ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN
I CIRCULACIÓ
DEL MUNICIPI DE BESCANÓ.
Aprovació provisional 21-7-98. Publicació i aprovació definitiva. Publicació del
text íntegre BOP 10-10-98.
Modificació sobre soroll a la via pública. Publicació del text íntegre al BOP núm
45 de 5-3-2001.
Incorporació del títol XI de repartiment i enterrat de sucs i fems de granja i de
fangs de depuradora als camps. Ple de 5-4-2005.
Modificar el títol XII de circulació, que passarà a ser el nou títol XIII.
TÍTOL I: Disposicions Generals.
Art 1: Objecte.
1. La present Ordenança té per objecte regular un bon ús de la via pública i
facilitar una bona convivència ciutadana.
2. Qualsevol acte, activitat o comportament que suposi un mal ús o que
ocasioni embrutiment o danys a les vies públiques i als seus elements
estructurals, als edificis i instal·lacions de titularitat municipal i al mobiliari
urbà, es tipifica en aquesta Ordenança com a infracció i són objecte
d’aplicació del seu règim sancionador.
3. També queden inclosos en aquesta Ordenança els actes, les activitats i
els comportaments no contemplats en el punt anterior que es produeixin
a la via pública i les instal·lacions municipals i que alterin la convivència
ciutadana.
4. A més, aquesta Ordenança també té per objecte regular les normes de
circulació aplicables a les vies públiques, d’acord amb els preceptes
normatius establerts en la normativa sobre trànsit, Circulació de Vehicles
a Motor i Seguretat Viària.
Art 2: Àmbit.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança comprèn tot el terme municipal de
Bescanó.
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TÍTOL II: Drets i deures de la població.
Capítol primer: De la població resident.
Art 3: A tots els veïns del terme municipal se’ls reconeix el dret a gaudir, per
igual, dels serveis i aprofitaments comunals o municipals existents i, en
general, de tots aquells beneficis que els atribueixin les disposicions vigents
conformes amb les normes que ho estableixin i regulin.
Capítol segon: Drets i deures dels ciutadans.
Art 4: Dels drets. Tots els habitants del terme municipal tenen dret a:
a).- La protecció de llurs persones i béns.
b).- Dirigir instàncies i peticions a l’Autoritat i a la Cooperació Local en
assumptes de la seva competència.
c).- Gaudir de l’entorn natural i mediambiental del terme municipal així com
el deure de conservar-lo i protegir-lo. El seu ús haurà de ser racional i,
en tot cas, ajustat a la normativa vigent. Qualsevol acte contrari a
aquesta disposició pot ser objecte de sanció administrativa i/o penal en
el seu cas, segons s’estableix per les lleis reguladores de la matèria.
Art 5: Dels deures.
1.- Tots els habitants i els forasters que tinguin béns a la població estan
obligats a:
a).- Complir les obligacions que els afectin ja estiguin contingudes en les
presents ordenances o ja ho estiguin en els edictes que dicti l’Alcaldia.
b).- Facilitar a l’Administració informes, estadístiques i/o altres actes
d’investigació d’acord amb les formalitats i els supòsits previstos per la
Llei o per disposicions normatives dictades en virtut d’aquesta.
c).- Comparèixer davant l’Autoritat Municipal quan siguin convocats en virtut
de disposició legal o reglamentària que així ho disposi, indicant-se en la
citació quin és l’objecte del requeriment.
d).- Satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afectin.
Tanmateix estan obligats a complir les restants prestacions i càrregues
establertes per les lleis i disposicions de caràcter general.
e).- A complir amb puntualitat allò que imposa la Llei reguladora del Padró
Municipal.
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2.- L’incompliment de les anteriors obligacions serà sancionable per aquesta
Ordenança com a infracció lleu, amb la imposició de la corresponent sanció,
consistent en multa de fins a 30 €. independentment del que correspongui per
la normativa legalment prevista en cada cas.
Capítol tercer: De la població no resident amb titularitat de domini o altre
dret real dins el terme municipal.
Art 6:
1.- Respecte tot allò referent a l’Administració Econòmica i Local, i al règim de
drets i obligacions que d’aquesta emanin pels residents, els propietaris o titulars
d’altre dret real absent hauran de comunicar a l’Ajuntament el nom de la
persona que els representa i, a manca d’aquesta comunicació, seran
considerats com a representants:
a).- Els administradors, apoderats o encarregats dels titulars forasters.
b).- A manca dels anteriors, els masovers, arrendataris o parcers de les
finques rústiques quan els seus propietaris o administradors no
resideixin en el terme municipal.
c).- Els arrendataris de finques urbanes quan cada una d’elles resta
arrendada a una sola persona i no residissin en la localitat
l’administrador o l’encarregat.
d).- Respecte els titulars d’un dret real sobre bé immoble no constitutiu de
domini, es considerarà que és el seu representant aquella persona
resident que sigui titular del dret de propietat del bé, sens perjudici d’allò
exposat en els apartats anteriors.
2.- en tot cas se’ls considerarà notificats amb la publicació d’edictes o avisos
realitzats de forma reglamentària, a no ser que hagin comunicat la seva adreça
a l’Ajuntament per tots aquesta efectes.
TÍTOL III: Del comportament o conducta dels ciutadans respecte als béns
de domini públic municipal.
