrrega i descàrrega  

1. Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de càrrega i descàrrega no es 

deixaran al terra, sinó que es traslladaran directament del vehicle a l’immoble o a la inversa.  

2. Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les degudes precaucions 

per tal d’evitar sorolls innecessaris i amb l’obligació de deixar nets els espais utilitzats.  

3. Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, 

utilitzant els mitjans necessaris per a agilitar l’operació i procurant no dificultar la circulació 

tant de vianants com de vehicles. 

4. La càrrega i descàrrega haurà de realitzar-se dins l’horari i en les zones fixades per 

l’Ajuntament. És obligatori l’ús del disc horari.  

5. El conductor del vehicle només s’hi podrà absentar el temps establert per a la zona on es 

trobi, durant el temps imprescindible per procedir a la càrrega i descàrrega de mercaderies, 

sempre i quan deixi constància, per mitjà del disc horari, del moment en que se n’ha absentat.  
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Article 49.- Usuaris.  

Les zones reservades per a realitzar aquestes operacions poden ésser utilitzades només per 

vehicles comercials o amb finalitat comercial, degudament autoritzats i amb les limitacions 

territorials i d’altres que es determinin en l’autorització.  

Article 50.- Utilització de mitjans mecànics 

Per a la descàrrega de pedres, ferros o mercaderies pesades, cal utilitzar els mitjans mecànics 

adequats per tal d’evitar que es deteriori el paviment o produeixin sorolls o altres molèsties als 

veïns. Si s’utilitzen carretons mecànics, cal tenir cura del seu ús i s’ha de donar preferència als 

transeünts que utilitzin la vorera.  

Article 51.- Vehicles blindats de transports de cabals 

Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran efectuar parades 

en llocs prohibits i durant el temps estrictament necessari per a efectuar les operacions de 

lliurament i recepció, si no hi ha lloc cap altre lloc a prop per a fer-ho correctament. Tanmateix, 

hauran de seguir en tot moment les indicacions i instruccions que els donin els agents de la 

Policia Local i mai estacionaran sobre la vorera.  

Article 52.- Autorització municipal 

Cal l’obtenció prèvia d’autorització municipal per a qualsevol altra forma de càrrega i 

descàrrega diferent de les esmentades els articles precedents.  

CAPÍTOL VI: RETIRADA DE VEHICLES  

Article 53.- Condicions generals 

A més dels altres supòsits previstos en la legislació sectorial aplicable, l’Ajuntament podrà 

retirar de la via pública, i traslladar al dipòsit municipal, el vehicle que es trobi en alguna de les 

circumstàncies següents: 

1. Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació o al funcionament d’algun 

servei públic, quan causi deteriorament del patrimoni públic, i quan es presumeixi el seu 

abandonament. 

2. En cas d’accident que impedeixi continuar la circulació del vehicle i el seu conductor no 

procedís a la seva retirada de la via, o quan el conductor estigui impossibilitat de conduir i no 

pugui sol·licitar la retirada del vehicle a persona o empresa.  

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

4. Quan, havent estat immobilitzat d’acord amb allò que disposa l’article 87.5 del Reial Decret 

Legislatiu 6/2015, de 31 d’octubre, l’infractor persistís en la seva negativa a dipositar o garantir 

el pagament de l’import de la multa. 

5. Quan estigui estacionat en zones d’estacionament amb horari limitat sense col·locar el 

comprovant horari o excedint en  més de seixanta minuts  del període per al qual s’ha abonat. 
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6. Quan el vehicle estigui estacionat en els carrils o zones reservades exclusivament a la 

circulació, o pel servei de determinats usuaris.  

7. En els casos en què es comprovi que el vehicle es troba a la via pública sense tenir la 

corresponent assegurança obligatòria de vehicles. 

8. Quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament. 

Article 54.- Estacionaments que comporten la retirada del vehicle 

Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l’apartat 1 de l’article 

anterior i, per tant, està justificada la seva retirada: 

1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada. 

2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor o quan, malgrat ser-hi, aquell no 

procedeixi a la immediata retirada del vehicle a requeriment de l’agent. 

3. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o de l’extrem a escaire d’una cantonada, i obligui els 

altres conductors a fer maniobres amb risc. 

