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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1 .- Justificació, Context Legislatiu, Objecte i Finalitat.1.1. Disposició Preliminar

D'acord amb allò que preveuen els articles 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local; 66.3 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, en relació al precepte de la base segona de la Llei 18/1989, de 25 de
juliol, de bases sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària,; l'article 7 del Reial Decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei 18/89, abans esmentada i el
Reial Decret 13/1992, de 17 de gener, modificat pel Reial Decret 1428/2003 de 21 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament general de circulació, s'estableixen les normes complementàries del trànsit a les vies
urbanes, DESENVOLUPANT AIXÍ LES SEGÜENTS COMPETÈNCIES:
1.1.1. Ordenar i controlar el trànsit en els vies urbanes del terme municipal de Roquetes, així com la seva vigilància
mitjançant els seus agents propis, la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció quan no estigui
expressament atribuïda a una altra Administració.
1.1.2. Regular els usos de les vies urbanes de manera que sigui compatible l'equitativa distribució dels estacionaments
entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús peatonal dels carrers, així com establir
mesures d'estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels aparcaments, i es tindrà una atenció especial
a les necessitats de les persones amb discapacitat que tinguin reduïda la seva mobilitat i que utilitzin vehicles, tot això
amb la finalitat d'afavorir la seva integració social.
1.1.3. Immobilitzar els vehicles en les vies urbanes quan els manqui el títol que habiliti l'estacionament en zones limitades
en temps o rebassin de l'autorització concedida fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor.
1.1.4. Retirar els vehicles de les vies urbanes i el seu dipòsit quan obstaculitzin o dificultin la circulació o suposin un perill
per a aquesta o s'hi troben aparcats incorrectament en les zones d'estacionament restringit, en les condicions previstes per a
la immobilització.
Igualment, la retirada de vehicles en les vies interurbanes i el posterior dipòsit d'aquests, en els casos i condicions establerts
reglamentàriament i tot vehicle que d’acord a la norma es consideri abandonat.
1.1.5. Autoritzar les proves esportives que es facin íntegrament i exclusivament pel casc urbà, amb excepció de les
travessies.
1.1.6. Realitzar les proves que s'estableixin per determinar el grau d'intoxicació alcohòlica, o per estupefaents, psicotròpics o
estimulants, dels conductors que circulen per les vies públiques en les que tenen atribuïda la vigilància i el control de la
seguretat de la circulació viària.
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1.1.7. Tancar les vies urbanes quan calgui.
1.2. Objecte i finalitat de l'ordenança
1.2.1. La present Ordenança té com a objecte principal la regulació de la circulació de vehicles, vianants i animals a la
via pública, la regulació dels seus usos, la protecció del medi ambient, dels sorolls, fums i gasos produïts pels vehicles a
motor, d'acord amb la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i disposicions complementàries.
1.2.2. La finalitat d'aquesta ordenança és que tots els usuaris de les vies públiques del seu àmbit d'aplicació, han d'actuar
correctament de forma que no dificultin indegudament la circulació ni constitueixin perill, perjudicis o molèsties
innecessàries a les persones, ni danys a béns, ja siguin de domini públic com de propietat privada. Fomentar el respecte i
la preservació del medi ambient, evitant emissions i contaminants, tant per fums com per sorolls.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Sens perjudici del que s'estableix en aquesta ordenança, s'aplicarà el que s’estableix en la normativa específica sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i les altres normes d'igual o superior rang que legalment
corresponguin, mantenint els seus articulats.
Aquesta Ordenança i els seus preceptes, seran d'aplicació, per a tot el terme municipal de Roquetes, afectant als
titulars i usuaris de totes les vies i terrenys públics aptes per a la circulació de vehicles, tant urbanes com
interurbanes, a les vies i terrenys d'ús comú, i a les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per una
col·lectivitat indeterminada d'usuaris.

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 3. Comportament dels usuaris de la via
Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se sense entorpir indegudament la circulació, ni causar perill, perjudicis
o molèsties innecessàries a les persones, o danys als béns tant de domini públic, com de propietat privada.
Article 4. Normes generals dels conductors
4.1. Els conductors deuran conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i
tindran cura de no posar-se en perill, ni als demés ocupants del vehicle ni a la resta d'usuaris de la via. Està totalment
prohibit conduir de manera negligent o temerària.
4.2. En els casos en que el comportament d'un conductor faci creure, racionalment i de forma fonamentada, que ha perdut
algun o alguns dels requisits necessaris per que obtingui el permís de conduir que posseeix o que desconeix les normes
essencials per a la seguretat de la circulació, s'informarà a l'Autoritat provincial competent en matèria de Trànsit per si creu
oportuna la aplicació de l'article 5 de la Llei de Seguretat Viària que fa referència a la anul·lació, intervenció i revocació de
permisos de conduir.
Article 5. Obstacles a la via pública
5.1. Es prohibeix la col·locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que pugui dificultar la circulació de
vianants o vehicles. En tot cas, 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 abonament de les taxes
corresponents.
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5.2. Els obstacles que dificultin la lliure circulació a la via pública hauran d'estar convenientment protegits i senyalitzats
per part de qui hagués obtingut l'autorització per a col·locar-los, disposant també d'il·luminació, amb el nombre suficient
de llums vermelles des que es pon el sol fins que surt. L'objecte o instal·lació en qüestió haurà de ser senyalitzat,
il·luminat i protegit per tal de garantir la seguretat dels usuaris.
5.3. Es prohibeix llençar, dipositar o abandonar sobre la calçada, la vorera o les seves immediacions, qualsevol objecte o
matèria, així com deixar abandonat o solt qualsevol tipus d’animal a la via pública, que pugui entorpir la lliure
circulació, parada o estacionament, i ocacioneen perill. També resta prohivit, deteriorar la via o les seves instal·lacions o
produir efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular, parar o estacionar. Considerant-se aquests
supòsits una falta greu.
En tot cas, s’haurà de donar avís de la situació de perill a l'Autoritat Municipal immediatament i advertir-ho eficaçment.
5.4. En motiu d’obres i altres events que facin una restricció del trànsit, es senyalitzarà acuradament i en suficient
antelació d’acord amb les normes aplicables al respecte. Quan l'obstacle siguin obres a la via pública, amb
independència d'altres senyalitzacions, abans de les abans esmentades, s'haurà de col·locar el corresponent senyal amb
orla vermella, fons groc i el símbol de color negre, essent la responsabilitat d'aquesta senyalització, a càrrec dels
organismes que la realitzen i/o de les empreses adjudicatàries.
Com a mínim constarà de senyalització de perill d’obres, de perill d’estretament de la calçada per obres i de restricció
de la velocitat a 20k/h per obres. Respectant un mínim de distància entre els senyals de 25 metres, on la velocitat
genèrica sigui de 40 K/h. o inferior, i una distància mínima entre els senyals de 50 metres si la velocitat genèrica o
circumstancial de la via es superior als 40 Km/h.
5.5. Per part de l'autoritat municipal, o dels seus agents, es podrà procedir a la retirada dels obstacles, amb les despeses a
càrrec de l'interessat quan:
5.5.1. Les circumstàncies per la seguretat del trànsit i la via així ho recomanin.
5.5.2. No s'hagi obtingut la corresponent autorització.
5.5.3. S'hagin extingit les circumstàncies que van motivar la col·locació dels obstacles o objectes.
5.5.4. S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions fixades en aquesta.
5.6. Es prohibeix abocar a la via o als seus voltants, qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció d'incendis o,
en general, posar en perill la seguretat vial.
Article 6. Actes a la via pública
Les persones o entitats que vulguin organitzar curses, concursos o qualsevol altre acte esportiu o de diferent índole que
afecti les vies urbanes, sense perjudici de les facultats que són competència d'altres organismes, haurà d'obtenir
autorització municipal després de l'informe previ que hagi emès la Policia Local per determinar-ne els horaris, itineraris
i normes als quals s'haurà d'ajustar la celebració de cada acte.
Al finalitzar l'acte, l'organització retirarà tots els materials i elements que hagi utilitzat, a l'objecte de restablir la
circulació al més aviat possible.
Article 07. Accidents i obligació d'auxili
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7.1. Els usuaris de les vies que es vegin implicats en un accident de trànsit, el presenciïn o en tinguin coneixement,
hauran d'auxiliar o sol·licitar auxili per atendre les víctimes, si n'hi haguessin, donar la seva col·laboració per evitar
perills o danys majors, restablir, en la mesura del possible, la seguretat de la circulació i aclarir els fets.
7.2. Tot usuari de la via implicat en un accident de circulació haurà de, en la mesura del possible:
7.2.1. Aturar-se, quan li sigui possible, sense crear perill per als altres usuaris de la via.
7.2.2. Fer-se una idea del conjunt de circumstàncies i conseqüències de l'accident que li permeti establir un ordre de
preferències, segons la situació, respecte a les mesures a adoptar per garantir la seguretat de la circulació, auxiliar les
víctimes, facilitar la seva identificació i col·laborar amb l'autoritat o els seus agents.
7.2.3. Esforçar-se per restablir o mantenir la seguretat de la circulació i si, aparentment, hagués resultat morta, o
greument ferida alguna persona o si s'hagués avisat a l'autoritat o als seus agents, evitar la modificació de l'estat de les
coses i de les empremtes o altres proves que puguin ésser útils per esbrinar la responsabilitat, llevat que amb això es
perjudiqui la seguretat dels ferits o de la circulació.
7.2.4. Donar als ferits l'auxili que resultés més adequat segons les circumstàncies, i, especialment, demanar l'auxili
sanitari dels serveis que poguessin existir a l'efecte.
7.2.5. Donar avís a l'autoritat o als seus agents si, aparentment, hagués resultat alguna persona ferida o morta, així com
romandre o tornar al lloc de l'accident fins a la seva arribada, llevat que hagués sigut autoritzat per aquests a abandonar
el lloc o hagués de donar auxili als ferits o a ésser ell mateix atès; no serà necessari, en canvi, donar avís a l'autoritat ni
als seus agents ni romandre en el lloc del fet, si tan sols s'han produït ferides clarament lleus, la seguretat de la
circulació està restablerta i cap de les persones implicades a l'accident ho sol·licita o ho demana.
7.2.6. Comunicar, en tot cas, la seva identitat a altres persones implicades en l'accident si ho demanen. Si s'ocasionen
danys materials, i alguna part no està present, prendre les mesures adequades per donar el més aviat possible, el seu nom
i adreça bé directament o, en el seu defecte, per mitjà dels agents encarregats de la vigilància del trànsit.
7.2.7. Facilitar la seva identitat o les dades del vehicle a altres persones implicades en l'accident, si ho demanen.
7.3. El conductor d'un vehicle que produís danys a un altre o altres en absència dels seus conductors o titulars, o que de
forma anàloga ocasionés perjudicis en instal·lacions de la via pública o propietats privades, haurà de localitzar i advertir
del perjudici als interessats i comunicar la seva identificació, o bé haurà de deixar una nota escrita que indiqui el seu
nom i adreça, i avisar telefònicament a la serveis de policia.
Art.08. Altres conductes prohibides.
8.1. Està prohibit rentar qualsevol tipus de vehicle en la via pública, així com reparar-los, llevat d'avaries de poca
importància ocorregudes al moment.
8.2. Els tallers de reparació tenen la prohibició expressa de realitzar en la via pública les tasques pròpies de la seva activitat.
8.3. Circular amb un vehicle amb una càrrega que, a causa del seu mal condicionament, pugui caure sobre la via
8.4. Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols i molèsties per a la resta d'usuaris.
CAPÍTOL II. SENYALS
Article 09. Normes generals de senyalització
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Tots els usuaris de les vies del municipi de Roquetes estan obligats a obeir els senyals de la circulació que estableixin
una obligació o una prohibició i adaptar el seu comportament al missatge de la resta dels senyals reglamentaris que s'hi
trobin en les vies per les quals circulin, ja que son de general i obligada observança.
Els senyals d'ordenació del trànsit instal·lats a la via pública, respectaran les característiques i signes establerts al
Reglament general de la circulació.
A aquests efectes, quan el senyal imposi una obligació de detenció, el conductor del vehicle aturat no podrà continuar la
marxa fins que no hagi complert la finalitat que el senyal estableix.
Llevat de circumstàncies especials que ho justifiquin, els usuaris han d'obeir les prescripcions que indiquin els senyals,
tot i que semblin estar en contradicció amb les normes de comportament en la circulació.
Article 10. Senyalització
Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la població al costat, a la vertical del senyal que indiqui el nom de la
població, o una mica després, regeixen a tot el municipi, tret de la senyalització específica de cada via.
Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants, urbanitzacions o zones de circulació restringida regeixen
en general per a tots els seus perímetres respectius.
Quan existeixi una mesura de circulació, solament aplicable certs dies i en certes hores, es podran utilitzar senyals que,
per raó d'un sistema especial d'il·luminació, només siguin visibles mentre estigui vigent la mesura adoptada; en aquest
cas, els senyals podran ésser de dimensions reduïdes i mòbils.
Ateses les característiques de determinades vies urbanes, poden instal·lar-s'hi senyals de dimensions reduïdes.
Article 11. Competències
11.1. La senyalització és competència única i exclusiva de l'Ajuntament, d'acord amb la legislació vigent. Correspon a
l'Alcaldia, i per delegació als serveis competents, ordenar la col·locació i la conservació de les indicacions i senyals de
trànsit
Els particulars no podran col·locar cap senyal, rètol, anunci, cartell o similar, sense la prèvia autorització municipal.
11.2. Resta prohibit instal·lar, modificar o retirar qualsevol senyal de la via pública sense cap autorització expressa de
l'Autoritat Municipal, o del servei en que ho delegui.
11.3.Els danys que es produeixin voluntàriament a les instal·lacions i senyals, seran indemnitzats en la seva totalitat per
l'autor o responsable subsidiari, sense perjudici de la multa corresponent i de la responsabilitat criminal que es pogués
exigir. Els danys que es produeixin involuntàriament en les instal·lacions i senyals seran indemnitzats, en tot cas, per
l'autor o responsable subsidiari.
11.4.Tan sols es podran autoritzar els senyals informatius que, a criteri de l'autoritat municipal, tinguin un interès públic.
11.5.No es permetrà la col·locació de publicitat als senyals o al costat d'aquests.
11.6. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis, i instal·lacions en general, que enlluernin, o que
impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de semàfors i senyals, o que puguin distraure la seva atenció.
Article 12. Senyals dels agents
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12.1. Els senyals i les indicacions dels agents , vigilants i auxiliars de la Policia Local prevalen sobre qualsevol altre
senyal i seran immediatament executats, ja sigui circumstancial, semàfors, senyals verticals o marques vials, fix o
intermitent, que estigui a la vista, encara que sigui contradictori.
12.2. Els senyals dels agents són els següents:
- Alto, per als vehicles que es dirigeixen cap a l’agent, pel seu davant: el braç aixecat, mostrant el palmell de la mà.
- Alto, per als vehicles que es dirigeixen cap a l’agent pel seu darrere: un dels braços aixecats a l'alçada de l'espatlla, i el
dors de la mà davant dels vehicles que avancen.
- Alto, per als vehicles que es dirigeixen cap a l’agent en qualsevol sentit: les indicacions precedents efectuades
simultàniament.
- Endavant, per als vehicles aturats: s'executarà aixecant la mà, presentant el dors, i movent-la cap a si mateix. L’agent
s'haurà de col·locar de manera que els conductors dels vehicles comprenguin que aquest senyal va adreçat a ells.
- Via lliure, l’agent estendrà un braç i descriurà un arc de circumferència, indicant als conductors dels vehicles que han
de continuar la marxa.
- Els Agents podran ordenar la detenció de vehicles amb una sèrie de tocs curts i freqüents de xiulet, i amb un toc llarg
perquè reprenguin la marxa.
12.3. Els agents de la Policia Local, per raons de seguretat, fluïdesa en la circulació i ordre públic, podran variar el sentit de
la circulació, prohibir totalment o parcialment l'accés a parts de la via, amb caràcter general o per a determinats vehicles o
usuaris, tancar determinades vies, indicar itineraris concrets que hauran de seguir-se obligatòriament o utilitzar vorals o
carrils en sentit oposat al previst normalment.
Per evitar l'entorpiment de la circulació i garantir la seva fluïdesa, es podran imposar restriccions a determinats vehicles i per
a vies concretes, que seran obligatòries per als usuaris afectats.
Els supòsits de circulació en sentit contrari que estipuli la Policia Local, tindran la consideració d'infraccions greus.
12.4. L'Alcaldia podrà autoritzar l'actuació de serveis auxiliars d'ordenació del trànsit, a l'entrada i sortida dels centres
docents, o en qualsevol altre lloc a on el trànsit ho exigeixi, mitjançant guies escolars, degudament instruïts i fiscalitzats
pels Vigilants, auxiliars municipals i/o membres de la Policia Local.
Art 13. Semàfors
13.1. La senyalització semafòrica se sotmetrà a les següents convencions:
- Verd: autorització de pas.
- Vermell: prohibició de pas.
- Fletxa verda: autorització de pas dels vehicles en la direcció que indica la fletxa, sempre que no posi en perill els
vianants que travessin la via per on han d'entrar els vehicles.
- Groc o verd/groc: indica la imminent aparició de la llum vermella i obligatorietat a aturar-se.
- Verd intermitent: autoritza el pas, amb precaució.
- Groc intermitent: precaució.
13.2. Cap vehicle ni vianant podrà continuar la seva marxa a la vista de la llum vermella dels semàfors que’ls afecti a la
seva trajectòria i circulació. Els que estiguin aturats durant aquesta fase, no reprendran la marxa fins que no estigui
encesa la llum verda.
13.3. Les llums groga o groga intermitent indiquen l'existència d'una cruïlla o qualsevol altra situació d'especial
precaució. Per la qual cosa, quan estigui encesa, els conductors reduiran la velocitat i conduiran amb la màxima
prudència.
Article 14. Normes comunes
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14.1. Quan aparegui la llum groga al semàfor (o el guàrdia de la circulació faci senyal de parada), els conductors hauran
d'aturar-se a la línia de parada, que consisteix en una ratlla blanca transversal contínua o discontínua.
14.2. Si el canvi de llum o senyal de l’agent es produeix una vegada traspassada aquesta línia, o quan, per la proximitat
del semàfor o la velocitat que es portés, els vehicles tinguessin la necessitat de frenar bruscament per aturar-se, els
conductors hauran de continuar en la direcció indicada, fins acabar la cruïlla, si de tot això no en resulta una situació
perillosa, o fins a situar-se de manera que no impedeixi la circulació dels vehicles que tenen pas lliure.
14.3. En les calçades que no tinguin assenyalada cap línia de parada, s'entendrà que aquesta està situada mig metre
abans del pas de vianants. Si no existís cap pas de vianants, s'entendrà que la línia de parada es troba immediatament
abans de la que s'apropi.