Art 7: Pintades.
1.- Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre
qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de la via pública queden
prohibits, quedant-ne exceptuades les pintures murals de caràcter artístic i les
discrecionalment autoritzades. Es a dir, constitueix infracció d’aquesta
Ordenança qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi
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embrutiment de la via pública o dels elements estructurals (entenent per
aquests fanals, semàfors, senyals de tràfic, elements físics de protecció o
delimitació del territori, façanes i altres paraments).
2.- La realització d’alguna de les conductes prohibides per l’anterior precepte,
sempre i quan no siguin constitutives d’infracció penal, es considerarà com a
infracció lleu i serà sancionada amb una multa d’entre 30 i 90 € atenent a la
naturalesa dels perjudicis causats, la intencionalitat, la reincidència i la
transcendència social. A més de la sanció pecuniària anterior, s’imposarà
l’obligació a qui en sigui responsable, de restitució del medi físic alterat a la
seva situació anterior.
Art 8:
1.- Constitueixen a més infracció de la present Ordenança respecte a l0ús de la
via pública i els seus elements estructurals:
a).- Fer esclatar petards en elements estructurals.
b).- Sacsejar, arrancar o trencar elements estructurals, o parts d’aquests, o
pujar-hi a sobre.
c).- Desplaçar els elements estructurals sense prèvia llicència.
d).- Encendre foc prop d’elements estructurals.
e).- Enganxar adhesius i similars en elements estructurals.
f).- Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius.
g).- Practicar qualsevol esport o activitat lúdica fora d’espais o recintes
destinats a aquest ús, llevat autorització de l’Ajuntament.
2.- Les anteriors infraccions seran sancionades amb multa de 90 € a 150 € per
estar considerades com a infraccions greus.
Art 9: Mobiliari urbà.
1.- Es considera mobiliari urbà les papereres, jardins, parcs, boscos urbans i
altres zones verdes, fonts públiques i estanys, jocs infantils, jardineres, bancs,
suports publicitaris, contenidors, parades de transport urbà, escultures,
aparcaments de bicicletes, elements de suport de jardineria, senyalització
circulatòria mòbil i altres elements anàlegs.
2.- Respecte dels elements anteriors, constitueix infracció de la present
Ordenança:
a).- Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries, o
caixes de dimensions superiors, líquids, puntes de cigars o altres
matèries enceses, i en general qualsevol acte que pugui malmetre-les.
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b).- Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals o vehicles i enterbolir les
aigües de les fonts i estanys públics, així com alterar-ne la sortida de
l’aigua.
c).- Trencar o malmetre l’ús de jocs infantils.
d).- Malmetre els arbres, jardineres i arbust dels jardins i zones verdes,
talant-los, sotraguejant-los, tallant branques, fulles o flors, abocant-hi
líquids, o penjant-hi claus o grapes.
3.- Les infraccions previstes en l’apartat anterior, estant sancionades amb multa
de 30 a 90 € per ser considerades com a infracció lleu.
TÍTOL IV: De la beneficència local i la mendicitat.
Art 10:
1.- La Corporació Municipal i les seves autoritats, dins els límits de la seva
competència i segons els mitjans de que disposin, atendran i auxiliaran a les
persones desvalgudes que resideixin permanentment en el terme municipal
previ informe de l’Assistent/a Social.
2.- L’Ajuntament facilitarà l’assistència mèdico-farmacèutica a les persones o
famílies que ho necessitin, resident al terme municipal, d’acord amb les
disposicions vigents, sempre que manquin de dret als beneficis d’assistència
sanitària de la Seguretat Social.
3.- No es permetrà la mendicitat pública i serà evitada per part dels poders
públics.
TÍTOL V: Consumició de begudes alcohòliques i deambulació pel terme
amb símptomes embriaguesa.
Art 11:
Queda prohibida la consumició de begudes alcohòliques en tot el terme
municipal fora dels establiments autoritzats. El fonament d’aquesta disposició
és la finalitat de protegir tant la població del municipi com les pròpies persones
consumidores d’aquestes begudes.
Art 12:
Aquells que circulin pel terme amb mostres evidents d’embriaguesa i molestant
el veïnat o provocant situacions d’alteració de l’ordre públic, es considerarà que
cometen infracció greu i seran sancionats amb multa de 90 a 150 €.

5

Art 13:
Tanmateix, el que disposa l’article anterior és d’aplicació a totes aquelles
persones que provoquin situacions d’alteració de l’ordre públic, com a
conseqüència de la consumició de substàncies psicotròpiques o drogues.
TÍTOL VI: Ordre públic i tranquil·litat ciutadana.
Art 14:
1.- Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols,
baralles, tumults i altres actituds molestes. La infracció de l’anterior prohibició
es sancionarà com a infracció lleu amb multa de 30 a 90 €.
2.- Queda prohibit molestat els veïns amb sorolls o amb emanacions de fums,
olors o gasos perjudicials o simplement molestos. La infracció d’aquesta
prohibició serà considerada com a infracció lleu i sancionada amb multa de 30
a 90 €.
3.- Regulació dels sorolls en la via pública.