4. Quan estigui estacionat en un pas per a vianants senyalitzat, en la zona de l’extrem de les 

illes destinat a un pas per a vianants o en un rebaix de la vorera per a persones amb 

discapacitat o diversitat funcional. 

5. Quan ocupi totalment o parcial un gual, dins de l’horari autoritzat per utilitzar-lo. 

6. Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega sense efectuar-la, 

durant les hores de la seva utilització. 

7. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic o servei oficial senyalitzada i 

delimitada. 

8. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d’urgència o seguretat. 

9. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergència de locals destinats a 

espectacles públics, durant les hores que se’n celebrin, i de les boques d’incendi o similars. 

10. Quan estigui estacionat en una reserva d’estacionament per a persones amb diversitat 

funcional. 

11. Quan estigui estacionat totalment o parcial al damunt d’una vorera, andana, refugi, passeig 

o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d’autorització expressa. 

12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la via. 

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

14. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d’una via als conductors que hi accedeixin des d’una 

altra. 

15. Quan obstrueixi totalment o parcial l’entrada d’un immoble. 
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16.  Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos. 

17. Quan les motocicletes i ciclomotors estiguin estacionats en voreres on està permès, però 

davant d’una zona de càrrega i descàrrega en horari dedicat a l’activitat, d’un estacionament 

per a persones amb diversitat funcional i altres zones d’estacionament prohibit i parades de 

transport públic, tant de serveis regulars com discrecionals. 

18. Quan estigui estacionat en cruïlla sense suficient angle de gir. 

19. Que estigui estacionat de forma que impedeixi la recollida de residus. 

20. Quan el vehicle estigui estacionat en zones amb limitació i control horari, no trobant-se 

visiblement col·locat el tiquet horari o distintiu, que autoritzi l’estacionament, o que excedeixi 

del temps autoritzat.  

21. Sempre que constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació o al funcionament d’algun 

servei públic. 

Article 55.- Retirada del vehicle per altres circumstàncies 

1. L’Ajuntament també podrà retirar els vehicles de la via pública, encara que no estiguin en 

infracció, en el següents casos: 

a) Quan estiguin estacionats en un lloc que on s’hagi de realitzar un acte públic degudament 

autoritzat.  

b) Quan resulti necessari per a la neteja, poda, reparació i senyalització de la via o per reserves 

temporals d’estacionament degudament autoritzades. Així com, quan resulti necessari per a la 

manipulació de tapes de registre d’accés a instal·lacions de serveis com aigua, clavegueram, 

gas, electricitat i telecomunicacions.  

c) En cas d’utilització il·legítima de vehicles a motor, robatori i emergències.  

2. Les dues primeres circumstàncies s’advertiran amb 48 hores  d’antelació, llevat dels casos 

d’urgència, pels mitjans de difusió i/o amb la col·locació d’avisos als parabrises dels vehicles. 

Els vehicles seran conduïts al lloc autoritzat més pròxim que es pugui, amb indicació als seus 

conductors de la situació i emplaçament d’aquests. 

3. Els esmentats trasllats no comportaran cap mena de pagament, qualsevol que sigui el lloc on 

es porti el vehicle, a excepció d’aquells supòsits en que s’evidenciï una conducta conscient del 

conductor que deliberadament ignori els signes de limitació de l’estacionament i els 

advertiments fets.  

Article 56.- Despeses 

1. Llevat de les excepcions previstes en l’article anterior de no haver estat advertits amb una 

antelació de 48 hores, les despeses que s’originin com a conseqüència de la retirada del 

vehicle infractor i la seva estada en el Dipòsit Municipal de Vehicles seran a compte del titular, 

que haurà de pagar-les com a requisit previ al lliurament del vehicle, això sense perjudici del 

dret que gaudeix a interposar el recurs pertinent. La quantitat a abonar serà l’establerta per la 

corresponent taxa en l'Ordenança Fiscal Municipal.  
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No es cobraran despeses en els casos de sostracció i altres formes d’utilització del vehicle en 

contra de la voluntat del titular, degudament justificats.  