Article 15. Preferències de pas
15.1. En els carrils de circulació preferent aquesta circumstància estarà degudament indicada amb els senyals
reglamentaris.
15.2. Les vies laterals, que donin a vies de circulació preferent, seran oportunament senyalitzades amb les indicacions
de "cediu el pas" o "STOP". No respectar el senyal d’aturar-se obligatòriament, es considera infracció greu.
15.3. En el cas de no haver-hi senyalització on denoti la via de preferència, regirà la norma, via pavimentada preferents
sobre la no pavimentada, a condicions igual del paviment de la via es cedirà al pas sempre al trànsit que s‘acosta per la
dreta.
15.4. En general s’ha de respectar obligatòriament, els senyals que indiquin una indicació concreta, en el cas que el
precepte correspongui a parades o estacionaments, es denunciarà per estacionar en lloc prohibit, indicant el senyal
corresponent.
15.5. La marca longitudinal contínua, en cap cas serà rebassada, ni es realitzarà cap maniobra per sobre seu.
Article 16. Senyals acústics
16.1. Resta prohibit l'ús de senyals acústics, excepte quan es realitzi un servei d'urgència o per evitar un possible
accident, havent-se aturat o disminuït considerablement la velocitat prèviament, essent de to únic i greu.
16.2. Tant mateix es prohibeix fer ús del senyals acústics dels vehicles, de les 22:00 a les 08:00 hores, a excepció de
causes motivades al serveis d’urgència. Aquest supòsit queda en segon terme, prevalent els preceptes de l’actual
Ordenança Municipal per la Regulació de Vibracions i Sorolls, als efectes descrits.

TÍTOL II. NORMES DE CIRCULACIÓ
CAPÍTOL I. NORMES DE CIRCULACIÓ
Article 17. Documentació obligatòria
S’exigirà als conductors de qualsevol tipus de vehicle i ciclomotor, que portin el permís de circulació del vehicle, fitxa
tècnica, el permís o llicència de conducció, o portar les plaques de matrícules homologades, certificat d'assegurança
obligatòria legalment exigida en vigència i altres documents que es puguin preveure a la normativa vigent reguladora.
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Article 18. Circulació de vehicles
18.1. És prohibeix circular amb un vehicle amb un número de persones superior a les autoritzades. Quan l'excés de
places representi un augment del 50 per cent, exclòs el conductor, aquesta infracció té la consideració de molt greu.
18.2. Els passatgers quan el vehicle estigui en moviment, romandran asseguts sense distreure el conductor. Es prohibeix
portar persones, fora del lloc destinat per ells a l’interior d’un vehicle.
18.3. Pel que fa a l'ús del cinturó i del casc de seguretat, serà obligatori a tots els ocupants dels vehicles i de les
bicicletes, segons el que disposa la normativa vigent en matèria de trànsit.
Les infraccions en motiu de no portar casc protector, sempre seran responsabilitat del conductor del vehicle.
18.4. Està prohibit portar el casc protector de manera inadequada o sense lligar, així com no homologats.
18.5. Tot conductor que està fora del vehicle i ocupa la calçada o el voral de la via interurbana, farà ús d'una armilla
reflectant d’alta visibilitat.
18.6 Queda prohibit circular amb menors de dotze anys als seients davanters excepte si utilitzen dispositius homologats
a tal efecte. Els passatgers de més de tres anys que no arribin a 150 centímetres d'alçada, hauran d'utilitzar un sistema de
subjecció homologat a la seva talla i pes.
18.7. Queda prohibit circular amb menors de dotze anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes, en sidecar o
sense, per qualsevol classe de via. Excepcionalment es permet aquesta circulació a partir dels set anys, sempre que els
conductors siguin els pares o mares, tutors o persones majors d'edat autoritzades per ells, utilitzin casc homologat i es
compleixin les condicions específiques de seguretat establertes reglamentàriament.
18.8. Es prohibeix portar passatgers de qualsevol vehicle de dos o tres rodes, tricicles o quadriciles tant lleugers com de
placa ordinària assimilables a una motocicleta, així com vehicles especials del tipus “Quads” o similars, en posició que
dificulti el domini i equilibri del vehicle. En tot cas, el passatger, exclòs el del sidecar, quan circuli per qualsevol classe
de via, haurà d'anar eixarrancat i amb els peus sobre els reposapeus laterals del vehicle.
18.9. En cap cas, podrà situar-se el passatger al mig del conductor i el manillar de la motocicleta, cicle, tricicle o
quadricicle, etc.
Article 19. Distracció en la conducció
19.1. Es prohibeix conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments, sense mantenir el camp

necessari de visió i de forma desatenta.
19.2. Es prohibeix portar passatgers i/o càrrega que no permeti al conductor el lliure moviment per realitzar maniobres
en la màxima seguretat o que dificultin el seu camp de visió.
19.3. Els vehicles autoritzats per transportar simultàniament persones i càrrega hauran d'estar previstos d'una protecció
adequada a la càrrega que transportin, de manera que no destorbi els ocupants, ni puguin danya'ls en el cas que sigui
projectada.
19.4. Es prohibeix la utilització, durant la conducció, de dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema
de comunicació, de navegació o similars, excepte quan per a realitzar o mantenir la comunicació no s'utilitzen les mans.
Queda totalment prohibit conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so.
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Article 20. Alcoholèmia i psicotròpics.
20.1. No podrà circular per les vies objecte d'aquesta Ordenança, el conductor de vehicles o bicicletes amb taxes
d'alcohol en sang superior a 0.5 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0.25 mil·ligram per litre, o amb
taxes superiors a les que reglamentàriament s'estableixin d'estupefaents, psicotròpics, estimulants i altres substàncies
anàlogues.
20.2. Quan es tracti de vehicles destinats al transport de mercaderies amb un pes màxim autoritzat superior a 3.500 quilos,
vehicles destinats al transport de viatgers de més de nou places, o de servei públic, a l'escolar o de menors, al de mercaderies
perilloses o de servei d'urgència o transports especials, els conductors no ho podran fer amb una taxa d'alcohol en sang
superior a 0.3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0.15 mil·ligram per litre.
20.3. Els conductors de qualsevol vehicle no podran superar la taxa d'alcohol en sang de 0.3 grams per litre, ni d'alcohol en
aire espirat de 0.15 mil·ligram per litre, durant els dos anys següents al de l'obtenció del permís o llicència que els habilitat
per conduir.(Considerats conductors novells)
20.4. Tots els conductors de vehicles i bicicletes estan obligats a sotmetre's a les proves que s'estableixin per detectar les
possibles intoxicacions per alcohol. Igualment estan obligats els demés usuaris de la via quan es trobin implicats en algun
accident de circulació. A petició de l'interessat es podrà realitzar prova de contrast, mitjançant anàlisi de sang, orina o
anàlegs. Si el resultat de la prova fos positiu, totes les despeses que se’n puguin generar aniran a càrrec de l'infractor.
20.5. Els agents de la Policia Local podran sotmetre a aquestes proves a:
20.5.1. Qualsevol usuari de la via o conductor de vehicle implicat directament com a possible responsable en un
accident de circulació.
20.5.2. Als qui condueixin qualsevol vehicle amb símptomes evidents, amb manifestacions que denotin o fet que
permetin raonablement presumir que ho fan sota la influència de begudes alcohòliques.
20.5.3. Els conductors que siguin denunciats per cometre alguna de les infraccions al Reglament General de Circulació
o de qualsevol norma referent a la circulació.
20.5.4. Els qui amb ocasió de conduir un vehicle els requereixin a aquest efecte l'Autoritat o els seus Agents dins dels
programes de controls preventius d’Alcoholèmia i que ordeni aquesta Autoritat.
20.6. Aquestes proves que s'establiran reglamentàriament i consistiran normalment a verificar l'aire espirat mitjançant
alcoholímetres autoritzats, les practicaran els agents encarregats de la vigilància del trànsit. A petició de l'interessat o
per ordre de l'autoritat judicial es podran repetir les proves a efectes de contrast, i pot consistir en anàlisi de sang, orina
o d'altres similars.
20.7. Reglamentàriament es podran establir proves per detectar les demés substàncies esmentades a l'apartat primer d'aquest
article, i és obligatori que les persones que s'hi esmenten se sotmetin a fer-les.
Article 21. Mètodes de prova.
La pràctica de les proves, les diligències que han de fer els agents de la Policia Local, la immobilització del vehicle si escau,
i les obligacions del personal sanitari, es faran d'acord amb el que disposa el Reglament General de Circulació.

Article 22. Circulació de vehicles de dues o tres rodes
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22.1. Els vehicles a motor de dues o tres rodes (motocicletes amb o sense sidecar) i ciclomotors de dues o tres rodes, no
poden circular per damunt de les voreres i per altres zones destinades als vianants.
22.2. Les motocicletes, els vehicles de tres rodes i els ciclomotors hauran de circular proveïts de la corresponent placa
de matrícula segons el que disposa la legislació vigent i correctament ubicada.
22.3. Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc o
semi remolc sempre que no superin el 50% de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les condicions
següents:
- la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat
- la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles
- en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat
22.4. Està prohibit portar passatgers en vehicles ciclomotors de dues rodes, si no són homologats i sempre i quan el
conductor sigui major de 16 anys.
22.5. Està prohibit portar passatgers menors, en el sentit que es detalla genèricament en l’Art. 18.7.
22.6. Està prohibit el zigzagueig entre vehicles quan estiguin aturats, considerant-se una infracció greu a la norma
(conducció negligent). Si aquesta maniobra es realitza amb els vehicles en marxa i suposa un perill per a la seguretat
vial, tindrà el caràcter d'infracció molt greu (conducció temerària).
22.7. L'Alcaldia, mitjançant un ban, podrà prohibir la circulació de bicicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs per
determinades àrees de la vila, i especialment per places, passeigs i zones de vianants. També es podrà restringir la
circulació dels esmentats vehicles a determinades hores i per zones.
Article 23. Circulació de vehicles pesats
23.1. Queda prohibida la circulació a tots els carrers de l'interior del nucli urbà els quals no disposin d’una amplada
lliure al trànsit de 2,5 m per un únic sentit i de 4,5 m d’amplada lliures si son de doble sentit de la circulació, als
vehicles amb una massa màxima autoritzada superior a 5,5 tones, (Aquesta prohibició es donarà a conèixer
mitjançant senyals reglamentaris col·locats a les entrades dels nuclis urbans del municipi), així com a tots aquells
que a resolució de l’alcaldia i mitjançant senyalització vertical, així es senyalitzi, a excepció dels vehicles d'aquestes
característiques que accedeixin per efectuar càrrega i descàrrega pel temps estrictament indispensable.
23.2. En supòsits que els vehicles o la càrrega que portin superin els límits assenyalats a l'article 14 i l'annex 9, del
Reglament General de Vehicles i tinguin que accedir inevitablement al nucli urbà, s'haurà de fer amb una autorització
especial, previ informe de la Policia Local, en la qual es determinaran les condicions especials en què s'haurà d'efectuar,
l'horari i l'itinerari a seguir. Essent d’aplicació, el pagament de la taxa que s’estableixi a aquests efectes.
CAPÍTOL II. VELOCITATS
Article 24. Velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà
24.1. Tot conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més, les seves pròpies
condicions físiques i psíquiques, les característiques i l'estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, les condicions
ambientals, meteorològiques i de circulació i en general totes les circumstàncies que concorrin en cada moment per tal
que pugui adequar la velocitat del vehicle a aquestes de manera que sempre pugui aturar-lo dins dels límits del seu camp
de visió i davant qualsevol obstacle que s'hi pugui presentar.
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24.2 Dins el nucli urbà d'aquest municipi la velocitat dels vehicles de tota categoria no pot superar els 40 quilòmetres
per hora, sense perjudici d'altres regulacions de velocitat específiques en raó de la pròpia configuració i les
circumstàncies de cada via, que seran expressament senyalitzades.
Aquesta prohibició es donarà a conèixer mitjançant senyals reglamentaris col·locats a les entrades dels nuclis
urbans del municipi.
El fet de ultrapassar aquesta velocitat en més d'un 50 per cent, sempre que això representi superar, com a mínim, en 30
quilòmetres per hora la limitació màxima, té la consideració d'infracció molt greu.
En tot cas i per tal de valorar la infracció comesa en funció dels límits establerts, es tindrà en compte el quadre de
velocitats annex.
24.3. La limitació de velocitat no serà aplicable als vehicles d'urgència, sempre que estiguin de servei i facin notar la
seva presència amb els senyals reglamentaris reservats per aquest tipus de vehicles, sense perjudici de la responsabilitat
en que poden incórrer els seus conductors en cas d'accident.
Els vehicles en servei d'urgència, públics o privats, tindran prioritat de pas sobre la resta de vehicles i altres usuaris de la
via quan es trobin en servei de tal caràcter, havent-los de facilitar el pas la resta d'usuaris. Aquests vehicles sempre
respectaran els senyals dels agents de la circulació.
24.4. Està prohibida la circulació de vehicles amb una velocitat injustificada o innecessàriament lenta, quan això sigui
per conveniències personals dels conductors i provoquin un entorpiment en la circulació. (Aquesta apreciació en el cas
de ser denunciada, serà objecte de matisació explicita del greuge creat per l’excés de minoració de la velocitat).
24.5. Es podrà circular per sota dels límits mínims de velocitat en els casos de transports i vehicles especials, o quan les
circumstàncies del trànsit impedeixin mantenir una velocitat superior a la mínima sense risc per a la circulació, així com en
els supòsits de protecció o acompanyament a altres vehicles, en les condicions que reglamentàriament s'estableixin.
Article 25. Moderació de la velocitat
25.1. Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i, si fos necessari, detenir-la, quan ho ordenin els
agents de circulació, quan les circumstàncies ho recomanin per qualsevol motiu, així com en els casos que contempli la
normativa vigent en matèria de trànsit:
25.1.1. A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a actes festius, culturals, esportius,
socials, mercats, i, en general, on l'afluència de vianants sigui considerable, els vehicles reduiran la velocitat i prendran
les precaucions necessàries.
25.1.2. En els carrers on es circuli només per un carril, en els carrers sense voreres o d'amplada inferior a 0'50 Mts i en
els de gran afluència de vianants quan estiguin utilitzant la part de la via o quan es pot preveure racionalment que hi
irrompran, principalment si es tracta de nens, gent gran, cecs o altres persones amb disminució, els vehicles reduiran la
velocitat al pas (10-20 km/h), i prendran les precaucions necessàries, així com en apropar-se als passos de vianants no
semaforitzats, on donaran preferència, en tot cas, a aquells.
25.1.3. Quan s'apropi a un autobús en situació de parada, principalment si es tracta d'un autobús de transport escolar.
25.1.4. Quan s'acostin a glorietes i interseccions sense prioritat, a llocs de visibilitat reduïda i a estretiments de calçada.
25.1.5. Les mateixes mesures s'hauran de prendre en cas de pluja, neu, pols, boira, obres, poda d'arbres, mal estat del
paviment, estretor de la via o qualsevol altra circumstància que ho aconselli.
25.1.6. Al aproximar-se a bicicletes circulant, a prop de vies d'ús exclusiu per a elles i en les seves interseccions.
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25.2. Es prohibeix portar a terme competicions de velocitat en les vies públiques o d'ús públic, així com la circulació en
paral·lel per aquest fi. Aquesta conducta es considerarà infracció molt greu (conducció temerària).

CAPÍTOL III. VIANANTS
Article 26 Normes generals de comportament
26.1. Fora dels casos d'emergència i prestació d'un servei públic puntual, els vianants tenen sempre preferència:
26.1.1. A les voreres.
26.1.2. Als passos de vianants.
26.1.3. A les cruïlles, per la via que el conductor vulgui accedir, sempre que no existeixi pas de vianants.
26.1.4. A les zones de mercats i fires.
26.1.5. Als carrers senyalitzats com a zones d'ús prioritari pels vianants (carrers peatonals).
26.1.6. Als carrers sense voreres o impracticables (amb una amplada inferior a 50 centímetres).
26.2. Les persones amb mobilitat reduïda 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 zones
reservades als vianants o quan, essent imprescindible, ho facin per la calçada.
26.3. Els vianants que circulin amb monopatins, patins o similars no podran circular per la calçada, llevat zones
habilitades, i només podran fer-ho a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials senyalitzats com a tal,
sense que en cap cas puguin ser arrossegats per altres vehicles.
26.4. Resta prohibit que el vianants creuin la calçada per les glorietes i places, havent-ho de fer per la cantonada més
pròxima en cas d'absència de passos de vianants.
26.5. Resta prohibit, que un grup de vianants permaneixin parats de forma que entorpeixin la lliure circulació de la resta
sobre les voreres .
26.6. No es permetran, a les zones reservades al trànsit de vianants ni a les calçades, els jocs o diversions que puguin
representar un perill per als transeünts o fins i tot als que els practiquin.
Article 27 Illes de vianants
27.1. Les illes de vianants són aquelles vies de la ciutat que per les seves característiques de densitat del trànsit de
vianants o altres causes justifiquin, segons el criteri de l'Autoritat Municipal, que es prohibeixi totalment o parcialment
el trànsit de vehicles per reservar-les al pas de vianants exclusivament.
27.2. L'Ajuntament podrà establir illes de vianants o zones de circulació restringida de vehicles, al centre de la població
o en aquelles zones que ateses les circumstàncies, així ho aconsellin.
27.3. La prohibició de circular per les zones esmentades en el paràgraf anterior no afecta els vehicles que estiguin
realitzant funcions especials d'interès públic.
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27.4. La condició d'illa de vianants s'ha de senyalitzar, sobretot si és horària. S'hi poden instal·lar elements mòbils o
fixos que hi impedeixin l'accés.
Article 28 Carrers residencials.
28.1. A les vies urbanes o zones així senyalitzades pel senyal reglamentari S-28, els vianants tenen preferència sobre els
vehicles, encara que hi practiquin jocs o esports.
28.2. Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre els altres vehicles, però no sobre els vianants.
28.3. En aquestes zones l'Ajuntament podrà autoritzar l'accés exclusiu als veïns, operacions de càrrega i descàrrega, així
com als serveis d'urgències. En els dos primers supòsits es pot establir un horari de circulació restringit.
28.4. L'estacionament només estarà permès en aquells llocs degudament senyalitzats.
CAPÍTOL IV: CIRCULACIÓ DE BICICLETES, MONOPATINS,
PATINS I VEHICLES ANÀLEGS
Article 29. Circulació de bicicletes i cicles amb pedaleig assistit.
29.1. Els ciclistes tindran prioritat de pas respecte als vehicles a motor:
29.1.1. Quan circulin pel carril bici, pas per ciclistes o voral degudament senyalitzat.
29.1.2. Quan, per entrar en una altra via, el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un
ciclista a prop.
29.1.3.També quan circulant els ciclistes en grup, els quals es consideren una única unitat mòbil als efectes de prioritat
de pas, el primer d'ells hagi iniciat ja una cruïlla, o glorieta. Tot i això, tindran cura d'ocupar la part dreta del seu carril de
marxa en les vies urbanes compartides amb vehicles de motor.
Article 30.
30.1.Les bicicletes podran circular per les voreres, andanes i illes de vianants a la velocitat màxima del pas de vianants,
si no disposen d'un carril especialment reservat a aquesta finalitat i si l'amplada dels vials de la calçada i de la intensitat
del trànsit fan perillosa la seva circulació.
30.2. També pels Passeigs si tenen un carril especialment reservat a aquesta finalitat. Si no circulen pels carrils reservats
a bicicletes o pels llocs abans esmentats, ho faran per la calçada, tan a prop de la vorera com sigui possible, excepte on
hi hagi carrils reservats a altres vehicles. En aquest cas, circularan pel carril contigu al reservat.
30.3. En les vies amb diverses calçades, circularan per les laterals.
30.4. Es prohibeix carregar aquests vehicles, de manera que la càrrega impedeixi que el conductor vegi el terra o que
treguin visibilitat als vehicles que circulin al seu darrere.
30.5. Es prohibeix que circulin dues o més persones sobre una mateixa bicicleta, si per la seva construcció no es permet,
així com la instal·lació de sellons addicionals a excepció de cadiretes degudament homologades per infants.
30.6. Els conductors estan obligats a advertir a la resta d'usuaris de la via les maniobres que realitzin.
30.7. Queda prohibit arrossegar o ser arrossegat per altres vehicles.
4-2006// Ord. Municipal Circulació de Roquetes

14 / 42

30.8. Queda prohibit establir competicions de qualsevol tipus sense l'oportuna autorització de l'Ajuntament, i amb les
corresponents mesures de seguretat.
Article 31. Monopatins, patins i vehicles anàlegs
31.1. Els patins, patins en línia, patinets, monopatins, ajudats o no de motor, podran circular per voreres, andanes i
passeigs, o carrers residencials, adequant la seva velocitat a la norma d'un vianant.
31.2. Els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no podran circular per la calçada, llevat que es tracti de
zones viàries o les seves parts que estiguin especialment destinades, degudament senyalitzades.