3.1.- Treballs en la via pública i d’edificació.- Tan sols es poden realitzar en
horari diürn, de 8 a 22 hores. El constructor i el promotor hauran d’adoptar
les mesures acústiques correctores necessàries per tal de no superar els
límits dels nivells d’emissions, vibracions o sonors establerts per l’annex
normatiu de les Normes Subsidiàries. En són exceptuades les obres urgents
no ajornables i els treballs que no causin molèstia per sorolls o vibracions o
emissions.
Per a la realització de treballs en dies festius o horaris nocturns caldrà
prèvia autorització expressa de l’Alcaldia.
3.2.- Altres activitats en la via pública.- De 22 a 8 hores -horaris nocturns, de
repòs- estan prohibides les activitats de càrrega i descàrrega en zones
d’habitatges i residencials.
Necessitaran expressa autorització municipal aquestes i altres activitats en
la via pública que superin els valors i límits sonors fixats per l’annex
Normatiu de les Normes de Planejament Urbanístic.
Els concessionaris o gestors dels serveis municipals de recollida
d’escombraries i de neteja viària han de prendre les mesures correctores
necessàries per prevenir i esmorteir els sorolls dels motors dels vehicles o
els ocasionats pel maneig dels contenidors.”
3.3.- La infracció d’aquestes disposicions se sancionaran amb multa de
30,05 a 90,15 euros.
3.4.- Aquestes disposicions formaran part del plec de condicions generals
de les llicències municipals d’obres.
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Art 15:
1.- Llevat de casos especials, no es consideraran molestes les sortides de fums
procedents de l’ús normal de les xemeneies dels habitatges, si bé hauran de
dotar-se dels elements correctors necessaris per evitar molèsties als veïns.
2.- No es consideraran tampoc com a molestes aquelles emanacions innòcues
o les necessàries pel normal desenvolupament tant de l’activitat industrial com
d’altres de particulars, les quals s’adeqüin a la normativa vigent en la matèria.
TÍTOL VII: Utilització d’aparells de reproducció sonora i/o instruments
musicals o acústics.
Art 16:
1.- L’ús d’aparells de ràdio, televisió, altaveus i/o instruments musicals o
acústics haurà de moderar-se per evitar molèsties innecessàries al veïnat,
sobretot en les hores destinades al descans nocturn.
2.- Les excepcions per raó de festes populars, balls, concerts, o altres actes,
seran autoritzades al seu moment per l’Alcaldia, prèvia petició per escrit dels
interessats.
3.- L’Alcaldia podrà fixar i limitar l’horari d’aquestes celebracions.
4.- La infracció de qualsevol de les prohibicions anteriors serà sancionada com
a infracció lleu, amb la corresponent multa de 30 a 90 €.
Art 17: Animals domèstics.
1.- Els posseïdors d’animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
seu comportament. Als esmentats efectes la tinença d’animals domèstics
queda subjecte per part dels propietaris o posseïdors a l’adopció de les
mesures necessàries per tal d’evitar que constitueixin perills físics o sanitaris o
generin molèsties als veïns i/o ciutadans derivades del seu soroll.
2.- Es sancionaran com a infracció lleu, amb la conseqüent imposició de multa
de 30 a 90 €.
a).- Donar aliments als animals domèstics a la via pública.
b).- Les molèsties per sorolls que produeixin els gossos.
c).- Deixar el gos lliure a la via pública, en parcs o jardins, sense vigilància
d’un responsable.
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d).- Embrutir amb deposicions dels animals els esmentats recintes.
3.- Es sancionaran com a infracció greu, amb multa de 90 a 150 € els següents
supòsits:
a).- El manteniment dels animals sense alimentació o en condicions
higièniques o sanitàries inadequades.
b).- La no vacunació antiràbica dels gossos de més de 6 mesos.
c).- L’enverinament d’animals en tot el terme municipal.
4.- Es considerarà molt greu la infracció consistent en deixar que un gos o
animal causi danys a les persones o a les coses, i es sancionarà amb multa de
150 a 300 €. i si es considera necessari, amb el sacrifici de l’animal,
independentment d eles accions judicials civils que procedeixin.
Art 18: Càrrega i descàrrega.
1.- Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, la manipulació de
caixes, contenidors i materials de construcció s’adequaran a l’horari fixat per
l’Alcaldia, per a l’exercici d’aquestes activitats.
2.- La vulneració del que s’estableix a l’apartat anterior serà sancionat com a
infracció lleu, amb multa de 30 a 90 €.
Art 19:
La policia municipal o els tècnics municipals d’ofici o a requeriment de tercers
comprovaran si els actes o les activitats que es desenvolupin produeixen
sorolls que suposin l’incompliment del que disposa aquesta Ordenança.
L’apreciació de la infracció es deduirà de l’informe emès.
TÍTOL VIII: Accions no permeses contra la població municipal i els seus
béns.
Art 20:
1.- Queda prohibit:
a).- Mofar-se i/o maltractar a les persones que es trobin en la localitat,
especialment si es tracta d’ancians o de disminuïts físics o
intel·lectualment.