2. L’estança injustificada del vehicle en el Dipòsit Municipal de Vehicles, un cop notificat el 

titular del cessament de la causa que va originar l’ ingrés del vehicle al Dipòsit Municipal, 

donarà lloc al pagament de les taxes corresponents per estança, transcorregudes 12 hores des 

de la notificació del fet a l’interessat. Transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació 

sense la retirada del vehicle s’aplicarà el procediment establert per als vehicles abandonats.  

3. La retirada del vehicle del Dipòsit Municipal només podrà fer-la el titular, o persona 

autoritzada, degudament acreditada.  

Article 57.- Suspensió de la retirada del vehicle 

L’operació de retirada del vehicle es suspendrà en el moment que el conductor comparegui 

abans que la grua hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat i prengui les mesures 

necessàries per a fer cessar la situació d’infracció en la qual es trobava el vehicle, sense 

perjudici que, abans del lliurament, s’abonin les taxes derivades de l’enganxament, com a 

conseqüència de l’activitat ja iniciada pels serveis municipals.  

CAPÍITOL VII: VEHICLES ABANDONATS  

Article 58.- Vehicles abandonats. Condicions 

Es podrà considerar que un vehicle està abandonat si es troba en alguna de les circumstàncies 

següents:  

1. Que estigui estacionat en la via pública durant un període superior a un mes en el mateix 

lloc.  

2. Que l’estat del vehicle presenti desperfectes o una palesa manca de conservació que 

permeti presumir racionalment, qualsevol dels supòsits següents:  

a. Una situació d’abandonament.  

b. La impossibilitat de moviment o de marxa del vehicle. 

c. Un deteriorament tal que la seva circulació en aquell estat suposaria un perill o un risc per a 

la seguretat viària, les persones o els béns. 

3. Els que hagin estat retirats de la via pública amb motiu d’una infracció, accident o robatori, i 

que el seu titular, malgrat haver estat notificat degudament, no l’hagi retirat del dipòsit de 

vehicles dins el termini de trenta dies naturals posteriors a la data de la notificació.  

4. Quan pel temps transcorregut des que un vehicle va fer entrada en el dipòsit a conseqüència 

d’una ordre judicial o d’altres administracions, es pugui deduir racionalment la manca d’interès 

en l’objecte, o en altres casos, el valor d’allò dipositat no justifiqui l’estada continuada en el 

Dipòsit Municipal de Vehicles. 
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Article 59.- Ordre de retirada 

L'Ajuntament podrà procedir a ordenar, als titular dels vehicles, la seva retirada dels espais 

objecte d’aquesta ordenança quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament.  

Per a l’efectiu compliment d’aquestes ordres, es podran imposar sancions coercitives en els 

termes de la legislació vigent i sense perjudici que es procedeixi per via d’execució subsidiària a 

la retirada del vehicle en el cas que no ho faci el seu titular.  

Article 60.- Procediment.  

1. Un cop detectat d’ofici, per denúncia de particular, o informe d’altres administracions o 

organismes, un vehicle en situació d’abandonament, així com passat el termini indicat en el 

punt següent, la Policia Local, sense perjudici de la denúncia i sanció de la infracció constituïda 

per aquest fet, procedirà a aixecar una acta on es constatarà i recollirà de forma succinta 

l’estat del vehicle i el lloc on es troba, així com les altres circumstàncies concurrents; ordenant 

la retirada del vehicle i el seu trasllat al lloc habilitat a l’efecte pel seu dipòsit.  

2. La retirada i dipòsit del vehicle es notificaran al titular que consti com a tal en els arxius 

administratius, conferint-li el termini de 10 dies perquè se’n faci càrrec, previ pagament de les 

taxes, formuli al·legacions o hi renunciï voluntàriament.  

3. Passat els termini de 10 dies, sense que el titular se n’hagi fet càrrec o hagi al·legat, es 

procedirà a declarar-lo com abandonat, procedint a la seva posterior alienació pels sistemes de 

subhasta o lliurament a la persona o empresa a la que mitjançant contractació pública s’hagi 

adjudicat el servei. 

4. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari, procedint-se d’ofici a donar 

de baixa del Registre de Vehicles de la Prefectura Provincial de Trànsit aquells als que 

prèviament hagi renunciat el seu titular.  