CAPÍTOL V: CIRCULACIO D'ANIMALS.
Article 32.
32.1. En els vies públiques del municipi solament es permetrà el trànsit d'animals de tir, càrrega o sella, bestiar aïllat o en
ramat, quan no hagi itinerari practicable per via pecuària i sempre que els custodiï alguna persona. Aquest trànsit es farà per
la via alternativa que tingui menor intensitat de circulació de vehicles i d'acord amb el que estableix aquest capítol.
32.2. Els vehicles de tracció animal, qualsevol que sigui l'ús al que estiguin destinats, solament podran circular per les vies
públiques del municipi de Roquetes quan vagin amb rodes pneumàtiques o d'elasticitat similar.
32.3. Els vehicles de tracció animal que portin galgues, les disposaran de manera que en cap moment sobresurtin més de 10
centímetres de la part més sortint del vehicle.
32.4. Les cadenes i demés accessoris mòbils o penjants han d'anar subjectes al vehicle de manera que les seves oscil·lacions
no puguin sortir del contorn del vehicle ni arrossegar pel terra.
32.5. Els vehicles de tracció animal de dues rodes han de portar els descansos adequats.
32.6. Els dispositius obligatoris d'enllumenat i senyalització òptica, que hauran de portar aquests vehicles quan circulin de
nit, per trams de via senyalitzats amb el senyal de "túnel" o amb condicions meteorològiques o ambientals que disminueixin
sensiblement la visibilitat són, llum de posició davantera, llums de posició posterior i captadors posteriors que no siguin
triangulars.
32.7. Serà responsabilitat d’aquell que condueixi els animals - ja sigui de tiro, munta, o ramats- de les defecacions que
aquests en puguin generar i dipositar a la via pública, a tal efecte i com a norma general hauran de disposar de mecanismes
per evitar-ne els dipòsits.
La neteja de la via pública en cas de greuges manifestos, que especialment facin perillar la seguretat del trànsit, serà
responsabilitat d’aquell que condueixi els animals, el qual està obligat a la immediata neteja i reposició de la via pública, en
cas de no fer-ho, respondrà de forma subsidiària a els despeses que per part de l’administració se’n puguin generar, per
restablir la neteja i seguretat a la via.
Article 33.
33.1. Els animals els ha de conduir, com a mínim, una persona major de divuit anys, capaç de dominar-los en tot moment, la
qual observarà, edemes de les normes establertes per als conductors de vehicles que li puguin afectar, les següents
prescripcions:
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33.1.1. No envairan la zona peatonal
33.1.2. Els animals de tir, càrrega o sella, o el bestiar solt circularan pel voral del costat dret i, si haguessin d'utilitzar la
calçada, s'acostaran el màxim que puguin al seu costat dret, per excepció, es permet conduir un sol d'aquests animals pel
costat esquerre, si raons de major seguretat així ho aconsellen.
33.1.3. Els animals conduïts en ramat aniran al pas, al més a prop possible del costat dret de la via i de forma que mai
ocupin més de la meitat dreta de la calçada, dividits en grups de longitud moderada, cada un dels quals amb un
conductor i suficientment separats per no entorpir massa la circulació.
33.1.4.Només creuaran les vies per passos autoritzats i senyalitzats a l'efecte o per altres llocs que reuneixin les
condicions necessàries de seguretat.
33.2. Es prohibeix deixar animals sense custòdia en qualsevol classe de via.

CAPÍTOL VI. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES
Article 34. Característiques tècniques
Els conductors tenen l'obligació de circular amb el vehicle complint la normativa referent a les característiques
tècniques.
34.1. Resta prohibit circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives en els vidres sense tenir homologat el vidre
amb la làmina incorporada així com col·locar en el vehicle vidres tintats o acolorits no homologats.
34.2. Resta prohibit portar instal·lat en el vehicle, mecanisme, sistema o instrument, o condicionar el vehicle de manera
que evitin la vigilància dels agents de trànsit, així com qualsevol mecanisme de detecció i/o inhibidor del radar.
Subsidiàriament el responsable que el vehicle compleixi les condicions específiques que dicta la normativa, serà el
propietari que figuri al registre de vehicles.
34.3. Els vehicles o motor o ciclomotors, D’acord amb el Reglament General de Vehicles (RD 2888/1998) hauran de
tenir els recanvis i accessoris reglamentaris.
Article 35
Qualsevol vehicle que circuli ha de portar les respectives plaques de matrícula inclosos els ciclomotors.
Els ciclomotors hauran de portar col·locada la placa de matrícula de manera visible, en la part posterior en posició vertical i
perpendicular en el pla longitudinal del ciclomotor i no col·locar adorns, signes o caràcters distints dels reglamentaris.
També es prohibeix que davant o detràs es col·loquin plaques complementàries no autoritzades o es fixin o pintin marques o
distintius que dificultin la legitimitat o puguin induir a confusió amb els caràcters reglamentaris de les plaques de matrícula
o que l'alterin o desvirtuïn.
Les plaques de matrícula han d'estar sempre en perfectes condicions de neteja per no dificultar la legitimitat o confondre els
caràcters.
Tot l’esmentat sens perjudici que qualsevol alteració sigui causa penal manifesta.

4-2006// Ord. Municipal Circulació de Roquetes

16 / 42

En qualsevol cas, si no es compleix algun dels requisits exposats, serà procedent la immediata immobilització del vehicle
afectat, i la seva retirada de la via si s’escau d’acord amb els preceptes a tal efecte, descrits en el seu apartat.
Article 36. Sorolls
36.1. Els conductors de vehicles han d'evitar en tot moment, produir sorolls innecessaris, conduint de forma silenciosa.
36.2.Es prohibeix emetre pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants en les vies públiques del
municipi, en els casos i per sobre de les limitacions establertes.
36.2.1. En aquest sentit, la Policia Local podrà en tot moment realitzar una comprovació de sorolls i fums a aquests
vehicles, als quals, hauran d'acreditar en un termini de 10 dies la reparació dels desperfectes que es puguin detectar.
36.2.2. En el cas de sobrepassar els 10 dBA del valor límit establert passarà a considerar-se falta greu.
36.2.3. En cas de deficiències greus, es procedirà a la immobilització immediata.
36.2.4. En el cas que vagi contemplat aquest extrem en la vigent ordenança de Vibracions i Sorolls del municipi, serà
d’aplicació el que a ella sigui estipulat, en el seu defecte serà d’aplicació l’operativa descrita en la present ordenança de
circulació i en els procediments de treballs que es dictin al respecte.
36.3. L'Ajuntament, per aquest motiu, pot restringir el trànsit a determinades hores o llocs.
36.4. Sense autorització de l'Ajuntament, és prohibida la utilització d'altaveus en els vehicles amb finalitat publicitària.
S’atendrà sobre aquest efecte, als preceptes establerts en la vigent Ordenança Municipal de Vibracions i sorolls.
36.5. També es prohibeix l'ús abusiu d'altaveus en l'interior del vehicle que puguin afectar la percepció auditiva del
conductor i per tant disminuir l'atenció a la conducció o causar molèsties al veïnat.
36.6. S'evitarà en general les conduccions sorolloses, no tant de tubs d'escapament, sinó l'ús abusiu ja sigui per
acceleracions, per excés de càrrega, per emprar marxes inadequades, per fregament dels pneumàtics, ja sigui per
acceleracions con desacceleracions improcedents i mal racionades, per càrrega mal condicionada i per tot allò que
produeixi, per les raons que foren, un soroll que creï una molèstia addicional a la resta de ciutadans.
36.7. Tots els conductors de vehicles estan obligats a col·laborar en les proves reglamentàries de detecció que permetin
comprovar les possibles deficiències esmentades.
Article 37.
Es prohibeix la circulació de vehicles a motor i ciclomotors:
37.1. Quan circulin amb el denominat "escapament lliure", sense el preceptiu dispositiu silenciador de les explosions.
37.2 Quan els gasos expulsats pels motors, en lloc de sortir a través d'un silenciador eficaç, surtin des del motor a través
d'un tub d’escapament incomplet, inadequat, deteriorat o bé a través de tubs ressonants.
37.3 En aquests supòsits serà immobilitzat i retirat de la via publica el vehicle infractor, passant a ser dipositat en
dependències municipals fins que per part dels seus propietaris es pugui garantir que la deficiència tècnica quedi
solucionada totalment.
Article 38. Valors límit i Mètode de mesura
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38.1. Els valors límit d’emissió dels vehicles a motor aturats, mesurats d’acord amb el mètode de proximitat, son els que
figuren en la fitxa d’homologació de cada tipus de vehicle a motor i motocicleta, juntament amb el règim del motor al
qual s’ha de fer el mesurament.
38.1.1. En cas de ciclomotors, s’aplicarà aquest procediment als fabricats a partir del 01/01/2001. La resta de
ciclomotors, els valors seran els que estan reflectits als manuals tècnics, on figuren les marques i models de ciclomotors,
els valors límits d’emissió en Db(A) amb les r.p.m i distància que es té de realitzar el mesurament.
38.1.2. S’atendrà a les especificacions establertes en els reglaments número 41 i 51, annexos als acord de Ginebra, de 20
de març de 1958, i legislació que les desenvolupi, així com les directrius del Consell 70/157/CEE i 78/1015/CEE.
38.2. En relació als mètodes de mesura, serà d’aplicació els disposat a la Directiva 97/24/CE, per als vehicles de dos i
tres rodes en marxa a efectes d’homologació i a la Directiva 81/334CE, per a la resta de vehicles en marxa a efectes
d’homologació.
38.3. Sobre els valors límits fixats, s’aplicarà un marge d’error de 2 dBA per sobre, el qual no serà sancionable.
39. Mesures preventives.
39.1. Quan el mesurament del vehicle sotmès a inspecció doni un resultat per sobre dels límits màxims, sense arribar als
10 o més dBA, es denunciarà per infracció lleu a aquesta ordenença, i a més s'expedirà l'acta requerint al conductor
perquè en dintre del termini màxim de 10 dies, passi un nou reconeixement i comprovació de les suposades deficiències
a una estació d’inspecció tècnica oficial (ITV), o en el seu defecte pels mitjans que l'autoritat municipal assenyali.
39.2. Quan el mesurament del vehicle sotmès a inspecció doni un resultat de 10 o més dBA per sobre dels límits
màxims, es procedirà a denunciar per infracció greu a aquesta ordenança, a la seva immobilització cautelar, i retirada de
la via publica, i a més s'expedirà l'acta requerint al conductor perquè en dintre del termini màxim de 10 dies, passi un
reconeixement i comprovació de les suposades deficiències a una estació d’inspecció tècnica oficial (ITV), o en el seu
defecte pels mitjans que l'autoritat municipal assenyali.
39.2.1. Un cop dipositat el vehicle o ciclomotor, es podrà aixecar cautelarment la immobilització en la única finalitat, de
traslladar el vehicle per a la seva reparació, amb l'obligació de presentar el vehicle, dintre del termini màxim de 10 dies,
a reconeixement i comprovació de les deficiències a una estació d’inspecció tècnica oficial (ITV), o en el seu defecte
pels mitjans que l'autoritat municipal assenyali. S’haurà de satisfer en tot cas, el preu públic per la retirada del vehicle i
liquidar els dies d’estada a dependències Municipals que pertoquin.
39.2.2. Es podrà aixecar cautelarment la immobilització, a peu de carrer, evitant la retirada de la via pública, si aquesta
opció es dona en plenes garanties de que’l vehicle no circularà, i a criteri dels agents actuants, amb la única finalitat de
ser traslladat per reparar i verificar les deficiències, que han originat la immobilització.
39.3. En cas que no presenti el vehicle dintre del termini dels 10 dies per al seu reconeixement i inspecció, serà
denunciat com a infracció greu per l’Ordenança Municipal de Vibracions i Sorolls, amb l’import que corresponent per
l’enunciat, “No presentar el vehicle per al seu reconeixement i inspecció en els terminis fixats”. Tanmateix, es
procedirà a la seva immobilització, de conformitat amb l'establert a l'article 70, del RD 339/90, de 2 de març.
39.3.1. En el cas de procedir amb l’establert en el punt anterior per la no compareixença o en el cas què la inspecció no
fos favorable, es proposarà la pèrdua de vigència de l’autorització administrativa per circular al Servei Català de Trànsit
perquè incoï l’expedient que correspongui.
Article 40. Fums
Es prohibeix la circulació de vehicles:
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40.1. Quan els gasos produïts pels seus motors surtin a través de silenciadors incomplets, inadequats o deteriorats o bé a
través de tubs ressonadors.
40.2. De motor de combustió interna, que no es trobin dotats de dispositius que evitin la projecció descendent a
l'exterior de combustible no cremat.
40.3. Que expel·leixin fums que puguin dificultar la visibilitat dels conductors d'altres vehicles, o resultin molestos o
nocius per a la salut.
40.4. Resten prohibits, en concret, els abocadors d'escombreries i residus, així com cremes controlades de brossa,
vegetació o restes de poda, dintre de les zones d'afecció de les vies públiques, en tot cas, i fora d'aquestes, quan
existeixi perill que el fum produït pel seu cremament o per incendis ocasionals pugui afectar la circulació a les vies.
Article 41.
42.1. Quan els agents encarregats de la vigilància del trànsit estimi que els vehicles a què fa referència l'article anterior,
no reuneixin els requisits exigits per tal d'evitar l’expel·lien de fums o de combustible no cremat, formularà la denúncia,
en la qual es farà constar l'obligació de presentar el vehicle, dintre del termini màxim de 10 dies, a reconeixement i
comprovació de les suposades deficiències a una estació d’inspecció tècnica oficial (ITV), o en el seu defecte al taller
que l'autoritat municipal assenyali.
42.2. En el cas de procedir amb l’establert en el punt anterior per la no compareixença o en el cas què la inspecció no
fos favorable, es proposarà la pèrdua de vigència de l’autorització administrativa per circular al Servei Català de Trànsit
perquè incoï l’expedient que correspongui. Tanmateix, es procedirà a la seva immobilització, de conformitat amb
l'establert a l'article 70, del RD 339/90, de 2 de març.
Article 42. Enllumenat i circulació nocturna
42.1. Tot vehicle que circuli per la via pública des del cap vespre fins que claregi està obligat a portar encès l'enllumenat
d'encreuament, a més a més del de posició, en túnels o passos inferiors sempre, si l'amplada del vehicle és superior a 2.10
metres, també la de gàlibo.
42.2. Les motocicletes que circulin per la via pública, durant el dia, deuran portar encès l'enllumenat d'encreuament.
42.3. Tots els vehicle dels esmentats a l’article 42.2., deuran portar enllumenada la placa posterior de matrícula.
42.4. Les bicicletes, a més, estaran dotades d'elements reflectors degudament homologats que reglamentàriament es
determinen i que hauran de tenir aquests vehicles d'acord amb aquesta normativa. Quan sigui obligatori l'ús de l'enllumenat,
els conductors de bicicletes a més es col·locaran alguna peça reflectint si circulen per via interurbana.
42.5. Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d’encreuament (centelleigs) amb finalitats diferents a les
previstes reglamentàriament
42.6. No substituir els llums de carretera pels d’encreuament o els llums antiboira, i enlluernar als usuaris que circulen
en sentit contrari.