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b).- Hostilitzar o maltractar els animals.
c).- Provocar o causar perjudicis als arbres, parterres, plantacions, cultius,
jardins i similars, ja siguin públics o privats.
d).- Causar destrosses o embrutir els edificis públics o privats, tanques,
closos o parets divisòries; bancs i fonts públiques, fanals d’enllumenat o
llums públics, conduccions d’aigua, pals d’electricitat o telèfons, així
com, en general, tots els béns o serveis tant públics com privats.
e).- Impedir la celebració de festes, desfilades, processons o actes
religiosos, així com d’altres activitats, degudament autoritzades, o
provocar molèsties als assistents o organitzadors de les mateixes.
f).-

Elevar globus que puguin produir incendis o llençar coets, petards i, en
general, focs d’artifici, sense prendre les mesures necessàries per evitar
accidents o molèsties a les persones o causar danys en les coses.

g).- Encendre focs en muntanyes on hi hagi matolls, arbres o arbustos sense
la deguda autorització per fer-ho.
En general, i amb independència de els accions judicials que procedissin la
infracció dels preceptes establerts en els anteriors apartats, seran sancionats
com a infracció greu, amb la corresponent sanció de 90 a 150 € atenent a les
circumstàncies de cada cas.
2.- Quan siguin menors o incapaços els que causin aquestes pertorbacions o
d’altres previstes en les ordenances, en seran civilment responsables els seus
pares o tutors.
3.- L’Alcaldia podrà ordenar que siguin retirats del terme municipal els anuncis,
cartells, plaques o emblemes que continguin ofenses o molèsties per les
Autoritats o per altres persones determinades. Tanmateix ho podrà fer quan
estiguin col·locats en llocs on no es permet la seva ubicació.
4.- Durant les campanyes electorals s’autoritzaran només aquells llocs
especialment habilitats per a tal fi sota l’especial coordinació de les juntes
legalment constituïdes.
TÍTOL IX: De l’establiment de campaments, colònies i càmpings.
Art 21:
1.- Queda prohibida l’acampada lliure sense l’autorització, segons el cas, del
propietari del terreny i de l’Autoritat Municipal. Resta també prohibit
l’establiment de cabanyes o barraques en el terme municipal.
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2.- La infracció d’aquests preceptes serà sancionat com a infracció greu, amb la
corresponent multa de 90 a 150 €.
Art 22:
Per l’establiment de campaments o càmpings, a part d ela llicència del
propietari del terreny, caldrà que es compleixin les disposicions de tipus general
que regulen la matèria en cada cas o moment.
TÍTOL X: Ús comú especial de la via pública.
Art 23: Publicitat.
1.- No s’admetrà la publicitat mitjançant cartells, fulls volants, adhesius o
elements similars enganxats directament sobre edificis, murs i tanques, en la
via pública, els seus elements estructurals ni el mobiliari urbà, excepte quan es
tracti dels espais o suports especialment reservats o dissenyats per a aquesta
finalitat (tal com columnes anunciadores o plafons). La infracció d’aquestes
prohibicions serà sancionada com a infracció lleu, amb multa de 30 a 90 €.
2.- Es prohibeix així mateix el repartiment, l’escampament i el llançament de
tota mena de publicitat (fulls, programes i similars) a la via pública, la seva
col·locació a parabrises de cotxes o mitjançant procediment similars, llevat
autoritzacions de l’Alcaldia al respectes. La infracció d’aquest precepte també
es sancionarà dintre dels mateixos límits que l’anterior.
Art 24: Comerç ambulant.
1.- Queda prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal llevat de fires,
festes commemoratives i tradicionals i mercats i exposicions artesanals de
celebració periòdica regular, que es regiran per els ordenances específiques en
la matèria.
2.- La infracció de l’anterior prohibició serà sancionada com a infracció lleu,
amb la corresponent multa de 30 a 90 €.
Art 25: Guals.
1.- L’accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a l’inrevés,
com a ús comú especial de béns de domini públic, estarà subjecte a llicència
municipal. S’estén com a gual tota modificació de l’estructura de la vorada i de
la vorera que calgui per facilitar aquests accés la placa senyalitzadora
normalitzada de gual s’haurà de col·locar en el lateral dret de la porta, vist de
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cara de manera visible des de la calçada i a una alçada màxima de 2,2 metres
obre el nivell de la vorera.
2.- L’estacionament en guals correctament senyalitzats, ocupant l’espai de
reserva total o parcialment, es sancionarà amb multa de fins a 30 €.
Art 26: Ocupacions derivades d’obres.
1.- L’ocupació de la via pública derivada de les obres engloba els elements i
espais ocupats per tancament per a protecció, mitjans auxiliars de construcció,
maquinària d’obra, eines i materials.
2.- Les llicències s’atorgaran i condicionaran en funció de la necessitat real
d’ocupar la via publica per fer l’activitat, l’oportunitat i la incidència en l’ús comú
general.
3.- Les condicions de les llicències d’ocupació de la via pública inclouran
aspectes d’horari, espais concedits, condicions d’instal·lació o treball,
condicions de senyalització i de seguretat, i aspectes anàlegs.
TÍTOL XI: Repartiment i enterrat de sucs i fems de granja i de fangs de
depuradora als camps.
Art 27: Per transportar i tirar sucs i fems de granges ramaderes als camps i en
el seu cas utilitzar fangs de depuradores en l’agricultura, es tindran en compte
les normes següents:
1.- Zones.- a).- Urbana habitada.
b).- Urbana no habitada i camps propers a les zones urbanes.
c).- Plenament rústega.
2.- Temporades.- Dividir l’any en dues temporades.