5. En els supòsits establerts en l’art 58.4, la notificació s’adreçarà a l’òrgan de l’administració o 

a l’òrgan jurisdiccional a instància del qual es va procedir al dipòsit del vehicle.   

CAPITOL VIII: L’APARELL IMMOBILITZADOR.  

Article 61.- Immobilitzacions 

1. A més dels altres supòsits previstos a la legislació sectorial aplicable, la Policia Local podrà 

immobilitzar els vehicles que es trobin en els següents supòsits: 

a. Quan el conductor no justifiqui que està en possessió de la corresponent 

llicència de conducció o aquesta no sigui vàlida, i no acrediti la seva identitat i 

domicili. Però si aquesta queda suficientment acreditada, només es practicarà 

la immobilització quan el seu comportament indueixi a considerar 

racionalment que no reuneix les aptituds o coneixements necessaris per 
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b. Quan com a conseqüència de l'incompliment dels preceptes de la Llei de 

Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, pugui derivar-se un risc 

greu per la circulació, les persones o els bens. 

c. Quan els vehicles, es trobin estacionats en zones limitades horàriament, sense 

el corresponent títol o comprovant horari que habiliti l’estacionament, o 

excedeixin del temps concedit en l’autorització, i fins que s’aconsegueixi la 

identificació del conductor.  

d. Quan el conductor es negui a sotmetre’s a les proves per a la detecció de 

l’alcoholèmia, del consum de psicotròpics, estupefaents, estimulants o 

substàncies anàlogues, o quan el resultat de la prova hagi estat positiu. 

e. Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fum i gasos permesos per circular 

per les vies de la ciutat. 

f. Quan el vehicle vagi desproveït dels cinturons i altres elements de seguretat 

obligatoris, i quan les motocicletes o ciclomotors circulin amb el conductor o 

l’ocupant desproveïts de casc. 

g. Quan el vehicle no estigui autoritzat per circular o no ha estat sol•licitada la 

renovació del permís de circulació, quan variï la titularitat d’aquell, dins del 

termini assenyalat amb aquesta finalitat per les normes reglamentàriament 

establertes. 

h. Quan el conductor d’un vehicle no posseeixi el permís de circulació, i no 

acrediti la seva identitat i domicili. 

i. Quan el conductor reconegui no estar en possessió de l’assegurança 

obligatòria o es comprovi aquest fet per qualsevol altre mitjà. 

j. Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva 

residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l’import de la 

sanció o garantir el seu pagament per qualsevol mitjà admès en dret. 

2. Les despeses que s’originin com a conseqüència de la immobilització del vehicle són per 

compte del titular, que ha d’abonar-les o garantir-ne el pagament com a requisit previ a 

aixecar aquesta mesura. 

3. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si hi és permès l’estacionament i no 

és causa risc a la seguretat de persones i béns, o en el garatge o aparcament públic o privat 

que designi el conductor o titular, qui correrà amb les despeses de trasllat i estada. Quan no 

sigui possible la immobilització al carrer o en un garatge, es practicarà en el dipòsit municipal, 

essent a càrrec del conductor les despeses de trasllat i pupil·latge. 

4. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va motivar. 

5. La immobilització es portarà a terme pels següents mitjans:  
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1. Col·locació d’aparells o sistemes com el cep que impossibilitin el moviment del vehicle.  

2. La retirada del vehicle i la seva custòdia en el Dipòsit municipal atenent a les següents 

circumstàncies: 

a) Que s’hagi d’immobilitzar el vehicle i no existeixi cap persona autoritzada pel conductor, 

que amb permís de circulació, pugui fer-se càrrec del vehicle de forma immediata. 

b) Que el lloc on s’ha procedit a detectar els fets constitutius de la immobilització impedeixi 

raonablement portar a efecte aquesta, o sense causar molèsties a la resta d’usuaris de la 

via.  

c) Que per les circumstàncies concurrents s’estimi raonablement, pels agents de l’autoritat, 

que és el mitjà idoni per assegurar la finalitat que motiva la immobilització, i en especial 

per evitar riscs a persones o bens.  