CAPITOL VII: SENTIT DE LA CIRCULACIÓ, CANVIS DE DIRECCIÓ
SENTIT I MANIOBRA DE MARXA ENRERA
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Article 43. Sentit de la circulació
43.1. Com a norma general i especialment en corbes i canvis de rasants de visibilitat reduïda, els vehicles circularan en totes
les vies públiques del municipi per la dreta, i el més a prop possible del costat dret de la calçada per mantenir la separació
lateral suficient que permeti creuar amb seguretat un altre vehicle.
43.2. Encara que no hagi senyalització expressa que els delimiti, en els canvis de rasant i corbes de visibilitat reduïda,
tot conductor, tret dels supòsits esmentats en l'article 51 d'aquesta Ordenança, ha de deixar completament lliure la meitat
de la calçada que correspongui als qui puguin circular en sentit contrari.
43.3. En els supòsits de circulació per l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de circulació
tindran la consideració d'infraccions molt greus, especialment si es tracta de corbes i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
43.4. El conductor d'un automòbil, que no sigui cotxe de disminuït, o d'un vehicle especial amb pes màxim autoritzat
superior a 3.500 quilos, circularà per la calçada i no ho farà pel voral, llevat que sigui per raons d'emergència. A més, en les
calçades amb doble sentit de circulació i dos carrils, separats o no per marques vials, circularà pel de la seva dreta.
43.5. Si la calçada és de dos sentits de circulació separats per una ratlla longitudinal contínua, aquesta no es pot repassar en
cap cas, ni circular per sobre d'ella, ni quan la marca separi els dos sentits de circulació, circular per la seva esquerra.
Els supòsits de circulació per l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat, tindran la consideració d'infraccions molt greus.
43.6. Quan es circuli per calçades amb dos carrils reservats per al mateix sentit, com a mínim, i delimitats amb marques
longitudinals, el conductor d'un automòbil que no sigui cotxe de disminuït o d'un vehicle especial amb pes màxim autoritzat
superior a 3.500 quilos, podrà utilitzar el que millor li convingui a la seva destinació, però no deurà abandonar-lo sinó és per
preparar-se per canviar de direcció, avançar, parar o estacionar.
43.7. El conductor de qualsevol vehicle de tracció animal, vehicle especial amb pes màxim autoritzat no superior a 3.500
quilos, cicle, ciclomotor o cotxe de disminuït, en el cas que no hi hagi via o part d'aquesta que li estigui especialment
destinada, circularà pel voral de la seva dreta, si és transitable i suficient i, sinó ho fos, utilitzarà la part imprescindible de la
calçada. Hauran de circular també pel voral de la seva dreta, o en les circumstàncies referides, per la part imprescindible de
la calçada, els conductors de motocicletes, de turismes i camions amb pes màxim autoritzat que no superi els 3.500 quilos
que, per raons d'emergència, ho facin a velocitat anormalment reduïda i pertorbin així, greument la circulació. Es prohibeix
que circulin en posició paral·lela.
Article 44. Incorporació a la circulació
44.1. El conductor d'un vehicle parat o estacionat en una via o procedent de les vies d'accés a aquesta, de les seves zones de
servei o d'una propietat del costat, que pretengui incorporar-se a la circulació s'assegurarà prèviament, fins i tot seguint les
indicacions d'una altra persona si cal, que ho pot fer sense perill per als demés usuaris, i cedirà el pas a altres vehicles i tindrà
en compte la posició, trajectòria i velocitat d'aquests i ho advertirà amb les senyals obligatòries per a aquests casos.
44.2. Sempre que un conductor surti a una via d'ús públic per un camí exclusivament privat, s'assegurarà prèviament que ho
pot fer sense perill per a ningú i ho farà a una velocitat que li permeti detenir-se a l'acte, i cedirà el pas als vehicles que
circulin per aquella, qualsevol que sigui en el sentit que ho facin.
44.3. El conductor que s'incorpori a la circulació advertirà òpticament aquesta maniobra.
44.4. Amb la finalitat de facilitar la circulació dels vehicles de transport col·lectiu de passatgers, els conductors dels demés
vehicles s'hauran de desplaçar lateralment, sempre que sigui possible, o reduir la seva velocitat fins a detenir-se si cal, per a
que els vehicles de transport col·lectiu puguin efectuar la maniobra necessària per continuar la seva marxa a la sortida de les
parades senyalitzades com a tal.
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Article 45. Canvi de direcció
45.1. El conductor d'un vehicle que pretén girar a la dreta o a l'esquerra per utilitzar una via diferent de la que circula, agafar
una altra calçada de la mateixa via o per sortir-ne d'ella, deurà advertir-ho prèviament i amb suficient antelació als
conductors dels vehicles que circulin deuràs del seu i assegurar-se que la velocitat i la distància dels vehicles que s'acostin en
sentit contrari li permetin efectuar la maniobra sense perill i s'abstindrà de realitzar-la sinó s'hi donin aquestes
circumstàncies. També s'abstindrà de realitzar la maniobra quan es tracti d'un canvi de direcció a l'esquerra i no hi hagi
visibilitat suficient.
45.2. Tota maniobra de desplaçament lateral que impliqui un canvi de carril, es farà respectant la prioritat del qui circuli pel
carril que pretengui ocupar.
45.3. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus.
Article 46
46.1. Per efectuar la maniobra, el conductor:
46.1.1. Advertirà la maniobra amb suficient antelació, també advertirà òpticament de la seva intenció
46.1.2. Tret que la via estigui condicionada o senyalitzada per fer-la d'una altra manera, s'acostarà tot el possible al costat
dret de la calçada, si el canvi de direcció és a la dreta, i al costat esquerre, si és a l'esquerra i la calçada d'un sol sentit. Si és a
l'esquerra, però la calçada per la qual circula és de doble sentit de circulació, s'acostarà a la marca longitudinal de separació
entre sentits o, si no n'hi ha, a l'eix de la calçada, sense envair la zona destinada al sentit contrari. En qualsevol cas, la
col·locació del vehicle en el lloc adequat se farà amb la necessària antelació i la maniobra en el mínim espai i temps
possibles.
46.1.3. Si el canvi de direcció és a l'esquerra, deixarà a l'esquerra el centre de la intersecció, si no és que aquesta estigui
condicionada o senyalitzada per deixar-lo a la seva dreta.
46.2. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus.
Article 47.
47.1. Excepcionalment, si, per les dimensions del vehicle o per altres circumstàncies que ho justifiquin, no fos possible
realitzar el canvi de direcció amb estricta subjecció al que disposa l'article anterior, el conductor deurà adoptar les
precaucions necessàries per evitar tot perill quan la faci.
47.2. Els cicles i els ciclomotors, si no hi ha un carril especialment condicionat per girar a l'esquerra, deuran situar-se a la
dreta, fora de la calçada sempre que sigui possible, i iniciar-lo des d'aquest lloc.
47.3. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus.
Article 48. Canvi de sentit
48.1. El conductor d'un vehicle que pretén invertir el sentit de la seva marxa haurà d'escollir un lloc adequat per fer la
maniobra, de manera que s'intercepti la via el menor temps possible, advertir el seu propòsit amb els senyals preceptives
amb l'antelació suficient i assegurar-se que no posarà en perill o obstaculitzarà a altres usuaris d'aquesta. En cas contrari,
s'abstindrà de fer aquesta maniobra i esperarà el moment oportú per fer-la. Quan romangui a la calçada, mentre espera per
fer la maniobra de canvi de sentit, això impedeix continuar la marxa als vehicles que circulen detras d'ell, haurà de sortir de
la calçada pel seu costat dret, si és possible, fins que les condicions de la circulació li permetin fer-ho.
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48.2. El conductor del vehicle ha d'advertir òpticament la seva intenció d'invertir el sentit de la seva marxa.
48.3. Es prohibeix efectuar el canvi de sentit en tota situació que impedeixi comprovar les circumstàncies abans esmentades;
en els passos a nivell i en els trams de via afectats pel senyal, túnel, i en general en tots els trams de via en què estigui
prohibit l'avançament, llevat que el canvi de sentit s'autoritzi expressament.
48.4. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus.
Article 49. Marxa enrera
49.1. Es prohibeix circular marxa enrera, llevat dels casos en què no sigui possible marxar cap avant ni canviar de direcció o
sentit de marxa, i en les maniobres complementàries d'una altra que l'exigeixi, i sempre amb un recorregut mínim
indispensable per fer-la.
49.2. El recorregut cap enrera, com a maniobra complementària d'una altra, com parada, estacionament o inici de marxa, no
serà superior a quinze metres ni envair una cruïlla de vies.
49.3. La maniobra de marxa enrera es farà lentament, després d'haver-la advertit amb els senyals preceptius i d'assegurar-se,
fins i tot baixar del vehicle o seguint les indicacions d'una altra persona, si cal, que per les circumstàncies de visibilitat, espai
i temps necessaris per fer-la, no constituirà cap perill per als demés usuaris de la via.
49.4. El conductor del vehicle ha d'advertir òpticament la seva intenció de fer la maniobra de marxa enrera.
49.5. Igualment, deurà efectuar la maniobra amb la màxima precaució i detindrà el vehicle amb total rapidesa si sentís
avisos indicadors o se'n adonés de la proximitat d'un altre vehicle o d'una persona o animal o tan aviat com ho exigeixi la
seguretat i, si calgués, s'abstindrà de fer la maniobra.
49.6. Les infraccions a les normes d'aquest precepte, quan constitueixin un supòsit de circulació en sentit contrari a
l'estipulat i les descrites en els apartats 3, 4 i 5, tindran la consideració de greus.

CAPÍTOL VIII. AVANÇAMENTS
Article 50
50.1. Com a norma general, resta prohibit l’avançament a les vies urbanes afectes a la present Ordenança. En el trams de
via interurbans i fora de poblat seran d’aplicació, els preceptes del Reglament General de Circulació i sempre atenint a la
senyalització concreta de la via i a la norma genèrica en el seu defecte.
Aquesta prohibició es donarà a conèixer mitjançant senyals reglamentaris col·locats a les entrades dels nuclis
urbans del municipi.
50.2. No es considerarà avançament als efectes d'aquesta norma els produïts entre ciclistes que circulin en grup.
50.3. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus.
Article 51
51.1. Quan en un tram de via en què estigui prohibit l'avançament es trobi immobilitzat un vehicle que, totalment o en part,
ocupi la calçada d'un carril del sentit de la marxa i llevat dels casos en què la immobilització respongui a les necessitats del
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trànsit, es podrà rebassar, encara que per a fer-ho hagi d'ocupar part del carril esquerre de la calçada, després de comprovar
que por efectuar la maniobra sense perill. Amb aquests mateixos requisits es podrà avançar a conductors de bicicletes.
51.2.Tant mateix serà d’aplicació el punt anterior, quant s’hagi de repassar un obstacle a la via. Sense perjudici de
l’obligació de prendre les mesures de seguretat adients, tant per la maniobra, com per salvar la situació de perill que pugi
generar l’obstacle a la circulació.
51.3. Les infraccions a les normes d'aquest precepte tindran la consideració de greus.

TÍTOL III. NORMES DE PARADA I ESTACIONAMENT
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 52
La parada i estacionament s'hauran d'efectuar de tal manera que el vehicle no obstaculitzi la circulació i no constitueixi
un risc per a la resta d'usuaris de la via, tenint especialment cura de la seva col·locació i evitant que pugui posar-se en
moviment en absència del conductor.
Article 53
Està prohibit portar obertes les portes del vehicle, obrir-les abans que estiguin completament aturats i obrir-les o baixar
del vehicle sense comprovar prèviament que això no implica un perill o un entorpiment per als altres usuaris,
especialment quan es refereix a conductors de bicicletes.
CAPÍTOL II. LA PARADA
Article 54 Parada
Es considera parada la immobilització d'un vehicle durant un temps inferior a 2 minuts, per prendre o deixar persones o
carregar i descarregar objectes, i estarà sotmesa a les següents normes:
54.1. Com a regla general, el conductor no podrà abandonar el vehicle, tret de motius excepcionals i sempre que el
tingui a l'abast per poder-lo retirar immediatament si així li és ordenat o les circumstàncies ho demanen.
54.2. La parada s'haurà de fer arrambat el vehicle el més a prop possible de l'extrem dret de la calçada (excepte en vies
d'únic sentit, on es permetrà a l'esquerra) i mai en doble filera sense conductor.
54.3. La parada es farà en un lloc on no es pertorbi greument la circulació, excepte en el cas de passatgers que siguin
malalts greus o impedits, quan es tracti de camions de la neteja o recollida d'escombreries o qualsevol vehicle de servei
públic en cas de necessitat i per al temps imprescindible, sempre que no constitueixin un perill per a la resta d'usuaris de
la via.
Article 55 Prohibició de parar
Queda prohibida la parada:
55.1. Als passos senyalitzats per a vianants i/o ciclistes i als passos i estacionaments habilitats per a persones amb
mobilitat reduïda.
55.2. A les voreres, als passeigs i altres zones destinades al pas de vianants o ciclistes, total o parcialment.
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55.3. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda.
55.4. A les cruïlles i interseccions, causant molèsties o perill als altres usuaris de la via.
55.5. Dintre la confluència d'una plaça de sentit giratori.
55.6. Als llocs on impedeixi la visibilitat del trànsit o dels senyals.
55.7. En doble filera sense conductor, tant si el que hi ha en primera filera és un vehicle, un contenidor o algun altre
element.
55.8. Quan es bloquegi o es dificulti la circulació o constitueixi un risc per als altres usuaris, o dificulti el normal
funcionament dels transports públics i col·lectius es considerarà infracció greu.
55.9. Als llocs on ho prohibeix la senyalització corresponent.
55.10. En tots aquells supòsits que es contemplin a la normativa vigent en matèria de trànsit.
CAPÍTOL III. L'ESTACIONAMENT
Article 56 Estacionament
S'entén per estacionament la immobilització d'un vehicle que no es troba en situació de detenció ni parada. També es
considerarà estacionament la parada d'un vehicle que duri més de dos minuts.
L'estacionament es regirà per les següents normes:
56.1. Els vehicles es podran estacionar en filera paral·lelament a la vorera en el seu sentit de la marxa (excepte en vies
d'únic sentit que es podrà fer a l'esquerra) o, quan així estigui senyalitzat, en bateria o semibateria, és a dir,
perpendicular o obliquament a aquella.
56.2. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles es col·locaran dins el perímetre marcat.
56.3. Els vehicles estacionats deixaran un petit espai, no superior a 20 cm., entre la vorera per permetre la neteja
d'aquesta part de la calçada.
56.4. 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 puguin ocasionar.
56.5. Els conductors estacionaran els vehicles de la manera que permeti la millor utilització de l'espai disponible.
56.6. Els remolcs, semiremolcs i les caravanes no es poden estacionar a les vies urbanes separats del vehicle
tractor sense l'oportuna autorització.
Article 57. Prohibició d'estacionar
Queda prohibit l’estacionament:
57.1. Està prohibit estacionar en tots els casos on sigui prohibida la parada.
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57.2. Als llocs on ho prohibeix la senyalització corresponent. (Vertical o horitzontal)
57.3. A les reserves d’espai degudament senyalitzades a les quals NO es doni l’ús pel qual tenen la seva funció.
(Parades de Taxi, BUS, Reserva d’espai per persones amb discapacitació i mobilitat reduïda, estacionaments destinats a
vehicles oficials, a personal sanitari i ambulàncies, reserves d’espai per contenidors de deixalles, recollida selectiva i
altres, ja sigui de forma fixa com temporal)
57.4. Sobresortint del vèrtex d'un xamfrà o cantonada, i/o l’evolució d’una cruïlla, obligant als altres conductors a fer
maniobres dificultoses o amb risc per als altres vehicles o per als vianants.
57.5. A distància inferior a cinc metres de les cantonades quan es dificulti el gir als altres vehicles o dificulti o
impedeixi el pas dels vianants per travessar el carrer o la visibilitat d'algun senyal.
57.6. Quan destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
57.7. Als guals, totalment o parcialment.
52.8. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies.
57.9. En aquells carrers la calçada dels quals només permeti el pas d'una columna de vehicles de quatre rodes.
57.10. Als carrers de doble sentit de circulació en els quals l'amplada de la calçada només permeti el pas de dues
columnes de vehicles de quatre rodes.
57.11. A les zones que eventualment hagin de ser ocupades pel pas de comitives, desfilades, processons, cavalcades,
proves esportives o altres activitats autoritzades, o hagin de ser objecte de neteja, reparacions o poda d'arbres, o casos
anàlegs. En aquests supòsits s’ha de senyalitzar la prohibició en 48 hores antelació
57.12. A les places i parcs a les zones reservades al pas o esbarjo dels vianants, refugis, passeigs centrals o laterals i
zones senyalitzades amb franges al paviment.
57.13. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.
57.14. En doble filera.
57.15. A les illes de vianants i zones residencials, excepte on hi hagi autoritzada l'autorització expressa.
57.16. Amb obstrucció total o parcial de l'entrada d'un immoble.
57.17. En estacionaments senyalitzats, fora dels límits autoritzats o no situant-lo de forma paral·lela a la calçada.
57.18. En tots aquells supòsits que es contemplin a la normativa vigent en matèria de trànsit.
57.19. Està prohibit que els vehicles estacionats estiguin coberts amb fundes de plàstic o teixit.
57.20. Està prohibit, estacionar vehicles amb reclams publicitaris i de venta o auto - venda en lloc estratègics de forma
que puguin causar distraccions en el capteniment dels conductors. Sense perjudici que sigui d’aplicació altres
disposicions al respecte.
57.21. Quan es bloquegi, o dificulti la circulació, constitueixi un risc per als altres usuaris, o dificulti el normal
funcionament dels transports públics i col·lectius es considerarà infracció greu.
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CAPÍTOL IV. DE L'ESTACIONAMENT LIMITAT
I AMB CONTROL D'HORARI
Article 58. Zones d'estacionament amb alternança temporal( Carrers amb canvi mensual d’estacionaments)
58.1. D’acord amb la tradició de diverses zones del municipi, atenint-se a la especial disposició de diversos carrers i les
costums dels veïnat pròpiament, l’estacionament es permetrà els mesos parells al costat de carrer que hi hagin el
nombres parells, i els mesos senars al costat del carrer que hi hagin els nombres senars.
58.2. El canvi d’estacionaments, es realitzarà entre les 08:00 hores a 09:00 hores com a màxim, del primer dia de cada
mes. Per raons justificades aquests treballs es poden perllongar fins les 12:00 hores, a partir de les quals es procedirà a
la retirada de la via de tot vehicle que no hagi fet el canvi d’estacionaments.En relació a possibles complicacions en la realització del canvi d’estacionaments, els agents encarregats de la vigilància
del Trànsit, podran retardar en temps l’execució del mencionat canvi, motiu pel qual advertiran als propietaris dels
vehicles afectats, d’aquest fet.
58.3. Si per motius diversos no es aconsellable la realització del canvi mensual d’estacionaments, (Obres, ocupacions
de la via pública o en motiu de la millor fluïdesa i circulació dels vehicles), es senyalitzarà de forma específica aquest
fet.
58.4. No es podrà estacionar un vehicle a la banda autoritzada si, a conseqüència d'un altre vehicle estacionat amb
anterioritat en les seves immediacions, s'obstaculitza la circulació, encara que l'altre vehicle estigui estacionat de manera
antireglamentària. A tots els efectes es considerarà que es talla el trànsit de forma conscient.
58.5. Tenint en compte les molèsties derivades dels aparcaments amb alternança temporal, tant pel que fa a la circulació
de vehicles com al descans dels veïns i residents de la zona, l'Ajuntament tendirà a eliminar l'estacionament mensuals o
de qualsevol altre tipus d'alternança en aquells carrers o zones on sigui possible
Article 59. Zones d'estacionament amb control i limitació horària
Les zones d'estacionament de vehicles regulades mitjançant control horari, són espais delimitats de la via pública
destinades a l'ús comú en règim especial d'estacionament sota regulació horària. Aquestes zones d'estacionament podran
ser gratuïtes o, per raó del seu intens ús, podran ser sotmeses a pagament.
59.1. L'Ajuntament podrà regular l'ús de l'aparcament de superfície en la via urbana per tal de:
59.1.1. Limitar l'ús dels vehicles particulars en determinades zones, per l'estacionament de llarga durada i per una major
dinamització del comerç o dels serveis de la zona.
59.1.2. Afavorir una rotació més alta de vehicles en els aparcaments de la via pública i una distribució més equitativa
dels aparcaments entre els usuaris.
59.1.3. Disminuir l'impacte del trànsit a les hores punta.
59.2. Amb aquestes finalitats, podrà establir zones d'estacionament amb limitació horària, comunament anomenades
zones blaves (Per ús general) o verdes (Per ús preferent del veïnat). Aquestes zones es determinaran per disposició
municipal, prèvia consulta a les entitats, associacions o organitzacions representatives dels interessos col·lectius i
serveis de la zona.
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59.3. Aquestes zones s'han de fer compatibles amb les de lliure utilització i les zones de càrrega i descàrrega de
mercaderies. L'horari general del seu ús s'ha d'adaptar a les necessitats del sector on s'estableixin i, en qualsevol cas, per
a l'establiment dels horaris de limitació, es tindran en compte, a més dels interessos col·lectius de la zona, els horaris
que no perjudiquin innecessàriament els veïns i residents d'aquesta. En aquest sentit, es tindran en compte,
principalment, els horaris dels àpats i els de descans general, tant per la nit com dels festius.
59.4. Les zones d'estacionament amb limitació horària seran senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.
59.5. Per tal de desenvolupar, la posada en funcionament de les mencionades zones, serà requisit previ indispensable,
l’aprovació per part del ple de la corporació, la seva regulació, sistema de gestió, els horaris que regiran l'explotació
d'aquestes zones i dels preus públics o taxes aplicables.
59.6. Per part de l’administració podrà licitar els serveis de vigilància i control d’aquestes zones, en tot cas serà
d’obligat compliment les ordres que donin els agents encarregats de la vigilància del trànsit, o en el seu cas el auxiliars o
vigilants propis de la zona d’estacionament limitat i controlat, en referència a les normes que regeixen el servei.
Article 60. Sistema de control
60.1. El control horari es farà mitjançant tiquet, targeta cancel·ladora o qualsevol mitjà similar que identifiqui el dia, i
hora fins a la qual el vehicle pot romandre estacionat, com també l'import satisfet, si escau, d'acord amb el model fixat
per l'autoritat municipal.
60.2. El distintiu o document de control horari s'ha de col·locar a la cara interior del parabrisa davanter del vehicle, de
manera que sigui visible i es pugui llegir des de l'exterior.
Article 61. Utilització d'aquestes zones
61.1. Com a norma general, únicament podran utilitzar les zones d'estacionament amb limitació horària els turismes i els
vehicles mixtos destinats al transport de persones.
61.2. Les persones titulars de targetes d'aparcament per a persones amb disminució podran estacionar el seu vehicle a
les zones d'estacionament amb limitació horària, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant. No obstant
això, hauran de col·locar la targeta acreditativa de manera que sigui visible des de l'exterior. De la mateixa manera, els
vehicles de servei oficial d'organismes de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya o altra comunitat autònoma o entitat
local, els quals estiguin desenvolupant uns serveis públics de la seva competència.
61.3. Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d'aquestes zones, hagin estat denunciats podran cancel·lar
la denúncia sense sanció, si dintre de l'hora següent a la finalització de l'estacionament adquireix un tiquet d'anul·lació a
la màquina expenedora i el lliura al vigilant del servei o el diposita a la bústia d'aquesta màquina
Article 62. Infraccions
Les actuacions següents, realitzades en zones d'estacionament regulat per control horari, es consideren d'estacionament
prohibit, i constitueixen una infracció especial:
62.1. No tenir col·locat el distintiu o document de control horari.
62.2. Col·locar defectuosament el distintiu o document de control horari, de manera que no és visible o no permet la
lectura des de l'exterior.
62.3. Sobrepassar el límit horari fixat pel document.
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62.4. Estacionar un vehicle no autoritzat, que no sigui un turisme o un vehicle mixt destinat al transport de persones, en
zona amb limitació horària degudament senyalitzada.