3.- Horaris d’estesa i enterrament.3.1.- Temporada d’hivern: Es podran repartir durant tot el dia menys de
13:00 a 15:00 hores i hauran d’estar enterrats abans d’acabar el dia.
3.2.- Temporada d’estiu: A la zona urbana habitada es podran repartir de
les set del matí fins a les 12:00 del migdia i s’hauran d’haver enterrat dins
de la mateixa hora.
En els camps propers a les zones urbanes es podrà fer de les 7:00 del matí
a les 13:00 i de 15:00 a 20:00. Si n’escampen durant la tarda en acabar la
jornada haurà d’estar tot enterrat.
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A la zona rústega regiran les mateixes normes que per a l’hivern.
TÍTOL XII: Règim sancionador.
Art 28: Concepte d’infracció.
Constitueixen infracció administrativa d’aquesta Ordenança les accions i
omissions que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen
tipificats en els diferents articles de desenvolupament.
Art 29: Responsabilitat.
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que
els cometin a títol d’autors o coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se’ls
atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin
sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en
seran responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la
llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de
dependència de la qual, actuï l’autor material de la infracció.
Art 30: Classificació de les infraccions i de la seva sanció.
Les infraccions administratives d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:

- Infraccions lleus: de 30 a 90 €.
- Infraccions greus: de 90,01 fins a 150 €.
- Infraccions molt greus: de 150,01 fins a 300 €.
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar la
deguda adequació als fets, i es tindran en compte per això els següents criteris
d’aplicació:
a).- L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b).- La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c).- La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa.
d).- La transcendència social.
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La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització
pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Art 31: Prescripció i caducitat.
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus al cap de
dos anys i les lleus al cap de sis mesos.
Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció
s’hagués comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys;
les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes
lleus al cap d’un any.
Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què
hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va
imposar la sanció.
Si transcorreguts sis mesos de la iniciació del procediment sancionador no hi
hagués resolució expressa i definitiva s’indicarà el termini de 30 dies per a la
caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions.
Aquests terminis s’interrompran en el supòsit que el procediment s’hagués
paralitzat per alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin
passat a la jurisdicció penal.
Art 32: Mesures cautelars.
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional
que siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el
manteniment dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos
generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència i la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb que
s’estigués generant o s’hagués generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar per la prefectura de la policia local un cop
formulada la preceptiva denúncia i hauran de ser mantingudes, modificades o
aixecades per l’òrgan que incoï el procediment.
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Art 33: Competència i procediment.
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte
d’aquesta Ordenança i per a la imposició de sancions i de les altres exigències
compatibles amb les sancions correspon a l’alcalde, que la pot delegar als
membres de la corporació mitjançant l’adopció i publicació de la corresponent
disposició de caràcter general.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es
designi en la resolució d’incoació.
S’utilitzarà amb preferència el procediment abreviat i en la seva tramitació es
podrà acumular l’exigència, si s’escau, a l’infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a
què ascendeix la indemnització pels danys i perjudicis causats al domini públic,
als edificis municipals, l’arbrat i el mobiliari urbà.
La indemnització per danys i perjudicis causats es determinarà, si no
s’acumulés, en un procediment complementari, amb audiència del responsable.
En tots els casos serviran de base per a la determinació es valoracions
realitzades pels Serveis tècnics municipals.
Les resolucions administratives donaran lloc segons els supòsits, a l’execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar
expedita la via judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués
correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars del bé o dret els
antecedents de fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via
judicial.
Art 34: Terminació convencional.
Determinada la responsabilitat administrativa de l’infractor i assenyalada la
multa podrà convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia de la
indemnització per danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres i el
mobiliari urbà de la titularitat municipal, per la realització física dels treballs que
requereixi la reparació del dany i la recuperació del seu aspecte anterior.
En aquests supòsits els materials necessaris seran facilitats per l’Ajuntament i
les quanties de les multes podran reduir-se.
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TÍTOL XIII: Disposicions específiques sobre circulació de vehicles.
Art 35: Senyalització
1.- Règim dels senyals
1. Els senyals preceptius col·locats a les entrades del terme municipal regeixen
en tot el seu àmbit territorial, llevat de la senyalització específica per a un tram
de via.
2. Els senyals que estan a les entrades de les zones de vianants o de circulació
restringida regeixen en tot l’àmbit.
3. Els senyals i les ordres dels agents de l’autoritat prevaldran sobre qualsevol
altra senyalització.
2. Protecció dels senyals
1. Es requereix autorització municipal per col·locar, retirar, traslladar o ocultar la
senyalització fixa o provisional següent: vertical, semàfors, horitzontal, d’obres i
senyals i elements d’abalisament a la via pública.
2. Es prohibeix col·locar publicitat o una instal·lació anàloga a la senyalització
esmentada en el punt anterior i al seu voltant.
3. Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en
general que impedeixin o dificultin als usuaris la normal visibilitat de la
senyalització. També els arbres han d’estar podats per no impedir la
visualització dels senyals de trànsit.
4. Es prohibeix qualsevol manipulació, modificació o ús indegut de la
senyalització que la pugui deteriorar, induir a la confusió, o reduir-ne la visibilitat
o l’eficàcia.