TITOL QUART: RÈGIM SANCIONADOR  

CAPÍTOL I: INFRACCIONS  

Article 62.- Infraccions 

1. Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d’infracció 

administrativa, essent sancionades per l'Alcalde o regidor en qui delegui, d’acord amb la seva 

tipificació i qualificació, dins el marc de les disposicions legals sancionadores vigents i amb 

multa, d’acord amb les quanties previstes en el quadre d’infraccions i sancions establert a 

l’annex II.  

2. Els tipus de les infraccions i sancions són els que estableixen les lleis, els que es concreten en 

aquesta ordenança en el marc de les lleis i els propis d’aquesta ordenança. 

3. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l’Ajuntament podrà adoptar les 

mesures escaients per a la restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit 

amb l’execució subsidiària a càrrec de l’infractor i l’exacció de les taxes o preus públics 

meritats. 

Article 63.- Tipus d’infraccions 

1. Les infraccions es classifiquen com a lleus, greus i molt greus.   

Article 64.- Graduació de les sancions 

La imposició de sancions es graduarà d’acord amb els criteris continguts en la normativa vigent 

en matèria de trànsit. 

Article 65.- Infraccions i sancions en matèria de bicicletes i vehicles de mobilitat personal i 

cicles de més de dues rodes 

1. Les accions i omissions contràries al que disposa aquesta Ordenança en matèria de 

bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes se sancionen d’acord 

amb la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària. 
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2. Les accions i omissions que constitueixin un incompliment de les prohibicions i obligacions 

en matèria de bicicletes referides a l’article 13 i 13 bis d’aquesta Ordenança, són qualificades 

com a infraccions de caràcter lleu, llevat que en la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor 

i seguretat viària i reglaments que la desenvolupen estiguin qualificades com a greus o molt 

greus. 

3. Les accions i omissions que constitueixin incompliments de les prohibicions o obligacions en 

matèria de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes als quals es refereix 

l’article 13 ter d’aquesta Ordenança, són qualificades com a infraccions de caràcter lleu, llevat 

que en la Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, els reglaments que la 

desenvolupen o en aquesta ordenança, siguin qualificades com a greus o molt greus. 

3.1. Són infraccions greus: 

a) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 

rodes incomplint les normes establertes en matèria de limitacions de velocitat, quan no sigui 

molt greu. 

b) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o el cicle de més de dues rodes 

sense tenir l’edat permesa per poder-ho fer. 

c) Incomplir l’obligació d’identificar la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o el cicle de 

més de dues rodes o de registrar-lo, quan així estigui establert per la normativa aplicable. 

d) Circular amb la bicicleta o vehicles de mobilitat personal o el cicle de més de dues 

rodes que no compleixin amb els requisits exigits per normativa d’aplicació. 

3.2. Són infraccions molt greus: 

a) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 

rodes incomplint les normes establertes en matèria de limitacions de velocitat excedint en més 

d’un 50% la velocitat màxima autoritzada. 

b) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 

rodes de forma temerària. 

c) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 

rodes posant en perill la seguretat de vianants. 

d) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 

rodes per vies o zones prohibides. 

e) Circular amb la bicicleta o el vehicle de mobilitat personal o amb el cicle de més de dues 

rodes amb taxes d’alcohol superior a les establertes reglamentàriament, o amb presència de 

drogues. 

f) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a tercers, als 

passatgers dels vehicles i els danys i perjudicis que es puguin derivar amb caràcter subsidiari 
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per l’ús d’aquells vehicles i cicles que en facin els usuaris i usuàries als quals els cedeixin o 

lloguin, quan sigui obligatori. 

4. Sancions 

Les infraccions qualificades en aquest article com a lleus se sancionen amb multes de fins a 

100 euros; les infraccions qualificades de greus se sancionen amb multes de  200 euros; i les 

infraccions qualificades de molt greus se sancionen amb multes de 500 euros. 

Article.- 66 Infraccions pròpies d’aquesta Ordenança 

1. Les infraccions pròpies d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

2. De conformitat amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de Trànsit, les infraccions es sancionaran: 

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 100 EUR  

b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 200 EUR. 

c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 500 EUR. 

Article 66.- Infraccions pròpies d’aquesta ordenança 

1. Les infraccions pròpies d’aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

2. De conformitat amb l’establert en el Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei de Trànsit, les infraccions es sancionaran: 

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 100 EUR  

b) Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 200 EUR. 

c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multes de 500 EUR. 