CAPÍTOL V. SITUACIONS ESPECIALS DE PARADA
I ESTACIONAMENT
Article 63. Persones d'atenció preferent
Els titulars de targetes de disminuïts físics 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 vianants, però mai en indrets on l'estacionament incorri greument en alguna de les causes de
retirada del vehicle que preveu la normativa.
Article 64 Estacionament de vehicles pesats
64.1. Queda prohibit l'estacionament de vehicles de transport de mercaderies amb un Pes Màxim Autoritzat superior a
5,5 tones, autobusos i altres vehicles pesats en tot el nucli urbà, els quals hauran d'estacionar obligatòriament als recintes
habilitats a tal efecte, en el seu defecte a les zones dels polígons industrials que no estigui prohibit el seu estacionament
de forma expressa.
Aquesta prohibició es donarà a conèixer mitjançant senyals reglamentaris col·locats a les entrades dels nuclis
urbans del municipi
64.2. Excepcionalment s'admetrà la parada i estacionament de camions per efectuar càrrega i descàrrega de mercaderies
pel temps estrictament indispensable.
Article 65. Prohibició d'estacionament a altres usuaris
Resta prohibit l'estacionament dintre del nucli urbà:
65.1. Vehicles que continguin o transportin mercaderies perilloses de qualsevol tipus.
65.2. Vehicles que disposin d'aparells frigorífics i estacionin amb aquests en funcionament.
65.3. Qualsevol tipus de vehicle que provoqui molèsties d'olors, sorolls o per les dimensions o condicions d'estructura.
Article 66. Vehicles de dues rodes
66.1. Les motocicletes, ciclomotors i bicicletes no podran estacionar en les voreres i passeigs tret que hi hagi una
senyalització en sentit contrari o espais autoritzats expressament a tal efecte.
66.2. 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.
CAPÍTOL VI. DE LES ZONES DE RESERVA
Article 67. Zones de reserva
L'Ajuntament autoritzarà zones de reserva en aquells casos en els quals l'interès públic ho exigeix.
Podran reservar-se zones d'estacionament en els següents casos:
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67.1. 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:
67.1.1. Davant d'hospitals, ambulatoris i similars per a l'encotxament i desencotxament d'ambulàncies o de vehicles amb
persones malaltes.
67.1.2. Davant de l'accés principal d'hotels i establiments anàlegs, per a l'encotxament i desencotxament de vehicles.
67.2. Reserva d'estacionament.
Les zones de reserva d'estacionament únicament poden ser utilitzades per:
67.2.1. Vehicles de titularitat d'organismes públics.
67.2.2. Vehicles propietat de disminuïts físics, que tinguin els comandaments adaptats a la disminució que pateixin. 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. Aquestes zones es senyalitzaran permanentment amb el
símbol internacional d'accessibilitat de manera que siguin fàcilment visibles.
67.2.3. Vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega de materials de la construcció per a obres que tinguin
llicència municipal. Aquests supòsit restarà a dispensa, d’haver obtingut prèviament la llicència de gual oportuna.
67.3. Reserva de parada per a transports públics de viatgers.
67.3.1. La reserva de parada de transport interurbà de viatgers a les vies urbanes s'ha de concedir en aquells casos en els
quals el seu ús i la freqüència del servei ho justifiquin.
67.3.2. No es podrà romandre en aquestes zones més temps del necessari per a recollir o deixar els usuaris.
67.3.3. Hi queda prohibit estacionar vehicles, i també ocupar el costat d'aquestes zones destinat a la lliure circulació.
Aquest darrer cas es considera com a estacionament en doble fila.
67.4. Reserva per a contenidors, quan siguin degudament autoritzats per a ocupar-la.
67.4.1. Les zones de reserva per a contenidors només es poden utilitzar per a la col·locació dels elements següents:
- Contenidors municipals de recollida d'escombreries i deixalles, recollida selectiva o similars.
- Contenidors privats de recollida de runes, materials i similars en les condicions que l'autorització expressa estableixi
en cada cas i pel temps imprescindible.
67.4.2. Hi queda prohibit estacionar vehicles, i també ocupar el costat d'aquestes zones, destinat a la lliure circulació;
en aquest cas es considera com a estacionament en doble fila.
CAPÍTOL VII. ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
Article 68. Zones de càrrega i descàrrega de mercaderies
Les zones d'operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies es duran a terme d'acord a les normes següents:
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68.1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals comercials i industrials, sempre
que reuneixin les condicions adequades i sense ocupar, total o parcialment, la vorera o altra zona destinada als vianants.
68.2. Quan les condicions dels locals comercials i industrials no permetin la càrrega i descàrrega al seu interior, aquestes
operacions es realitzaran a les zones reservades a aquest efecte per l'Ajuntament, amb límit horari o sense, segons el cas.
Es fixarà un període màxim de 20 minuts.
En aquestes zones estarà totalment prohibit l'estacionament d'altres vehicles no destinats a la càrrega i descàrrega
puntuals.
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.
68.3. Les zones reservades per a realitzar aquestes operacions poden ser utilitzades tant per vehicles comercials com
privats i mentre durin aquestes.
68.4. Aquestes zones seran senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.
68.5. Quan no es disposi a les proximitats d'una zona habilitada per aquest tipus d'operacions es realitzarà en la part de
la via; el vehicle s'haurà d'estacionar de la forma més idònia per a la seva comesa i de manera que no ocasioni perills ni
pertorbacions greus al trànsit i al costat del vehicle més proper a la vora de la calçada.
68.6. Es faran amb mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat i es procurarà evitar soroll i molèsties
innecessàries. Està prohibit dipositar les mercaderies a la calçada, voral i zones peatonals.
68.7. Les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies molestes, nocives, insalubres i perilloses, així com les que
cal una especialitat en el seu maneig o estiba, es regiran a més, per les disposicions específiques i extremant les mesures
de seguretat que els són inherents.
68.8. La vigent Ordenança de regulació especifica sobre llicències d’accés de vehicles als locals o recintes (Guals)
disposarà el preceptes de concessió d’aquest tipus de zones.
Article 69
Els vehicles blindats de transport de cabals, per raons de seguretat, podran efectuar parades en llocs prohibits i durant el
temps estrictament necessari, si no hi ha lloc a prop per fer-ho correctament. Tanmateix, hauran de seguir en tot moment
les indicacions i instruccions que els donin els agents i auxiliars de la Policia Local i mai estacionaran sobre la vorera.
Article 70
Caldrà l'obtenció prèvia d'autorització municipal per a qualsevol altra forma de càrrega i descàrrega diferent de les
anteriors. Essent d’aplicació la taxa o preu públic, que correspongui, per raó del dispositiu que s’hagi de realitzar.
CAPÍTOL VIII. GUALS
Article 71
S'entendrà com a gual d'accés de vehicles, dins l'àmbit de la via pública, tota modificació de l'estructura de la vorada i
vorera que faciliti aquest accés, així com l'ús privatiu, d'un bé públic com és la vorera.
Article 72
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L'Ajuntament podrà autoritzar, prèvia sol·licitud de l'interessat, zones de reserva per a entrada i sortida de cotxe
particular, temporal d’obra u altres modalitats que l’ordenança específica disposi al respecte, degudament senyalitzades
amb placa de gual, que disposarà el mateix Ajuntament. En aquestes zones quedarà prohibit l'estacionament de
qualsevol vehicle, excepte els autoritzats expressament per l'Ajuntament.
La vigent Ordenança de regulació especifica sobre llicències d’accés de vehicles als locals o recintes (Guals) disposarà
el preceptes de concessió d’aquest tipus de zones.

TÍTOL IV. DE LA IMMOBILITZACIÓ I RETIRADA DE VEHICLES
CAPÍTOL I. IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES
Article 73
Els agents de l'autoritat encarregats de la vigilància del trànsit podran procedir a la immobilització d'un vehicle quan:
73.1. Com a conseqüència de l'incompliment dels preceptes de la legislació sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Viària, de la seva utilització pugui derivar-se un risc greu per a la circulació, les persones o els béns.
73.2. En els casos de negativa a efectuar les proves de detecció alcohòlica o de substàncies estupefaents o que la prova
resulti positiva, sempre que en aquest últim cas, no hi hagi una altra persona degudament habilitada que es pogués fer-se
càrrec.
73.3. Quan no tingui la corresponent assegurança obligatòria.
73.4. Quan els usuaris d'una motocicleta o ciclomotor circulin sense casc.
73.5. Quan un vehicle, motocicleta o ciclomotor circuli per les vies publiques, sense el sistema d'escapament del motor
o amb el sistema deteriorat o alterat, i produeixi, per tant, sorolls que sobrepassin els límits de decibels fixats per la
normativa específica o d'emanació de gasos o fums que fixi la normativa específica resultant una infracció greu a
aquestes normatives.
73.6. No tenir títol habilitant per estacionar en zones limitades, o excedir temps autoritzat fins identificació del
conductor.
73.7. Alteracions greus de les característiques tècniques dels vehicles, reformes d'importància sense autorització. Quan
per les deficiències clares del vehicle, aquest constitueixi perill per a la circulació o produeixi danys a la calçada.
73.8. En cas de no residents, si no es diposita l'import de la denúncia o es garanteix el pagament.
73.9. Quan el conductor li manqui el permís de conduir o el que porti no sigui vàlid, sempre que no acrediti la seva
personalitat i domicili i manifesti tenir permís vàlid, llevat que el seu comportament indueixi a apreciar, racionalment i de
forma fonamentada, que esta mancat dels coneixements o aptituds necessaris per conduir.
73.10. En tots aquells supòsits que es contemplin a la normativa vigent en matèria de trànsit. Quan al conductor li
manqui el permís de circulació del vehicle o autorització que el substitueixi i hagin dubtes de la seva personalitat o domicili.
73.11. Quan el vehicle circuli amb una càrrega superior a l'autoritzada o la seva col·locació excedeixi en alçada o amplada a
la permesa.
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73.12. Quan al vehicle li manqui l'enllumenat reglamentari o no funcioni en els casos en què la seva utilització sigui
obligatòria.
73.13. Quan s'observi un excés en els temps de conducció o una minoració en els temps de descans que siguin superiors al
50 per 100 dels temps establerts reglamentàriament. Quan hagin indicis que posin de manifest qualsevol possible
manipulació en els instruments de control, i es pot disposar el trasllat del vehicle a l'únic efecte i durant el temps
imprescindible per verificar tècnicament aquesta reforma o manipulació del tacògraf o els limitadors de velocitat. Si
s'acredita la infracció les despeses aniran a càrrec del denunciat.
Article 74
La immobilització es durà a terme al lloc més adequat de la via pública, sempre que les circumstàncies del trànsit ho
permetin; si això no fos possible, es traslladarà el vehicle al Dipòsit, també es farà efectiu el trasllat en cas de garantir el
compliment de la immobilització quan l'agent tingui indicis que pugui ser desobeït.
Aquesta mesura cautelar serà aixecada immediatament després que desapareguin les causes que l'han motivat.
Provisionalment, podrà aixecar-se la mesura cautelar d'immobilització del vehicle, quan dipositi una fiança suficient per
garantir que el propietari del vehicle soluciona les deficiències tècniques que van motivar la mesura cautelar, presentant
el vehicle a una comprovació per part de la Policia local o, si escau, a una inspecció tècnica que pugui certificar-ne la
reparació.

CAPÍTOL II. RETIRADA DE VEHICLES
Article 75
Es considera retirada completa quan enganxat o carregat un vehicle, s'iniciï la marxa per la grua o el servei que el
presti, en direcció al dipòsit municipal o dependències municipals habilitades a tal efecte, considerant-se com un servei
complert.
La retirada del vehicle s'ha de suspendre, si, en el moment de practicar-la, el conductor es presenta i cessa la pertorbació
que l'havia causat.
Un cop activat el servei, per part del responsable del vehicle en aquells moments ha de fer-se càrrec de les despeses de
la sortida del servei, en el cas d’haver-hi un preu públic al respecte es farà efectiu als agents encarregats de la vigilància
del trànsit i en el seu defecte al personal del servei requerit.
De no satisfer el mencionat preu, es procedirà a finalitzar el servei de la retirada.
Article 76
L'Ajuntament podrà procedir a la retirada de vehicles de la via pública i al seu trasllat al Dipòsit de Vehicles o en el seu
defecte, a les dependències municipals habilitades a tal efecte, d'acord amb allò que reglamentàriament es determini i el
conductor obligat a retirar el vehicles no estigui al lloc per fer-ho o es negués i persisteixi amb la seva actitud, en els
casos següents:
76.1. Sempre que la seva presència a la via constitueixi perill, dificultat greu a la circulació de vehicles o vianants o al
funcionament d'algun servei públic, o deteriorament del patrimoni públic. Es considera que un vehicle pertorba la
circulació i els agents el poder retirar de manera justificada, en els casos següents:
76.1.1. Quan un vehicle es trobi estacionat en doble fila sense conductor.
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76.1.2. Quan un vehicle es trobi estacionat total o parcialment sobre una vorera o pas on no estigui autoritzat
l'estacionament.
76.1.3. Quan un vehicle es trobi estacionat en una vorera o en un xamfrà de manera que sobresurti de la línia de la
voravia d'algun dels carrers del costat, o a l’evolució d’una cruïlla, que dificulti amb aquesta col·locació el pas o gir dels
vehicles o el pas dels vianants.
76.1.4. Quan un vehicle es trobi estacionat en lloc expressament senyalitzat com a zona de càrrega i descàrrega durant
les hores d'utilització.
76.1.5. Quan un vehicles es trobi estacionat total o parcialment en l'espai habilitat com a entrada o la sortida de vehicles
d'un edifici durant l'horari autoritzat per al seu ús i senyalitzat degudament (gual), sense l'autorització expressa de
l'Administració competent.
76.1.6. Quan un vehicle es trobi estacionat de manera que impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit als altres usuaris
de la via o dificulti greument el camp de visió a cruïlles.
76.1.7. Quan el vehicle estigui estacionat als carrils o zones reservades exclusivament a la circulació o al servei de
determinats serveis o usuaris.
76.1.8. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic o servei oficial degudament senyalitzada i delimitada.
76.1.9. Quan estigui estacionat en una via, carril, zona o punt on estigui prohibida la parada.
76.1.10. Quan estigui estacionat en un lloc on s'hagi de realitzar un acte públic, festa, activitat, mercat o similar
degudament autoritzat.
76.1.11. Quan calgui per a la reparació, neteja i senyalització de la via pública.
76.1.12. Quan hagin transcorregut 24 hores des que es va formular la denúncia per estacionament prohibit i hagi
continuat en el mateix lloc sense que el vehicle hagi estat canviat d'indret.
76.1.13. Quan estigui estacionat en els passos per a ciclistes i/o vianants.
76.1.14. Quan impedeixi total o parcialment l'accés de persones a una vivenda o immoble.
76.2. En cas d'accident que impedeixi continuar la circulació del vehicle i el seu conductor no procedís, o no pogués
procedir, a la seva retirada, o hagin transcorregut 48 hores de la immobilització i el propietari o conductor no l'hagi
retirat.
76.3. Quan hagin transcorregut 48 hores de la immobilització ordenada pels agents de l'autoritat encarregats de la
vigilància del trànsit, sense que el seu conductor o propietari hagi corregit les deficiències que motivaren la mesura.
76.4. Quan es pugui presumir racionalment el seu abandonament a la via i, especialment si aquest roman estacionat per
un termini superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus
propis mitjans. En cas que aquests desperfectes causin un perill o el vehicle no tingui plaques de matrícula, es podrà
efectuar la retirada d'immediat sense haver transcorregut el termini establert en aquest apartat.
76.5. Quan així ho disposin les autoritats judicials o administratives competents.
76.6. En tots aquells altres supòsits que es contemplin a la normativa vigent en matèria de trànsit.
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76.7. EXEMPCIONS:
Els vehicles que siguin retirats de la via pública amb motiu dels supòsits 76.1.10 i 76.1.11., sempre que no s'hagués
senyalitzat la prohibició d'estacionament amb quaranta-vuit (48) hores d'antelació i/o no s'haguessin col·locat avisos al
parabrises dels vehicles afectats, es traslladaran a un indret el més proper possible sense que això comporti cap taxa pel
trasllat.
Es considerarà ja temps establert dintre les 48 hores, quan per motiu d'enllaçar actes i col·locats ja els senyals, només es
procedeix a canviar el rètol informatiu del senyal per a un proper acte.

CAPÍTOL III. DESPESES
Article 77
Les despeses que s'originin com a conseqüència d'una immobilització o de la retirada del vehicle infractor i la seva
estada en el Dipòsit de Vehicles seran a compte del titular, que haurà de pagar-les com a requisit previ a l'aixecament de
la mesura o lliurament del vehicle, això sense perjudici del dret que gaudeix a interposar el recurs pertinent i de la
possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l'accident, de l'abandonament del vehicle o de la infracció que hagi
donat lloc a la retirada.
El vehicle es lliurarà al seu propietari o conductor autoritzat, després de comprovar la seva identitat.
L'import d'aquestes despeses es liquidarà d'acord amb l'Ordenança Fiscal reguladora de la retirada de vehicles en estat
abusiu a la via pública. En cas que les mesures per al trasllat s'hagin iniciat amb l'arribada de la grua al lloc de la retirada
i es presenti el conductor per adoptar les mesures convenients amb el vehicle, la taxa serà la que es contempla en
l'Ordenança anterior.
En els casos de sostracció i altres formes d'utilització del vehicle en contra de la voluntat del titular, degudament
justificats. Serà d’aplicació els preceptes de l’Art. 71.2 de la LSV, eximint del pagament de les despeses de la retirada al
titular del vehicle.