5. Es prohibeix col·locar plaques, cartells, marques, anuncis i instal·lacions
anàlogues que, per les seves dimensions, disseny, color o contingut, puguin
distreure l’atenció dels conductors o enlluernin els usuaris de la via pública.
6. L’Ajuntament retirarà immediatament tota aquella senyalització que no
estigui degudament autoritzada o que no compleixi les normes en vigor o les
condicions de l’autorització pel que fa a forma, dimensió, materials, missatge i
condicions de la instal·lació. L’Ajuntament requerirà l’adaptació a la normativa
en vigor de qualsevol senyalització instal·lada amb autorització municipal.
3. Llicència municipal
En sol·licitar l’autorització per col·locar senyalització, l’interessat ha de
presentar per duplicat:
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1. Plànol de situació de la zona a escala 1:2000, amb indicació de l’accés al
local, finca, terreny o via particular i l’emplaçament dels senyals que se
sol·liciten.
2. Plànol d’emplaçament de la senyalització sol·licitada a escala 1:500, amb
indicació de la distància a la vorada i a la façana.
3. Per a cada senyal: nomenclatura, significat, dimensions, material de
construcció i colors, de conformitat amb el Catàleg oficial de senyals de
circulació i marques viàries i el Reglament general de circulació vigents. També
s’han d’indicar les dimensions, materials de construcció i colors dels suports.
Per als senyals d’indicació i plaques complementàries: croquis a escala del
senyals i el seu suport, on s’indiqui l’escriptura i els símbols.
4. Només s’autoritzaran els senyals d’indicació que siguin d’interès general.
5. L’autorització de senyals determinarà el tipus de senyalització, color,
disseny, material de construcció, dimensions i el lloc i les condicions de la
instal·lació.
6. Les prescripcions dels apartats anteriors estan subordinades o
complementades segons el que disposen els plans especials d’ordenació de
l’àmbit per al qual es demana el senyal.
4. Senyalització en els accessos a espais privats
L’Ajuntament podrà requerir als titulars d’espais privats que tinguin accés
directe a la via pública i que siguin utilitzats per un nombre indeterminat
d’usuaris per a la circulació de vehicles, que col·loquin els senyals de circulació
adients per tal de garantir la seguretat a l’hora d’incorporar-se a la via pública.

Art. 36: Obstacles
No es concedirà la llicència en els casos en què concorrin les circumstàncies
següents:
a) Quan els obstacles dificultin greument la circulació, parada o
estacionament de vehicles, o el trànsit de vianants.
b) Quan la col·locació dels obstacles pugui deteriorar les vies.

Art. 37: Estacionament de vehicles
1. Definició i normes generals de l’estacionament
L’estacionament és la immobilització d’un vehicle que no es troba en situació
de parada ni de detenció per emergència, per necessitats de la circulació o pel
compliment algun precepte reglamentari.
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L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:
1. A falta de senyalització expressa, els vehicles s’han d’estacionar en fila en
els carrers i les places, és a dir, paral·lelament a la vorada.
Al carrer Major es podrà aparcar sobre la vorera en l’espai reservat
expressament (pavimentació de formigó). Sobrepassar aquest espai, pot
comportar una sanció. Aquest espai només és per a vehicles turisme i
furgonetes fins a 3.500 kg. Per tant, hi tenen l’aparcament prohibit camions i
maquinària agrícola.
2. El conductor ha de situar el vehicle de forma que permeti l’òptima utilització
de l’espai disponible.
3. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de
col·locar dins del perímetre marcat.
4. Els vehicles s’han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible. En
els estacionaments, cap element del vehicle podrà afectar ni la circulació de
vianants per la vorera, ni elements del mobiliari urbà, ni elements estructurals
de la via pública.
5. El conductors han d’estacionar el seu vehicle de manera que no pugui posarse en marxa, ni a desplaçar-se espontàniament, ni ser mogut per tercers, i
hauran de respondre a les infraccions comeses com a conseqüència de la
renovació del vehicle causa d’una immobilització incorrecta, excepte en el cas
que el desplaçament s’hagi produït per violència manifesta.
6. Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una
infracció independent amb la limitació establerta a l’article 12.

2. Prohibició d’estacionament
Es prohibeix l’estacionament:
1. En els llocs on ho prohibeixi la senyalització:
a) Mitjançant el senyal vertical corresponent.
b) Mitjançant una marca viària de color groc, o una línia
longitudinal discontínua al paviment al costat de la vorera, a la
mateixa vorera o a la vorada.
2. On estigui prohibida la parada mitjançant senyalització.
3. En aquells llocs on es destorbi la circulació.
4. On s’obligui els altres conductors a fer maniobres no reglamentàries o
perilloses.
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5. En doble fila, tant si és en paral·lel amb un altre vehicle, com si ho és amb un
contenidor d’escombraries, de recollida selectiva, d’obres o similars; o al davant
de tanques no fixes, o d’altres senyals de balisa col·locats per garantir una
mesura circulatòria o de seguretat.
6. Separat excessivament de la vorada.
a) En sentit contrari al que correspon al d’una via de sentit únic
de circulació.
b) A la vora esquerra de la calçada, amb relació al sentit de
marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació.
7. Als llocs on s’impedeixi la visibilitat del trànsit o dels seus senyals als usuaris
als quals afectin.