En el cas que la infracció suposi la retirada de punts del permís i/o llicència de conduir s’estarà 

al que disposa l’annex II i IV del RDL 6/2015 del text refós de la Llei de Trànsit. 

Les infraccions consistents en no respectar els límits de velocitat es sancionaran amb la 

quantia prevista en l’annex IV del RDL 6/2015 del text refós de la Llei de Trànsit. 

En el cas que la infracció suposi la retirada de punts del permís i/o llicència de conduir s’estarà 

al que disposa l’annex II i IV del RDL 6/2015 del text refós de la Llei de Trànsit. 

Les infraccions consistents en no respectar els límits de velocitat es sancionaran amb la 

quantia prevista en l’annex IV del RDL 6/2015 del text refós de la Llei de Trànsit. 

3. D’acord amb el que preveu la legislació de règim local, les accions o omissions que, en 

l’àmbit material regulat per aquesta Ordenança, causin danys o perjudicis en el domini públic 

municipal o hi facin actes d’usurpació, seran sancionats amb multa l’import de la qual 

s’establirà entre el valor i el doble del valor del perjudici causat o d’allò usurpat, això sens 

perjudici d’ésser obligats a reparar els danys i perjudicis i a restituir el que haguessin sostret. 
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Article 67.- Substitució de la sanció de multa i de la reparació de danys al domini públic 

municipal per treballs per la comunitat 

1. L'Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la sanció de multa d’infraccions 

lleus per sessions sobre educació viària, participació en activitats cíviques o altres tipus de 

treballs per a la comunitat sempre que hi hagi consentiment previ de les persones 

interessades. 

2. El règim de substitució de sancions previst a l’apartat anterior s’aplica també a les sancions 

per infraccions comeses per les persones usuàries dels cicles i vehicles de mobilitat personal. 

3. La delegació de l'Alcalde de la competència sancionadora per a la imposició de sancions en 

la regidoria corresponent, comprèn la facultat de substituir la sanció pecuniària en els termes 

que disposa aquest article. 

4. També l'Ajuntament pot substituir, en la resolució o posteriorment, la reparació econòmica 

dels danys i perjudicis causats als béns de domini públic municipal per altres reparacions 

equivalents en espècie consistents en sessions sobre educació viària, participació en activitats 

cíviques o altres tipus de treballs per a la comunitat sempre que hi hagi consentiment previ de 

les persones interessades. En el cas que es produeixi aquesta substitució, l'Ajuntament haurà 

de reparar els danys causats llevat que el treball que realitzi la persona sancionada consisteixi 

en la reparació del danys causats. 

Article 68.- Acumulació de sancions 

1. En el cas que, per aplicació d’aquesta Ordenança, s’incoés expedient sancionador per dues o 

més infraccions entre les quals existís relació de causa a efecte, s’imposarà una sola sanció, la 

corresponent a la sanció més elevada. 

2. En la resta de casos, als responsables de dues o més infraccions, se’ls imposaran les sancions 

corresponents a cadascuna de les infraccions comeses. 

Article 69.- Intervenció cautelar del permís de circulació 

Es podrà acordar la intervenció del permís o llicència de circulació del vehicle en el cas que l’ús 

indegut dels senyals acústics, l’emissió de fums o gasos contaminants o la producció de sons 

molestos siguin considerats greus i reiterats. En aquest supòsit es concedirà al titular del 

vehicle un termini de cinc dies per solucionar les deficiències detectades. 

CAPITOL II: PROCEDIMENT SANCIONADOR  

Article 70.- Procediment sancionador 

1. El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a la normativa vigent en 

matèria de trànsit.  

2. La competència sancionadora per la comissió d’infraccions d’aquesta ordenança correspon a 

l’Alcalde, que podrà delegar les seves atribucions.  
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Article 71.- Òrgan instructor 

1. La iniciació i instrucció dels procediments sancionadors correspon, en els termes de la 

legislació abans esmentada, als Serveis  Jurídics de l’Ajuntament de Viladecans, o departament 

o unitat que pugui substituir-la.  

2. Per Decret de l’Alcaldia es podrà modificar l’òrgan instructor.  

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA 

1. Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor dels preceptes 

d’aquesta Ordenança que siguin objecte de modificació, es regiran, en allò que no perjudiqui  a 

la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre la infracció. 