TÍTOL V. VEHICLES ABANDONATS
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS
Article 78. Vehicles abandonats. Condicions
El seu tractament serà com a residus sòlids urbans d'acord amb la normativa ambiental corresponent. Es presumirà
racionalment el seu abandonament en els següents casos:
78.1. Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat després de la seva retirada pública per
l'autoritat competent.
78.2. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que indiquin
de manera clara el seu estat d'abandonament.
78.3. Quan li manquin les plaques de matriculació estant a la via pública.
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78.4. En el supòsit contemplat a l'apartat 78.1., i en aquells vehicles que, encara tenint signes d'abandonament,
mantinguin la placa de matriculació o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació del seu
titular, es requerirà a aquest, una vegada transcorreguts els corresponents terminis, perquè en el termini de quinze dies
retiri el vehicle del dipòsit, amb l'advertiment que en cas contrari, es procedirà al seu tractament com a residu sòlid urbà.
78.5. En cas de vehicles mancats de plaques de matrícula, es tractaran com a residus sòlids urbans, sense cap altre
tràmit.
Article 79. Ordre de retirada
L'Alcalde podrà procedir a ordenar, als titulars 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 .
Quant el vehicle hagi estat declarat com a residu sòlid en motiu d’haver estat mes de dos mesos en dependències
Municipals, serà el mateix encarregat del servei, el qual comuniqui l’ordre de retirada al seu propietari.
Article 80. Procediment
80.1. 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 l'article 76.4., la Policia Local actuant com a inspectors
de residus, 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 altres circumstàncies
concurrents. Moment què en funció de l’estat de vehicle i/o possibles situacions de risc o perill que pugui crear el
vehicle en qüestió, determinarà si es retira el vehicle o no.
La declaració d'abandonament del vehicle, comportarà la consideració del vehicle com a residu sòlid en els termes i als
efectes de la Llei 10/98 de Residus.
80.2. La condició de vehicle en estat d’abandó i per tant de residu sòlid a tractar, es notificarà al titular que consti al
registre de vehicles, conferint-li el termini de quinze dies perquè se'n faci càrrec, previ pagament de les taxes i despeses
que s’hagin pogut generar, formuli al·legacions o hi renunciï voluntàriament. A efectes de notificar s’aplicaran els
preceptes de la llei 30/92.
80.3. Passat el termini pel qual el propietari pot efectuar al·legacions, recuperar el seu vehicle en la forma establerta o
renunciar-hi, sense que aquest se n’hagi fet càrrec, es procedirà a la eliminació del residu, mitjançant alienació pels
sistemes de subhasta o lliurament a la persona o empresa a la que mitjançant contractació pública s'hagi adjudicat el
servei de gestió del vehicles abandonats o fora d’ús.
80.4. Els vehicles adjudicats seran desballestats pel seu adjudicatari, o pel servei que concerti l’administració, els quals
sempre seran centres de reciclatge degudament autoritzats i homologats pel Departament de Medi Ambient, els quals
expediran l’acta de final de vida útil del vehicle. Procedint-se d'ofici a donar de baixa definitiva del Registre de Vehicles
de la Prefectura Provincial de Trànsit.
80.5. La renúncia del titular o posseïdor del vehicle comportarà l'exhauriment de la seva responsabilitat, realitzant-se
mitjançant acta de renúncia a favor de l'Ajuntament. No obstant, la renúncia no eximirà al responsable del vehicle de la
denúncia que s'hagi imposat per abandonament del vehicle a la via pública ni de les despeses de retirada amb grua del
vehicle, tenint que efectuar la liquidació de l'import al mateix moment de formalitzar l'acta perquè l'administració
recuperi aquesta despesa.
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TÍTOL VI. PROCEDIMENT SANCIONADOR
CAPÍTOL XI PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 81 Normes generals
81.1. No s'imposarà cap sanció per les infraccions als preceptes d'aquesta Ordenança, sinó en virtut de procediment
instruït d'acord amb les normes establertes en el títol IV de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Viària i el Títol IX de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999.
81.2. Totes les fases del procediment sancionador i la seva tramitació es farà d'acord amb el redactat del Real Decret
320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat viària, en el seu redactat final d’acord amb les següents refoses del text, Real Decret
116/1998, de 30 de gener (BOE núm. 42, de 18 de febrer de 1998), Real Decret 137/2000, de 4 de febrer (BOE núm.
42, de 18 de febrer de 2000) i pel Real Decreto 318/2003, de 14 de març (BOE núm. 82, de 5 d’ abril de 2003), i de
manera supletòria l'article 68 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i, finalment, el Reial
Decret 1398/1993, de 4 d'agost pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la potestat
sancionadora.
81.3. Contra les resolucions dels expedients sancionadors es podran interposar els recursos que preveu la llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 82. Quadre general d'infraccions
82.1. Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança o la resta de normes de trànsit, tindran el caràcter
d'infraccions administratives i es sancionaran en els casos, forma i mesura que s'hi determinen. En el supòsit que puguin
constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals, l'Administració ho traslladarà al Ministeri Fiscal i continuarà el
procediment sense dictar cap resolució fins que l'Autoritat judicial no dicti sentència ferma o una altra resolució que la
finalitzi sense declaració de responsabilitat i sense haver fonamentat la inexistència del fet.
82.2. Les infraccions es classifiques en lleus, greus i molt greus.
82.3. Són infraccions lleus les comeses contra les normes que conté aquesta Ordenança i la resta d'ordenament jurídic
sobre trànsit que no es quantifiquin expressament com a greus o molt greus.
82.4. Són infraccions greus les conductes tipificades referides a:
82.4.1. Conducció negligent
82.4.2. Llençar, col·locar o deixar, a la via pública o en les seves rodalies objectes que puguin produir incendis o
accidents de circulació, o perjudicar i dificultar la circulació en general. Així com deixar solts o abandonats animals que
causin els mateix perjudici o moléstia a la via publica.
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82.4.3. Incomplir les disposicions en matèria de temps de conducció, limitacions de velocitat, llevat que aquesta superi
el límit establert a l’Art 82.5.5, prioritat de pas, avançaments, canvis de direcció o de sentit i circulació en sentit contrari
a l'establert, circular marxa enrera.
82.4.4. Parades i estacionaments que per fer-se en llocs perillosos o que obstaculitzin el trànsit es qualifiquin com a
greus.
82.4.5. Circular sense enllumenat en situacions de manca o disminució de visibilitat o enlluernar a la resta d'usuaris de
la via.
82.4.6. Realitzar i senyalitzar obres en la via pública sense permís i retirar o deteriorar la senyalització permanent o
ocasional.
82.4.7. Conduir utilitzant dispositius incompatibles amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció, en els termes
establerts reglamentàriament.
82.4.8. Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptor o reproductors de so, l’ús d’aparells de
telefonia mòbil, així com l'ús o manipulació de qualsevol aparell que comporti el seu us manual. A excepció que es faci
per motius que es determinen reglamentàriament, relacionats amb seguretat, higiene i prevenció laboral.
82.4.9. La conducció de vehicles que tinguin instal·lats mecanismes o sistemes encaminats eludir la vigilància dels
agents encarregats del control i la vigilància del trànsit , així com mecanismes per la detecció i/o inutilització o minva
de l’efectivitat, dels conjunts radar pel control de velocitat.
82.4.10. Conduir un vehicle o circular els seus ocupants, sense fer ús del cinturó de seguretat, el casc o demés elements
de protecció o dispositius de seguretat d’ús obligatori en les condicions i excepcions degudament establertes
reglamentàriament.
82.4.11. Circular amb menors de 12 anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes, amb les excempcions que es
determinen reglamentàriament.
82.4.12. No respectar els senyals dels agents que regulen la circulació.
82.4.13. No respectar la fase vermella d’un semàfors.
82.4.14. No respectar el senyal d’STOP.
82.4.15. No facilitar la identitat ni les dades relatives del vehicle, sol·licitats pels afectats en accident de circulació,
estant implicat en el mateix.
82.4.16. Circular en un vehicle, que incompleix les condicions tècniques establertes reglamentàriament, en l’excepció
a les normes que regulen la inspecció tècnica de vehicles.
82.5. Són infraccions molt greus, quan no siguin constitutives de delicte, les següents conductes:
82.5.1. La conducció per les vies públiques objecte d'aquesta Ordenança sota la ingestió de begudes alcohòliques amb
taxes superiors a les establertes reglamentàriament i, en tot cas, la conducció sota els efectes d'estupefaents,
psicotròpics, estimulants i qualsevol altra substància amb efectes similars.
82.5.2. Incomplir l'obligació de tots els conductors de vehicles a sotmetre's a les proves que s'estableixin per a la
detecció de possibles intoxicacions d'alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants i altres substàncies similars, i la
dels demés usuaris de la via quan s'hi trobin implicats en algun accident de circulació.
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82.5.3. La conducció manifestament temerària.
82.5.4. L'ocupació excessiva del vehicle que suposi un augment del 50 per cent de les places autoritzades, exclòs el
conductor. Amb l’excepció dels autobusos de línies urbanes i interurbanes.
82.5.5. Ultrapassar més del 50 per cent la velocitat màxima autoritzada, sempre que això suposi superar al menys en 30
km per hora l'esmentada limitació.
82.5.6. La circulació en sentit contrari a l'establert. En paral·lel els vehicles que ho tenen expressament prohibit i
circular marxa enrera de forma injustificada. I que que suposi una perill greu per la circulació.
82.5.7. Les competicions i curses no autoritzades entre vehicle.
82.5.8. L'excés en més del 50 per cent en els temps de conducció o la minoració en més del 50 per cent en els temps de
descans establerts en la legislació sobre transports terrestres.
82.5.9. L’incompliment per part del titular o arrendatari del vehicle que ha comes una infracció de l’obligació
d’identificar fefaenment al conductor responsable de dita infracció.
82.5.10. La conducció d’un vehicle sense ser el titular de l’autorització administrativa corresponent.
82.5.11. Tots aquells previstos en la legislació de trànsit.
Article 83. Circumstàncies que modifiquin la gravetat
La imposició de sancions per l'Alcalde haurà de guardar la deguda relació entre la gravetat del fet constitutiu de la
infracció i la sanció aplicada, d'acord amb els següents criteris:
83.1. La reincidència per la comissió en un any de més d'una infracció de la mateixa naturalesa quan hagi estat
sancionada per resolució ferma.
83.2. La naturalesa i entitat dels perjudicis i pertorbacions causats a la resta d'usuaris i especialment quan constitueixin
perill.
83.3. La pertorbació del normal funcionament dels serveis públics gestionats per les administracions i en el mateix cas
quan, en conseqüència de la infracció, es dificulti la utilització d'espais destinats a l'ús dels serveis públics.
Article 84. Import de les sancions
L'Ajuntament estableix per a cadascuna de les diferents infraccions a les normes de circulació vigents, els imports de les
quanties que serviran de base per la formulació de les denúncies pels agents i la imposició de les sancions; que figuren
com annexos a aquesta ordenança, sense perjudici que, per la naturalesa, circumstàncies o gravetat dels fets,
motivadament en resultin altres quanties a les proposades en la denúncia o en la base d'instrucció atenent-se als barems
següents:
84.1. Les infraccions lleus es sancionaran amb una multa de fins a 90 Euros, les greus amb una multa de 91 fins a 300
Euros i les molt greus amb multa de 301 fins a 600 Euros. En el cas d'infraccions greus es podrà proposar, a més, la
sanció de suspensió del permís o llicència de conducció fins a tres mesos. En el supòsit d'infraccions molt greus aquesta
proposta es formularà en tot cas.
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84.2. La quantia de la sanció pecuniària i el període de suspensió del permís o llicència de conduir es podrà reduir fins
un 30 per cent del total i substituir-se en aquesta part, a petició de l'interessat, per altres mesures també reeducadores
que reglamentàriament s'hi determinen. Aquestes mesures consistiran en cursos formatius de comportament en matèria
de seguretat viària o mòduls de conscienciació sobre les conseqüències dels accidents de trànsit.
84.3. Les sancions de multa previstes en el paràgraf anterior es podran fer efectives abans que es dicti resolució de
l'expedient sancionador, amb una reducció del 30 per cent sobre la quantia que fixi l'agent correctament en el butlletí, o
per defecte, en la notificació posterior de l'esmentada denúncia que faci l'instructor de l'expedient.
L’abonament de forma anticipada amb la reducció esmentada, a excepció que procedeixi a mes imposar la
mesura de suspensió del permís o de la llicència de conduir, implicarà únicament la renúncia a formular
al·legacions i l’acabament del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, sens perjudici de la
possibilitat d’interposar els recursos corresponent.84.4. Quan l'infractor no acrediti la seva residència habitual en territori espanyol, l'agent denunciant fixarà
provisionalment la quantia de la multa i, si no es diposita aquest import o es garanteix el pagament, s'immobilitzarà el
vehicle. En tot cas, es tindrà en compte tot el que preveu el paràgraf anterior respecte a la reducció del 30 per cent.
84.5. L'incompliment de les mesures reeducadores obligarà al pagament immediat de la part de la multa substituïda
juntament amb els recàrrecs que siguin d'acord amb el que estableix el Reglament General de Recaptació.
85.6. A l’autor d’una infracció molt greu se li imposarà en cas de reincidència, a més de la sanció pecuniària
corresponent, la proposta de revocació del permís o llicència de conducció. En aquest cas, la graduació de la sanció
pecuniària es realitzarà exclusivament atenent a la gravetat i trascendència del fet, així com al perill potencial creat.
Als efectes d’aquest article es consideren reincidents als qui haguessin estat sancionats en ferm en via administrativa
durant els dos anys immediatament anteriors per dos infraccions molt greus.
84.7. Les infraccions contemplades en la present ordenança i tipificades en la resta de normativa de trànsit seran
sancionades d'acord amb el que disposen els esmentats textos legals.
84.8. Les sancions greus i molt greus un cop adquireixen fermesa en via administrativa, i hagin estat imposades
per l’Alcalde, es comunicaran a la Prefectura de Trànsit per la seva anotació en el Registre de Conductors i
Infractors, en el termini dels 15 dies següents a la seva fermesa.

CAPÍTOL III. COMPETÈNCIES
Article 85. Òrgan instructor
85.1. De conformitat amb l'article 68.2 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i
altres disposicions vigents, la facultat de sancionar les infraccions dels preceptes relatius a normes de circulació
comeses en les vies urbanes i en les d’àmbit d’aplicació d’aquesta norma, compreses dins del terme municipal de
Roquetes, correspon a l'Alcalde o en l’òrgan o persona en que delegui. La iniciació i instrucció dels procediments
sancionadors correspon, en els termes de la legislació abans esmentada, a la unitat de multes de l'Ajuntament o bé
l'òrgan o servei en qui delegui.
85.2. La competència per sancionar les infraccions als preceptes del títol IV de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles
de Motor i Seguretat Viària, correspon al Servei Català de Trànsit, i per imposar la suspensió del permís de conduir
correspon al Subdelegat del Govern o el Cap Provincial de Trànsit.
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CAPÍTOL IV. DE LA RESPONSABILITAT
Article 86
86.1. Seran responsables de les infraccions a les normes de circulació d'aquesta Ordenança, els vianants o conductors de
vehicles o animals que les cometin. Excepte en els supòsits dels passatgers dels vehicles que estan en l’obligació
d’utilitzar el casc de protecció en els casos i en les condicions que reglamentàriament es determinen, en que la
responsabilitat por la infracció recaurà en el conductor.
86.2. Quan es declari la responsabilitat dels fets que hagi comès un menor de 18 anys, respondran solidàriament amb ell
els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet per aquest ordre, per raó de l'incompliment de l'obligació
imposada a aquests que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s'imputi als menors.
La responsabilitat solidària es refereix estrictament a la pecuniària derivada de la multa imposada. Quan es tracti
d'infraccions lleus, amb consentiment previ de les persones esmentades en el paràgraf anterior, es podrà substituir la
sanció econòmica per altres mesures també reeducadores.
86.3. El titular que consti en el Registre de Vehicles serà en tot cas responsable per les infraccions relatives a la
documentació del vehicle, a l'estat de conservació quan les deficiències afectin a les condicions de seguretat del vehicle
i per les derivades de l'incompliment de les normes referents a reconeixements periòdics.
86.4. El titular del vehicle, degudament requerit per a fer-ho, té el deure d'identificar el conductor responsable de la
infracció i si incompleix aquesta obligació en el tràmit del procediment oportú sense causa justificada, serà sancionat
pecuniàriament com autor d'una falta greu, d'acord amb l'article 72.3 de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, l'import del qual s'imposarà en la seva quantia màxima.
En els mateixos termes respondrà el titular del vehicle quan no sigui possible notificar la denúncia al conductor que ell
identifiqui, per causa imputable al titular.

CAPÍTOL V. PRESCRIPCIÓ I EXECUCIÓ DE LES SANCIONS
Article 87
87.1. El termini de prescripció de les infraccions previstes en aquesta Ordenança serà de tres mesos per a les infraccions
lleus, sis mesos per a les infraccions greus i un any per a les infraccions molt greus.
El termini de prescripció es comptabilitza a partir del dia en què es va cometre el fet. La prescripció s'interromprà per
qualsevol actuació administrativa de la qual tingui coneixement el denunciat o estigui adreçada a esbrinar la identitat o
el domicili i es practiquin amb projecció externa a la dependència en què s'origini. També s'interromprà la prescripció
per la notificació efectuada d'acord amb l'article 78, del Text Articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles
de Motor i Seguretat Viària. La prescripció torna a comptar si el procediment es paralitza duran més d'un mes per causa
no imputable al denunciat.
87.2. Si no s'ha dictat resolució sancionadora un cop passat un any des de l'inici del procediment, es produirà la
caducitat d'aquest i s'arxivaran les actuacions, a sol·licitud de qualsevol interessat o d'ofici per l'òrgan competent per
dictar la resolució.
Quan la paralització del procediment s'hagués produït a causa que la jurisdicció penal tingui coneixement dels fets i
quan hagués intervingut una altra autoritat competent per imposar la sanció de multa i que s'hagi de traslladar
l'expedient per substanciar la suspensió de l'autorització administrativa per conduir a l'Administració General de l'Estat,
el termini de caducitat es suspendrà i es reiniciarà, pel temps que manqui fins l'any, una vegada hagi adquirit fermesa la
resolució judicial o administrativa corresponent.
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87.3. El termini de prescripció de les sancions serà d'un any, comptador des del dia següent a aquell en què sigui ferma
la resolució per la qual s'imposa la corresponent sanció.
Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, i tornarà a
transcórrer el termini si aquest està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor.
Article 88. Execució de les sancions
88.1. No es pot executar cap de les sancions previstes en aquesta Ordenança que no hagi adquirit fermesa en via
administrativa.
88.2. La suspensió de les autoritzacions regulades en la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles de motor i Seguretat
Viària es farà, un cop sigui ferma la sanció imposada, i per part del Cap Provincial de Trànsit així ho acordi, un cop
anotades les infracció al corresponent registre de conductors i infractors.
88.3. En l’entrada de vigència del carnet per punts, un cop registrades les infraccions i la seva naturaletza al registre
oportú, i mitjançant els mecanismes que es crien al seu efecte, es descomptaran automàticament els punts que doni lloc
per la infracció comesa, del total que disposi el titular de l’autorització. (01 de juliol de 2006).