8. A distància inferior de cinc metres de la cantonada d’una via o carrer quan
destorbi la maniobra de girar a qualsevol tipus de vehicle, quan destorbi la
visibilitat del trànsit, o quan impedeixi o dificulti el pas de vianants per creuar
perpendicularment la calçada.
9. De manera que es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats
reglamentàriament.
10. Als passos senyalitzats per a vianants, discapacitats o ciclistes.
11. Als passos adaptats per a vianants, discapacitats o ciclistes.
12. A les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals, vorals, i altres
zones destinades al pas de vianants.
13. Dins els perímetres de les marques viàries amb franges obliqües, de color
groc o blanc; tant si l’ocupació és parcial com total.
14. A les parades de transport públic de viatgers i reserves per a taxis (BUS,
TAXI).
15. A les zones senyalitzades com a reserva d’estacionament, llevat dels
vehicles expressament autoritzats a utilitzar-les (discapacitats, serveis de
seguretat o d’urgència, etc.)
16. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de
mercaderies, materials o coses, llevat dels vehicles autoritzats a utilitzar-les.
17. En els guals i entrades de garatge. Els propietaris de garatges podran
aparcar davant del garatge o gual sempre que el vehicle porti el distintiu que
ho autoritzi.
18. En un mateix lloc més de 72 hores consecutives.
19. A les entrades o sortides dels aparcaments autoritzats.
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20. Fora dels límits de les marques viàries de delimitació de places en els
estacionaments autoritzats.
21. En els carrers o vies sense voreres, sense mantenir una distància mínima
d’un metre fins a la façana més propera, escala, paret de finca o zona de
vianants.
22. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per activitats
autoritzades o hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En
aquests supòsits, es comunicarà la prohibició a través dels mitjans de difusió
oportuns i, a més, es col·locaran senyals provisionals o altres sistemes de
senyalització. Aquesta informació prèvia es farà amb 72 hores d’antelació, pel
cap baix, llevat de casos de justificada urgència.
23. En les cruïlles, interseccions i xamfrans.
24. Als carrils bici i carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la
circulació o al servei de determinats usuaris (BUS,TAXI, BUS ESCOLAR, etc...)
25. De forma que dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els
contenidors del servei públic de recollida d’escombraries o elements anàlegs.
26. En els indrets senyalitzats a la calçada destinats a la col·locació de
contenidors.
Estacionament i circulació de vehicles pesants:

- Es prohibeix l’estacionament de camions a tot el nucli urbà.
- Es prohibeix la circulació de vehicles de més de 2 eixos i de 12.000 kg.
3. Estacionament de vehicles de discapacitats
1. Els titulars de targetes d’estacionament per a persones amb disminució
expedides per l’Administració poden estacionar a les places reservades per a
ells. La targeta s’ha d’exhibir a la part frontal del parabrisa.
2. Si a prop de la destinació del conductor no hi ha cap tipus de zona
reservada, es permet l’estacionament en aquells llocs on menys es destorbi la
circulació, però sota cap pretext en indrets on incorri en algun dels supòsits
previstos en aquesta Ordenança que causin la retirada del vehicle.

4. Estacionament de motocicletes i ciclomotors
1. Les motocicletes i els ciclomotors de dues rodes s’han d’estacionar als llocs
senyalitzats per a aquest fi. En el supòsit que no n’hi hagi a les rodalies o que
estiguin ocupats, poden estacionar a la calçada, en semibateria, ocupant una
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amplada màxima d’un metre i mig, i sense impedir l’accés als vehicles
immediats.
2. Quan no sigui possible l’estacionament en els espais previstos a l’apartat
anterior, i sempre que no estigui prohibit ni s’incorri en cap dels supòsits de
l’apartat 21.3, poden estacionar a les voreres de més de tres metres d’amplada,
llevat dels passeigs, places, rambles, zones esportives, vorals i refugis centrals,
amb les següents condicions:
a) A una distància de cinquanta centímetres de la vorada.
b) Quan la vorera té una amplada d’entre tres i sis metres, en una
fila paral·lela a la vorada i a una distància d’un metre entre elles.
c) Quan l’amplada de la vorera és superior a 6 metres, en
semibateria, però sense dificultar mai el pas dels vianants.
3. Es prohibeix l’estacionament i la parada de motocicletes i ciclomotors a les
voreres en les següents circumstàncies:
a) Davant dels límits corresponents a un pas de vianants o de
ciclistes.
b) Davant de les adaptacions urbanístiques per a vianants,
discapacitats o ciclistes.
c) Davant dels límits de qualsevol reserva temporal o fixa
degudament autoritzada i senyalitzada.
d) A una distància inferior als quatre metres d’una cantonada de
carrers, i en els arcs de conjunció de dues vies.
e) En llocs de gran concentració de vianants a causa de la
celebració d’actes, festes o concentracions ciutadanes de
qualsevol mena.
f) En tots aquells punts que puguin impedir o dificultar l’ús d’un
servei públic (cabina telefònica, bústia de correus, etc.) o l’ús de
mobiliari
urbà
(bancs,
papereres,
contenidors,
etc.)
g) En els punts o llocs on s’efectuïn obres o reparacions en el sòl
o subsòl.
h) En els llocs on a causa d’una ocupació autoritzada de l’espai
públic, l’amplada útil de pas dels vianants per la vorera sigui
inferior als 3 metres.