2. La modificació de l’article 13 de la present Ordenança entrarà en vigor als sis mesos de la 

seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, per tal de que durant aquest període 

es pugui difondre i garantir el seu correcte coneixement i compliment. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 

Obligació d’identificar els cicles i els vehicles de mobilitat personal. 

L’obligació d’identificar els cicles i els vehicles de mobilitat personal prevista a l’article 13.9 i a 

l’article 13 ter 4 b) no serà efectiva fins que s’hagi aprovat i publicat l’acord de la Junta de 

Govern al qual es refereix la disposició addicional tercera, sense perjudici del compliment de 

les obligacions que la normativa estableix per a la seva comercialització i posada en servei. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les disposicions del Reial 

Decret Legislatiu  6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Trànsit, 

Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i demés disposicions generals. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

Les disposicions generals modificades amb posterioritat a l’entrada en vigor de la present 

Ordenança, derogaran el seu contingut contradictori de forma automàtica, essent d’aplicació 

les disposicions generals en matèria de trànsit que estiguin vigents. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

Identificació de cicles i vehicles de mobilitat personal. 

Per Acord de la Junta de Govern Local s’han d’aprovar les característiques i requisits de la 

identificació física dels cicles i vehicles de mobilitat personal, quan aquesta identificació sigui 

exigible, segons disposen els articles 13.9 i 13 ter 4 b) d’aquesta Ordenança. L’Acord pot 

determinar la substitució de la identificació per la inscripció en els registres que, en 

desenvolupament de les seves competències respectives, puguin establir l’Estat o la 

Generalitat de Catalunya. 
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DISPOSICIO DEROGATORIA 

Queden derogades totes les anteriors disposicions d’inferior o igual rang que siguin contràries 

a la present ordenança.  

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 

Aquesta ordenança es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà 

en vigor fins que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de la 

recepció de la comunicació de l'acord d'aprovació definitiva a l'Administració de l'Estat i a la de 

la Generalitat de Catalunya. 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 

Aquesta Ordenança serà objecte d’avaluació normativa, als efectes i en els termes previstos a 

l’article 130 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques, com a mínim cada 5 anys a comptar de l’entrada en vigor del seu 

text inicial o de l’última modificació. 
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ANNEX I.  CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL I CICLES 
DE MÉS DE DUES RODES 

Aquest annex pot ser modificat per decret de la Junta de Govern, a proposta del regidor o 

regidora competent en matèria de mobilitat. L’aprovació de la modificació de l’annex ha de 

seguir el procediment d’aprovació de les disposicions de caràcter general. 

 

1. Cicles: Vehicles d’ almenys dues rodes i propulsats, exclusivament o principalment, per 

energia muscular de la persona o persones que estan sobre el vehicle, en particular per mitjà 

de pedals, s’inclouen en aquesta definició els cicles de pedaleig assistit. 

 

2. Bicicletes: Cicles de dues rodes. 

 

3. Vehicle de mobilitat personal VMP: Vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i 

propulsat exclusivament per motors elèctrics que puguin proporcionar al vehicle una velocitat 

màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h. 

Només poden estar equipats amb un seient si estan dotats de sistema d’autoequilibrat. 

Queden exclosos d’aquesta consideració: 

 Vehicles sense sistema d’autoequilibrat o sense seient. 

 Vehicles concebuts per competició. 

 Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda. 

 Vehicles amb una tensió de treball superior a 100VCC o 240VAC. 

 Vehicles inclosos en l’àmbit del reglament (UE) N2 168/2013 

4. Vehicle de mobilitat reduïda VMR: Vehicles destinats a persones amb mobilitat reduïda, com 

cadires de rodes, mòduls de mobilitat personats acoblats a cadires de rodes, cicles i scooters 

que compleixen la norma UNE-EN 12184. 

Aquest annex pot ser modificat per decret de la Junta de Govern, a proposta del regidor o la 

regidora competent en matèria de mobilitat. L’aprovació de la modificació de l’annex deu 

seguir el procediment d’aprovació de les disposicions de caràcter general. 
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ANNEX II. SENYALITZACIÓ CICLOCARRERS 
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