CAPÍTOL VI. COBRAMENT DE LES MULTES
Article 89
89.1. Les multes s'hauran de fer efectives en la dipositaria de l'Ajuntament, directament o pels instruments a la
disposició de l'administrat, dins dels quinze dies hàbils següents a la data de la seva fermesa.
89.2. Un cop finalitzat el termini d'ingrés establert en l'apartat anterior sense que s'hagi abonat la multa, s'executarà pel
procediment de constrenyiment. A tal efecte, serà títol executiu la notificació de la providència de constrenyiment que
expedeixi l'Ajuntament.
89.3. Els òrgans i procediments de la recaptació executiva són els establerts en la legislació d'àmbit local.
89.4. El procediment de recaptació executiva per a l'efectivitat de les sancions que s'imposin, quan els sancionats tinguin
el seu domicili fora del municipi de Roquetes, l'Alcalde o l’òrgan en que delegui, ho podrà fer d'acord amb la seva
legislació específica.
Disposició addicional primera
En tot el que no estigui previst en aquesta ordenança s'aplicaran les disposicions de la Llei de Trànsit, circulació i
seguretat vial, Reglament General de circulació o altres disposicions aplicables en cada moment.
Les disposicions d’aquesta Ordenança s’entendran modificades automàticament, en el moment en què entri en vigor una
norma de rang superior que s’oposi a allò establert per aquestes.
Disposició addicional Segona
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Tots els preceptes que fan menció a la vigent Ordenança Municipal per la Regulació de les Vibracions i Sorolls, seran
d’aplicació, en el moment que aquesta norma s’ajusti al paràmetres fixats per la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del ruido,
RD 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido , Llei 16/2002
de la Generalitat de Catalunya, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i el Reglament que la desplegui.
Disposició derogatòria única
A partir de l'aprovació definitiva i posterior publicació d'aquesta Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, queda
derogada l'anterior Ordenança de Circulació que va aprovar el Ple de l'Ajuntament en sessió del dia 29 de setembre de
1988, així com l’actual llistat de preus públics per infraccions de diversos preceptes a la Llei de Trànsit, Circulació i
Seguretat Vial aprovats en sessió plenària de data 07/10/92 i totes les anteriors disposicions d'inferior o igual rang que
siguin contràries a la present ordenança.
Disposició final primera
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, d'acord amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local en relació a
l'article 65.2 del mateix text legal.
Roquetes, 21 de juliol de 2006.
L’Alcalde,

Mariano Gil Agné
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CATÀLEG D'INFRACCIONS O.M.C. Roquetes.Article
O.M.C.

Concepte de la infracció
NORMES GENERALS DE COMPORTAMENT EN LA CIRCULACIÓ
Comportar-se de manera que s’entorpeix indegudament la circulació (indicar el comportament)
Comportar-se de manera que s’origina perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones (indicar els perjudicis causats)
Comportar-se de manera que es causen danys als béns (indiqueu els danys causats)
Conduir de forma negligent (indicar la conducta)
Conduir de forma temerària (indicar detalladament el tipus de conducció)
Activitats que afecten la seguretat de la circulació
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que entorpeixen la circulació, la parada o l’estacionament (indicar
objectes o matèries i efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar a la via objectes o matèries que fan perillosa la circulació, la parada o l’estacionament o matèries
que poden deteriorar la via o les seves instal·lacions (indicar objectes o matèries i efectes produïts)
Senyalització d’obstacles i perills
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures necessàries per fer-lo desaparèixer com més aviat millor (indicar
obstacle o perill existent)
No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via per avisar que hi és (indicar l’obstacle o perill existent i forma de
senyalització)
Abandonar o deixar solt qualsevol tipus d’animal a la via pública, que entorpeixin la circulació.
Llençar, dipositar o abandonar a la via publica, qualsevol objecte o matèria, que pugui produir un accident de circulació
Abandonar o deixar solt qualsevol tipus d’animal a la via pública, que pugui produir un accident de circulació.
Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot donar lloc a la producció d’incendis (indicar objecte i
lloc on va ser llençat)
COMPORTAMENT EN CAS D’ ACCIDENT O EMERGÈNCIA
Obligació d’auxili
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació (indicar
perill creat)
No facilitar la identitat als agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació
No col·laborar amb els agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació
No prestar a les víctimes l’auxili que resulti més adequat, en trobar-se implicat en un accident de circulació
No demanar auxili sanitari per a les víctimes, en trobar-se implicat en un accident de circulació
No avisar als agents de l’autoritat, en trobar-se implicat en un accident de circulació amb víctimes
No facilitar la identitat a altres persones implicades en un accident de circulació
No facilitar les dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació
NOTA: cal tenir present que l’article 195 del Codi Penal tipifica com a delicte l’omissió del deure de socors
ALTRES CONDUCTES PROHIBIDES
Rentar qualsevol tipus de vehicle a la via pública.
Reparar qualsevol tipus de vehicle a la via pública, llevat d'avaries de poca importància ocorregudes al moment.
Efectuar tasques pròpies de la seva activitat a la via pública, els tallers de reparació.
Circular amb un vehicle amb una càrrega que, a causa del seu mal condicionament, pugui caure sobre la via
Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols i molèsties per a la resta d'usuaris
SENYALITZACIÓ
Senyals de prohibició d’entrada
No obeir un senyal de circulació prohibida.
No obeir un senyal d’entrada prohibida.
Senyals de prohibició o restricció
No obeir un senyal de prohibició (Definir la prohibició o restricció)
No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant senyal de balissament de dispositiu de tanca

-1-

Naturalesa
Proposta
PUNTS
Retirada

3
3
4.1
4.1
4.1

L
L
L
G // 4*
MG // 6*

5.1

Quantia €

30%
descompte

42,86
57,14
57,14
150
307,14

30
40
40
105
215

L

57,14

40

5.1

L

57,14

40

5.2

L

57,14

40

5.2
5.4
5.3
5.3
5.3
5.6

L

57,14

40

L
G // 4*
G
G // 4*

57,14
150
150
150

40
105
105
105

7.1

L

57,14

40

7.2
7.2.3
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.7
7.2.7

L
L
L
L
L
G
G

57,14
57,14
57,14
57,14
57,14
150
150

40
40
40
40
40
105
105

8.1
8.1
8.2
8.3
8.4

L
L
L
L
L

42,86
42,86
57,14
57,14
57,14

30
30
40
40
40

9
9

L
L

42,86
42,86

30
30

9
9

L
L

42,86
42,86

30
30

2 mesos
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Senyals d’obligació
No obeir un senyal d’obligació (indicar sentit obligat i direcció del vehicle i o l’obligació no cumpluda)
Retirada, substitució i alteració de senyals
Instal·lar, retirar, traslladar, ocultar o modificar la senyalització d’una via sense autorització
Senyals dels agents
No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei de regulació del trànsit (indicar ordre desobeïda)
No obeir les ordres dels agents de l’autoritat en servei d’urgència (indicar ordre desobeïda)
Semàfors
No respectar, un vianant, el llum vermell d’un semàfor reservat per a vianants
No respectar, el conductor d’un vehicle, ciclomotor o bicicleta el llum vermell d’un semàfor
No detenir-se, el conductor d'un vehicle, d'un ciclomotor o d'una bicicleta davant el llum groc no intermitent d'un semàfor
Marques blanques transversals
No respectar una marca viària transversal contínua o discontínua
Senyals de prioritat
No obeir un senyal de “cediu el pas”
No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP)
Senyals d’indicacions generals
No respectar un senyal d’indicació
No respectar un senyal de carrer residencial
La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/h i els conductors han de concedir prioritat als vianants
Marques blanques longitudinals
No respectar una línia longitudinal contínua o dues línies contínues adossades
ALTRES CONDUCTES PROHIBIDES
No respectar la preferència de pas, creant risc de col·lisió (indicar si es norma, senyal, canvi de carril)
Emprar i fer un ús indegut dels senyals acústics.
Emprar i fer un ús indegut dels senyals acústics entre les 22:00 i les 08:00 hores
NORMES DE CIRCULACIÓ
No portar a sobre en el moment de la conducció, tots els documents exigits, per què un vehicle pugui circular.
TRANSPORT DE PERSONES
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones superior al de places autoritzades (indicar número de persones
transportades i de places autoritzades)
A efectes de còmput del nombre de persones transportades:
en els turismes, autobusos i vehicles mixtes adaptables no es comptarà cada menor de 2 anys al càrrec d’un adult
diferent al conductor, sempre que no ocupi plaça
en els turismes, cada menor de més de 2 anys i menys de 12 computarà com a mitja plaça, sense que el nombre
màxim de places computat d’aquesta manera pugui excedir del que correspongui al 50% del total, exclòs el
conductor
en els automòbils autoritzats per transport escolar i de menors, caldrà atendre la legislació específica
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de manera que s’augmenta en un 50% el nombre de places
autoritzades, exclòs el conductor (indicar número de persones i de places autoritzades)
Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i condicionat en els vehicles
CINTURÓ, CASC I ALTRES ELEMENTS DE SEGURETAT
Cinturons de seguretat
No utilitzar, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar de qui es tracta)
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Estan obligats a portar cinturó de seguretat:
a) el conductor i els passatgers:
de turismes
de vehicles mixtes amb MMA fins a 3.500 kg
de motocicletes i motocicletes amb sidecar, ciclomotors i vehicles de tres rodes i quadricicles si estan
dotats d’estructura de protecció i cinturons de seguretat i així consti en la targeta d’inspecció tècnica
b) el conductor i els passatgers dels seients davanters dels vehicles destinats al transport de mercaderies amb
MMA fins a 3.500 kg, i dels vehicles destinats al transport de persones que tinguin, a més del seient del
conductor, més de 8 places, amb MMA fins a 5 tones
No utilitzar adequadament, la persona denunciada, el cinturó de seguretat (indicar com el porta)
Circular amb un menor de 12 anys en el seient davanter del vehicle sense utilitzar un dispositiu homologat a l’efecte
Circular un passatger major de 3 anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat o, en el seu defecte, sense
utilitzar els cinturons de seguretat del vehicle
Circular amb un menor de 3 anys en el seient posterior sense utilitzar un sistema de subjecció homologat
L’ús del dispositiu de retenció infantil és obligatori a partir del 23-7-04
Cascos i altres elements de protecció
No utilitzar, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar de qui es tracta)
Estan obligats a utilitzar un casc de protecció els conductors i passatgers de motocicletes i motocicletes amb
sidecar, de vehicles de tres rodes i quadricicles i de ciclomotors. Quan les motocicletes, els vehicles de tres
rodes o els quadricicles i els ciclomotors tinguin estructures d’autoprotecció i estiguin dotats de cinturons de
seguretat i així consti en la targeta d’inspecció tècnica o en el certificat de característiques, queden exempts
d’utilitzar el casc i estan obligats a utilitzar el cinturó de seguretat
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No utilitzar adequadament, la persona denunciada, un casc de protecció homologat (indicar com el porta)
No utilitzar, el conductor d’un bicicleta, un casc de protecció homologat
És obligatori quan circulin en vies interurbanes, excepte en rampes ascendents perllongades; per raons
mèdiques; o, en condicions extremes de calor. Els conductors de bicicletes en competició i els ciclistes
professionals, ja sigui durant els entrenaments o en competició, es regeixen per les seves pròpies normes
No utilitzar, el passatger d’una bicicleta, un casc de protecció homologat (Veure nota anterior)
No utilitzar, el conductor del vehicle ressenyat, que està fora del vehicle i ocupa la calçada o el voral de la via, una armilla
reflectant d’alta visibilitat
L’ús de l’armilla reflectant és obligatori en vies interurbanes, per part dels conductors de turismes, autobusos,
automòbils destinats al transport de mercaderies, vehicles mixtes, conjunts de vehicles no agrícoles, així com
per part de conductors i personal auxiliar de vehicles pilot de protecció i acompanyament, quan surtin el vehicle
i ocupin la calçada o el voral.
Per als conductors de turismes, aquesta obligació és exigible a partir del 23-7-04, per a la resta, a partir del 24-104
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Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys
Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o
tutor, persones major d’edat autoritzades per aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una
cama a cada costat de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus laterals i que
utilitzi el seient de darrere del conductor
Circular, el passatger d'un ciclomotor, d’una motocicleta, vehicles de tres rodes i quadricicles, en posició que dificulti el domini i
equilibri del vehicle sense dur una cama a cada costat del ciclomotor o de la motocicleta ni amb els peus recolzats als reposapeus
laterals.
Circular, el passatger d’un ciclomotor, d’una motocicleta, vehicles de tres rodes i quadricicles a l'entremig del conductor i el
manillar.
REFERENT AL CAPTENIMENT EN LA CONDUCCIÓ
Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments (indicar la causa)
Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari de visió (indicar la causa)
Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció (indicar la causa)
Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense fer-la mantenir als passatgers, o col·locant els objectes o els
animals transportats de manera que interfereixen la conducció
Conduir un vehicle sense portar la protecció o separació adequada de la càrrega per tal que no destorbi els ocupants, ni puguin
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danya'ls en el cas que sigui projectada.
Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció (especificar 19.4
tipus d’aparell)
Es considera incompatible amb l’obligatòria atenció permanent a la conducció l’ús pel conductor amb el vehicle
en moviment de dispositius tals com pantalles amb accés a internet, monitors de televisió i reproductors de
vídeo o DVD. S’exceptuen d’aquest supòsit l’ús de monitors que tot i estar a la vista del conductor la seva
utilització sigui necessària per a la visió d’accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb càmera
de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS
Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so
S’exceptuen d’aquesta prohibició els corresponents supòsits d’ensenyament de la conducció i la realització de
les proves d’aptitud en circuit obert per a l’obtenció del permís de conducció de motocicletes de dues rodes
Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereix intervenció
manual del conductor
Es permet la utilització d’aquests mitjans si la comunicació té lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos,
auriculars o instruments similars
NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Taxes d'alcohol
Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,5 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a
0,25 mil·ligrams per litre (S’hi inclouen els conductors de bicicletes)
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb MMA superior a 3.500 kg amb una taxa d'alcohol a la sang
superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat al transport de viatgers de més de nou places amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3
grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle de servei públic amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire
espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat al transport escolar o de menors amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per
litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies perilloses amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams
per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle de servei d'urgència amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en
aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir un vehicle destinat a transports especials amb una taxa d'alcohol a la sang superior a 0,3 grams per litre, o
d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir el vehicle ressenyat amb un permís de conducció d'antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d'alcohol a la
sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Conduir el vehicle ressenyat amb una llicència de conducció d'antiguitat inferior als dos anys amb una taxa d'alcohol a la
sang superior a 0,3 grams per litre, o d'alcohol en aire espirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre
Investigació de l'alcoholèmia: persones obligades
No sotmetre’s, un usuari de la via implicat en un accident de circulació, a les proves de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor o l'usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a les
proves de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor d'un vehicle amb símptomes d'estar sota la influència de begudes alcohòliques, a les proves
de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor d'un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les
proves de detecció alcohòlica
No sotmetre's, el conductor d'un vehicle requerit a fer-ho per l'autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les
proves de detecció alcohòlica
NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXIQUES
Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els efectes de medicaments
o substàncies que alteren l’estat físic o mental apropiat per circular sense perill (S’inclouen en aquest supòsit els
conductors de bicicletes)
Proves per a la detecció de substàncies estupefaents i similars
No sotmetre's, el conductor o l'usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un accident, a les
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proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues
No sotmetre's, el conductor d’un vehicle amb símptomes o manifestacions d’estar sota la influència d’estupefaents o
substàncies anàlogues, a les proves per a la seva detecció
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció al Reglament general de circulació, a les
proves per a la detecció d’estupefaents o substàncies anàlogues
No sotmetre's, el conductor d’un vehicle requerit a fer-ho per l’autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a les
proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues
NORMES RELATIVES A VEHICLES DE DOS RODES
Circular amb un vehicle a motor de dues o tres rodes per sobre la vorera o lloc destinat als vianants (Sense crear risc ni perill)
Arrossegar, el vehicle ressenyat, un remolc o un semiremolc incomplint les condicions establertes reglamentàriament (indicar
incompliment)
Les motocicletes, els vehicles de tres rodes, els ciclomotors i els cicles i bicicletes poden arrossegar un remolc o
semiremolc sempre que no superin el 50% de la massa en buit del vehicle tractor i es compleixin les condicions
següents:
la circulació ha de ser de dia i en condicions que no disminueixin la visibilitat
la velocitat queda reduïda en un 10% respecte de les velocitats genèriques establertes per aquests vehicles
en cap cas es poden transportar persones en el vehicle remolcat
Circular, més d'una persona, en un ciclomotor fabricat i homologat per a una sola persona.
Conduir un ciclomotor una menor de 16 anys, amb més d'una persona.
Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger menor de 12 anys
Excepcionalment els majors de 7 anys poden circular en motocicletes o ciclomotors conduïts pel pare, mare o tutor,
persones major d’edat autoritzades per aquests, sempre que utilitzin casc homologat, vagin amb una cama a cada costat
de la motocicleta o ciclomotor, amb els peus recolzats en els reposapeus laterals i que utilitzi el seient de darrere del
conductor
Circular amb una motocicleta, vehicles de tres rodes i / o ciclomotor fent ziga zaga entre els vehicles quan estiguin
aturats (conducció negligent)
Circular amb una motocicleta, vehicles de tres rodes i / o ciclomotor fent ziga zaga entre els vehicles amb els vehicles en
marxa i suposa un perill per a la seguretat vial (conducció temerària)
Incomplir ban, prohibint la circulació de vehicles de dues o tres rodes, tipus bicicletes, ciclomotors i vehicles anàlegs per
determinades àrees i/o hores de la població.
Circulació de vehicles pesats
Circular amb un vehicle amb MMA superior a 5,5 t , per lloc prohibit.
Circular amb un vehicle que superi els límits assenyalats a l'article 14 i l'annex 9, del Reglament General de Vehicles, sense
l’oportuna autorització municipal pel transport especial. (Es denunciarà, sens perjudici d’abonar igualment la taxa que
correspongui)
VELOCITATS
Circular a una velocitat superior a l'establerta. (Sempre que no sigui delicte)
Circular a velocitat injustificada o innecessàriament lenta, per conveniències personals dels conductors i provoquin un
entorpiment greu de la circulació.
No moderar, ni adaptar la velocitat, i si fos necessari, detenir-se, quan ho ordenin els agents de circulació, o quan les
circumstàncies ho recomanin per qualsevol motiu. (Conducció negligent)
Portar a terme competicions de velocitat en les vies públiques o d'ús públic, així com la circulació en paral·lel per aquest
fi. Aquesta conducta es considerarà infracció molt greu (conducció temerària).
VIANANTS
Prioritat de pas dels vianants
No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat, o allà on tingui preferència.(Descriureho)
Altres supòsits (Disciplina)
Creuar un vianant la calçada per una glorieta o plaça sense fer-ho per la cantonada mes propera o pas de vianants.
Detenir-se, un vianant, a la vorera de manera que impedeix el pas a la resta de vianants
Jugar o divertir-se, fent perillar la resta de vianants
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CIRCULACIO DE BICICLETES, PATINS O VEHICLES ANÀLEGS
Prioritat de pas dels ciclistes
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici, pas per a ciclistes o voral degudament 29.1.1
senyalitzats
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la prioritat de pas als ciclistes que hi circulen
29.1.2
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen en grup i que el primer d’ells ha iniciat l’encreuament o ha 29.1.3
entrat en una glorieta
Altres supòsits (Disciplina)
Circular amb cicles per les voreres, andanes i illes de vianants a la velocitat superior del pas de vianants, fent perillar la seguretat. 30.1
Circular amb cicles fora dels llocs destinats per ells, fent perillar la seguretat de la circulació
30.3
Conduir un cicle transportant càrrega que li impedeixi veure el terra o els vehicle que precedeix.
30.4
Circular, més d'una persona, en un cicle fabricat per a una sola persona
30.5
Això no obstant, quan el conductor sigui major d’edat pot transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional homologat
Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys sense tenir instal·lat un seient addicional homologat
30.5
Arrossegar un cicle de forma antireglamentària
30.7
Fer competicions de qualsevol tipus en cicles, sense l’oportuna autorització
30.8
Monopatins, Patins i/o vehicles anàlegs
Circular amb Monopatins, patins o vehicles anàlegs, per les voreres, andanes i illes de vianants a la velocitat superior del pas de 31.1
vianants, fent perillar la seguretat.
Circular amb Monopatins, patins o vehicles anàlegs fora dels llocs destinats per ells, fent perillar la seguretat de la circulació
31.2
CIRCULACIÓ D’ANIMALS
Normes generals
Transitar per una via amb trànsit rodat amb animals de tir, càrrega o sella, o amb caps de bestiar, quan existeix itinerari transitable 32.1
per via pecuària o per una via alternativa amb menys intensitat de circulació de vehicles
Circular un vehicle de tracció animal per les vies públiques del municipi amb rodes no pneumàtiques o d'elasticitat similar
32.2
Circular un vehicle de tracció animal per les vies públiques del municipi amb cadenes o altres accessoris rossegant, penjant i/o que 32.3
sobresurtin lliurement del seu contorn
Circular de nit amb animals, per una via insuficientment il.luminada o en condicions que fan disminuir la velocitat, sense 32.6
portar els dispositius obligatoris d'enllumenat i senyalització òptica.
Normes especials
Menar, un menor de 18 anys, un animal o caps de bestiar
33.1
Menar un animal o caps de bestiar de manera que s’envaeix la zona de vianants
33.1.1
Circular amb animals o caps de bestiar per la calçada sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la mateixa
33.1.3
Travessar la via amb animals o caps de bestiar per un lloc que no compleix les condicions necessàries de seguretat (indicar les 33.1.4
condicions del lloc)
Deixar animals sense custòdia efectiva a qualsevol classe de via.
33.2
CONDICIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES
Circular amb un vehicle proveït de làmines adhesives en els vidres sense tenir homologat el vidre amb la làmina incorporada
34.1
Col·locar en el vehicle vidres tintats o acolorits no homologats
34.1
Portar instal·lat en el vehicle, mecanisme, sistema o instrument, o condicionar el vehicle de manera que evitin la vigilància
34.2
dels agents de trànsit
Utilitzar mecanismes de detecció i/o inhibidors de radar (especificar mecanisme)
34.2
No tenir el vehicle ressenyat, els recanvis i accessoris reglamentaris
34.3
No portar la correcta placa de matrícula del vehicle de motor o ciclomotor. (Comprovar que no hagi incorreccions, ni causes 35
penals)
No portar la placa de matrícula en posició vertical i perpendicular al pla longitudinal del vehicle de motor o ciclomotor
35
Portar en la placa de matrícula adorns, signes o caràcters distints als autoritzats.
35
Alterar o desvirtuar el format, el caràcter o la naturalesa de la placa de matrícula (Sempre que no s’esdevingui delicte)
35
No portar la matrícula en òptimes condicions de neteja
35
Sorolls
Emetre pertorbacions electromagnètiques o sorolls per damunt dels límits reglamentaris. (No passant els 10 dBA d’excés)
36.2
Emetre pertorbacions electromagnètiques o sorolls, per damunt dels límits reglamentaris. ( Passant 10 dBA o mes 36.2.2
d’excés)
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92,66
92,66

65
65

L
L
L
L

42,86
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42,86
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30
30
30

L
L
L

42,86
57,14
57,14

30
40
40

L

42,86

30

L

42,86

30

L

57,14

40

L
L

57,14
57,14

40
40

G

92,86

65

L
L
L
L

57,14
57,14
57,14
57,14

40
40
40
40

L

57,14

40

L
L
G // 2*

42,86
42,86
92,86

30
30
65

G // 2*
G
L

92,86
92,86
42,86

65
65
30

L
L
L
L

42,86
42,86
42,86
42,86

30
30
30
30

L
G

71,43
92,86

50
65
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Fer un ús abusiu d'altaveus en l'interior del vehicle que puguin afectar la percepció auditiva del conductor i per tant disminuir
l'atenció a la conducció o causar molèsties al veïnat
Circular amb un vehicle a motor o amb un ciclomotor emetent soroll abusiu produït per l'acceleració inadequada.
Circular amb un vehicle a motor o amb un ciclomotor emetent soroll abusiu produït per excés de càrrega o per dur-la mal
condicionada.
Circular amb expulsió lliure de gasos, sense el dispositiu silenciador d'explosions.
Circular amb el silenciador incomplet, inadequat, deteriorat o a través d'un tub ressonador
Fums
Circular expulsant els gasos del motor a través d'un tub ressonador, per damunt dels límits reglamentaris.
Circular amb el vehicle ressenyat, sense el dispositiu que evita la projecció descendent, a l’exterior, del combustible no cremat
Circular amb el vehicle ressenyat, llençant fums que poden dificultar la visibilitat als conductors d'altres vehicles o resultar nocius
Instal·lar un abocador d'escombreries i residus dins de la zona d'afecció de la carretera
Instal·lar un abocador d'escombreries i residus fora de la zona d'afecció de la carretera amb perill que el fum produït per la
incineració de les escombraries arribi a la carretera
Realitzar treballs de cremes controlades de brossa, vegetació o altres residus fora de la zona d'afecció de la carretera amb perill
que el fum produït per la incineració de les escombraries arribi a la carretera
Enllumenat i circulació nocturna
Circular amb els llums de posició i d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba, o quant hi hagin condicions
meteorològuiques o ambientals que disminueixi sensiblement la visibilitat (Assenyalar quins factors)
Circular amb els llums de posició i d’encreuament apagats per un túnel o per un pas inferior .
Circular amb els llums de gàlib apagats entre el vespre i l’alba, o quant hi hagin condicions meteorològuiques o
ambientals que disminueixi sensiblement la visibilitat (Assenyalar quins factors) un vehicle d’amplada superior a 2,10
metres
Circular amb una motocicleta amb els llums d’encreuament apagats
No portar il·luminada la placa posterior de matrícula entre el vespre i l’alba, en el pas per un túnel o per un pas inferior, o quan hi
ha condicions meteorològiques o ambientals que fan disminuir sensiblement la visibilitat (indicar les condicions existents)
Bicicletes
Circular per una via interurbana entre el vespre i l’alba, en condicions meteorològiques o ambientals que disminueixen
sensiblement la visibilitat, el conductor d’un bicicleta, sense utilitzar una peça reflectant (indicar les condicions existents)el
conductor d’una bicicleta, sense utilitzar una peça reflectant, per un pas inferior d’una via interurbana o tram de via afectat per un
tunel.
NOTA: pel que fa als elements reflectants dels quals han d’estar dotats les bicicletes veure article 22.4 RGV
Altres
Utilitzar alternativament els llums de carretera i els d’encreuament (centelleigs) amb finalitats diferents a les previstes
reglamentàriament.
No substituir els llums de carretera pels d’encreuament o els llums antiboira, i enlluernar als usuaris que circulen en
sentit contrari.
SENTIT DE LA CIRCULACIO I MANIOBRES
Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una via de doble sentit de la circulació (Sempre que no sigui
delit)
Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l’estipulat, en una via de doble sentit de la circulació, en un tram amb
visibilitat reduïda
Circular per una via de doble sentit de la circulació, en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda, sense deixar
completament lliure la meitat de la calçada que correspon al sentit contrari
Circular pel voral sense causa o raó d'emergència
S’exclouen d’aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per persones amb mobilitat reduïda i els vehicles especials
amb MMA inferior als 3.500 kg
No respectar una línia longitudinal continua
Circular amb un vehicle, per una calçada amb almenys dos carrils per al mateix sentit, delimitats amb marques longitudinals,
desplaçant-se de carril sense motiu justificat (descriure com s'efectua aquest canvi de carril)
S’exclouen d’aquest supòsit els ciclomotors i els vehicles per persones amb mobilitat reduïda
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L

57,14

40
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36.6

L
L

57,14
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40
40
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37.2

L
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40

40.1
40.2
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L
L
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L
L
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40
40
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L
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42.1

G

92,86
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42.1
42.1

G
G

92,86
92,86

65
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42.3
42.4

G
L

92,86
57,14

65
40

42.5

L

85,71

60

42.6

L

57,14

40

42.7

G

92,86

65

43.1

MG // 6*

1 mes

314,29

220

43.1

MG // 6*

2 mesos

450

315

43.2

G

150

105

43.4

L

57,14

40

43.5
43.6

L
L

42,86
57,14

30
40

Obligacions dels conductors que s’hi incorporen
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Incorporar-se a la circulació, quan s’està parat o estacionat, sense cedir el pas a altres vehicles obligant als seus
conductors a maniobrar bruscament
Incorporar-se a la circulació procedent de les vies d’accés o zones de servei, o d’una propietat limítrof, sense cedir el pas
a altres vehicles obligant als seus conductors a maniobrar bruscament
Incorporar-se a una via d’ús públic, des d’un camí exclusivament privat, sense cedir el pas a altres vehicles que hi
circulen obligant als seus conductors a maniobrar bruscament
Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra
Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra
No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles
No facilitar a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers la incorporació a la circulació des d’una parada senyalitzada
En poblat, no facilitar la incorporació a la circulació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada
CANVIS DE DIRECCIÓ, CANVIS DE VIA I CARRIL
Normes generals
Fer un canvi de direcció sense advertir-ho prèviament amb prou antelació als conductors dels vehicles que circulen
darrere
Fer un canvi de direcció per prendre una altra via amb perill per als qui s’acosten en sentit contrari
Fer un canvi de direcció a l’esquerra sense prou visibilitat
Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén
ocupar
Execució de la maniobra
No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació, ni òpticament.
Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat amb l’antelació necessària
Supòsits especials
No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció, si per les dimensions del
vehicle o altres circumstàncies no és possible fer-lo reglamentàriament
Fer un canvi de direcció cap a l’esquerra amb un cicle o un ciclomotor sense situar-se a la dreta, fora de la calçada, quan
no hi ha un carril especialment condicionat per efectuar el gir a l’esquerre
CANVI DE SENTIT
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense escollir el lloc adequat per efectuar la maniobra de manera que s’intercepti
la via el menor temps possible
Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris de la via (indicar el perill creat)
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir aquest propòsit amb els senyals preceptius amb prou antelació
Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un pas a nivell o en un tram de via afectat pel senyal de túnel o en general, als
trams de via on es prohibeix l’avançament.
MARXA ENRERE
Circular cap enrere sense causa justificada
Es permet circular marxa enrere quan no és possible circular cap endavant ni canviar de direcció o sentit de
marxa, i en les maniobres complementàries d’una altra que l’exigeixi
Circular cap enrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra de la qual és complementària
Circular cap enrere de manera que s’envaeix una cruïlla de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària
No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere
No advertir la maniobra de marxa enrere amb els senyals preceptius
Efectuar la maniobra de marxa enrere sense adoptar les precaucions necessàries per no causar perill a la resta d’usuaris
de la via
AVANÇAMENT
Efectuar un Avançament en lloc prohibit.
Avançar, fora de poblat, a vianants, animals o vehicles de dues rodes o de tracció animal sense deixar una separació
lateral d’1,50 metres com a mínim (indicar a qui s’avança)
Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho mitjançant els senyal preceptius
Avançar de manera que s’envaeix la zona reservada al sentit contrari en un revolt o un canvi de rasant de visibilitat reduïda
Efectuar un avançament de manera que es posa en perill a ciclistes que circulen en sentit contrari (indicar perill causat)
PARADA
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Parar el vehicle o ciclomotor en lloc prohibit. (Indicar la prohibició concreta)
Parar el vehicle de manera que s’obstaculitza greument la circulació o constitueix un risc per als altres usuaris (indicar el
risc o l’obstacle creat)
ESTACIONAMENT
Estacionar el vehicle o ciclomotor en lloc prohibit. (Indicar la prohibició concreta)
Estacionar el vehicle o ciclomotor de manera que no permet la millor utilització de l’espai disponible que queda
Estacionar remolcs, semiremolcs o caravanes a les vies urbanes separats del vehicle tractor sense l'oportuna autorització
Estacionar en les reserves d’espai degudament senyalitzades a les quals NO es doni l’ús pel qual tenen la seva funció. (Indicar
quina)
Estacionar un vehicle a la via pública més de 72 hores consecutives en un mateix lloc.
Estacionar el vehicle cobert amb fundes de plàstic o teixit
Estacionar, el vehicles amb reclams publicitaris i de venta o auto - venda en lloc estratègics de forma que puguin causar
distraccions en el capteniment dels conductors.
Estacionar el vehicle de manera que s’obstaculitza greument la circulació, constitueix un risc per als altres usuaris, o
dificulti el normal funcionament dels transports públics i/o col·lectius (indicar el risc o l’obstacle creat)
DE L'ESTACIONAMENT LIMITAT I AMB CONTROL D'HORARI
Canvi mensual d’estacionaments
No efectuar el canvi d’estacionaments mensual, dintre el termini fixat.
Estacionar un vehicle a la banda autoritzada, si de forma conscient a conseqüència del canvi d’estacionaments, s'obstaculitza la
circulació, i talla el trànsit.
Estacionament amb limitació Horària ( Zona Blava o Verda)
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària sense tenir col·locat el distintiu o document de control horari
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària tenint col·locat defectuosament el distintiu o document de control horari,
de manera que no és visible o no permet la lectura des de l’exterior
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària sobrepassant el límit horari fixat pel document
Estacionar en zona d’estacionament amb limitació horària, un vehicle no autoritzat, que no sigui un turisme o un vehicle mixt
destinat al transport de persones
Supòsits especials d’estacionament
Estacionar el vehicle ressenyat dintre del nucli urbà, estant prohibit a aquest tipus de vehicles (Vehicles de mes de 5t MMA i
autobusos)
Estacionar dintre del nucli urbà, el vehicle ressenyat, el qual conté mercaderies perilloses
Estacionar el vehicle ressenyat dintre del nucli urbà, el qual, conté aparells frigorífics funcionant
Estacionar el vehicle ressenyat dintre del nucli urbà, el qual, provoca molèsties d’olors, sorolls o per les seves dimensions o
condicions d’estructura
Estacionar un vehicle de dues rodes sobre la vorera, passeig o zona destinada a vianants
Estacionar un vehicle de dues rodes enmig d’altres vehicles impedint l’accés o sortida d’aquests de l’estacionament
Estacionar ocupant una zona d’espai reservada per altres finalitats.
Estacionar en llocs destinar a la Càrrega i descàrrega o ocupant un gual encara que sigui de forma parcial, es denunciarà per
estar estacionat en lloc prohibit.Operacions de càrrega i descàrrega
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions sobre la parada i l'estacionament
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense respectar les disposicions de les autoritats municipals sobre hores i
llocs adequats (indicar incompliment)
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant perill o pertorbacions greus al trànsit d’altres usuaris (indicar
perill o pertorbació)
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense fer-ho, essent possible, pel costat del vehicle més proper al costat de
la calçada
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense mitjans suficients per aconseguir la màxima celeritat
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera que es produeixen sorolls o molèsties innecessaris
Vehicles en estat d’abandó
Abandonar un vehicle a la via pública.CIRCULACIÓ EN PARAL·LEL
Circular en posició paral·lela, es vehicles que ho tenen expressament prohibit fer-ho.- (Conducció negligent)
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Barem d’alcoholèmia

BAREM
ALCOHOLÈMIA

CONDUCTORS EN
GENERAL

RESTA DE CONDUCTORS:
de vehicles destinats al
transport de mercaderies
amb MMA >3.500 kg; al
transport de viatgers de
més de 9 places; de servei
públic; al transport escolar
o de menors; de servei
d’urgència; al transport
especial; amb permís o
llicència de conducció
d’antiguitat
< als 2 anys
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TAXA
D’ALCOHOL EN
AIRE ESPIRAT
(mg/l)

QUANTIA
€

DTE
30%

Proposta
retirada

Pèrdua
punts

De 0,26
fins a 0,31

450

315

1 mes

4

De 0,32
fins a 0,34

521,43

365

2 mesos

4

De 0,35
fins a 0,50

600

420

3 mesos

4

Superior a 0,50

600

420

3 mesos

6

De 0,16
fins a 0,21

450

315

1 mes

4

De 0,22
fins a 0,24

521,43

365

2 mesos

4

De 0,25
fins a 0,30

600

420

3 mesos

4

Superior a 0,30

600

420

3 mesos

6
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ANNEX II (Quadre d’infraccions per excés de velocitat)
Barems Velocitat

50
km/h
55
km/h

De 36
a 40

De 46
a 52

De 56
a 63

De 66
a 75

De76
a 85

De 86
a 95

De 96
a 105

De 41
a 55

De 53
a 65

De 64
a 75

De 76
a 85

De 86
a 95

De 96
a 105

De 56 a
65

De 66
a 75

De 76
a 85

De 86
a 95

De 96
a 105

De 96
a 98

De
106 a
113

100
km/h
105
km/h

110
km/h
116
km/h

120
km/h
126
km/h

De
106 a
115

De
106 a
115
De
116 a
125

De
106 a
115
De
116 a
125
De
126 a
135

De
117 a
126
De
127 a
136
De
137 a
146

De
127 a
136
De
137 a
146
De
147 a
156

De
116 a
125

De
126 a
135

De
136 a
145

De
147 a
156

De
157 a
166

De
126 a
128

De
136 a
143

De
146 a
158

De
157 a
173

De
167 a
189

De 66 a
72

De 76
a 82

De 86
a 92

De 99
a 105

De
114 a
121

De
129 a
136

De
144 a
151

De
159 a
167

De
174 a
182

De
190 a
199

De 73 a
79

De 83
a 89

De 93
a 99

De
106 a
112

De
122 a
129

De
137 a
144

De
152 a
159

De
168 a
176

De
183 a
191

De
200 a
209

A partir A partir
de 80
de 90

A
A
A
A
A
A
A
A
partir
partir
partir
partir
partir
partir
partir
partir
de 100 de 113 de 130 de 145 de 160 de 177 de 192 de 210
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Vehicles + 3.500 kg
Vehicles + 9 places
Quantia
DTE 30%
€

Pèrdua
punts

Proposta
retirada

N

SOBRESEURE
100

70

114,29

80

NO

NO

114,29

80

135,71

95

NO

NO

135,71

95

150

105

2

NO

200

140

214,29

150

3

NO

300

210

300

210

4

1 mes

385,71

270

450

315

6

1 mes

450

315

521,43

365

6

2 mesos

521,43

365

600

420

6

3 mesos
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GREUS

40
km/h
45
km/h

Vehicles en
general
Quantia
DTE
€
30%

MOLT
GREUS

30
km/h
35
km/h

RADARS ESTÀTICS*
LIMITACIÓ VELOCITAT
60
70
80
90
km/h
km/h
km/h
km/h
65
75
85
95
km/h
km/h
km/h
km/h

* Radars establerts en base fixa, inclosos el vehicle radar parat i el radar trípode.-
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