4. Per estacionar sobre les voreres, les motocicletes sense sidecar i els
ciclomotors de dues rodes podran accedir-hi amb el motor en marxa, però mai
passant pels passos de vianants ni per les adaptacions per a discapacitats. Si
bé podran utilitzar la força del motor per salvar el desnivell de la vorada,
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immediatament hauran de transitar amb el motor parat i sense ocupar el seient,
i hauran de donar en tot moment preferència de pas als vianants. El fet
d’estacionar sobre la vorera no autoritza a lligar o encadenar les motocicletes o
ciclomotors a cap element estructural de la via pública, ni al mobiliari urbà, ni a
cap element d’una finca.

Art. 38: Retirada i immobilització de vehicles.
1. Retirada de vehicles
L’Ajuntament pot retirar de les vies i traslladar-lo a un dipòsit de vehicles, el
vehicle que es trobi en alguna de les circumstàncies següents:
1. Quan constitueixi perill, quan causi destorb greu a la circulació o al
funcionament d’algun servei públic, quan causi deteriorament del patrimoni
públic i quan se’n presumeixi l’abandonament.
2. En cas d’un accident que li impedeixi continuar la marxa.
3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.
4. Quan estigui estacionat en carrils bici i carrils o parts de les vies reservats
exclusivament a la circulació o al servei de determinats usuaris.
5. Quan es vulgui garantir la seguretat d’un vehicle o del contingut del seu
interior.

2. Vehicles la situació dels quals causa perill, destorb o deteriorament del
patrimoni públic
Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades a
l’apartat 1 de l’article anterior i que, per tant, es pot retirar de manera
justificada:
1. Quan estigui estacionat en un punt on estigui prohibida la parada o
l’estacionament.
2. Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor.
3. Quan sobresurti del vèrtex d’un xamfrà o d’una cantonada i obligui els altres
conductors a fer maniobres amb risc.
4. Quan estigui estacionat a la zona externa de les illes destinada a un pas per
a vianants, quan impedeixi el pas a discapacitats o quan estigui estacionat en
un rebaix de la vorera.
5. Quan ocupi totalment o parcial un gual degudament autoritzat i senyalitzat,
de manera que impedeixi o dificulti el pas d’entrada o de sortida d’un vehicle en
el moment que vulgui fer aquesta maniobra.
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6. Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i
delimitada.
7. Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d’urgència
o seguretat.
8. Quan estigui estacionat al davant de les sortides d’emergència, degudament
senyalitzades, de locals destinats a espectacles públics, durant les hores que
se’n celebrin.
9. Quan estigui estacionat en una reserva per a discapacitats.
10. Quan estigui estacionat damunt d’una vorera (no al C/ Major), andana,
passeig, voral, o dins els perímetres de les marques viàries amb franges
obliqües o en quadrícula, de color groc o blanc, tant si l’ocupació és parcial com
total.
11. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la
via, encara que siguin provisionals.
12. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
13. Quan destorbi la visibilitat del trànsit d’una via als conductors que hi
accedeixin des d’una altra.
14. Quan obstrueixi totalment o parcial l’entrada o sortida d’un immoble als
seus habitants o als usuaris d’un aparcament autoritzat.
15. Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada d’atenció preferent,
o amb una altra denominació d’igual caràcter, per disposició municipal.
16. Quan estigui estacionat a la calçada, fora dels llocs permesos.
17. Quan estigui estacionat en una zona de vianants fora de les hores
permeses, llevat de casos expressament autoritzats.
18. Quan estigui estacionat en un lloc que s’hagi d’ocupar per a un acte públic
autoritzat.
19. Quan obstaculitzi la neteja, reparació o senyalització de la via pública.
20. Quan les motocicletes i els ciclomotors estacionin incorrectament sobre les
voreres.
21. Quan es dificulti greument les maniobres per retirar o dipositar els
contenidors del servei públic de recollida d’escombraries o elements anàlegs.
3. Retirada de vehicles per causa de necessitat
En cas d’emergència o necessitat, l’Ajuntament pot retirar vehicles de les vies,
encara que no estiguin en situació d’infracció. Aquests trasllats no comportaran
cap mena de despesa al titular del vehicle.
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4. Definició de vehicle abandonat
Un vehicle abandonat és aquell vehicle l’abandonament a la via pública del qual
es presumeix racionalment.
Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i
presenti desperfectes que facin impossible que es desplaci pels seus propis
mitjans, o quan li faltin les plaques de matriculació.

5. Gestió de vehicles abandonats
1. Als titulars dels vehicles abandonats se’ls requerirà que, en el termini màxim
de 20 dies, retirin els vehicles de la via pública, amb l’advertiment que en cas
contrari es tractaran com a residus sòlids urbans.
2. Transcorreguts 20 dies de la notificació, si el vehicle no ha estat retirat es
lliurarà a un gestor autoritzat perquè el desballesti

6. Suspensió de la retirada
La retirada d’un vehicle se suspendrà immediatament, si abans que la grua
hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat, el conductor compareix i pren les
mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava,
sens perjudici de l’abonament de la taxa corresponent. La suspensió de la
retirada del vehicle quan aquest no hagi estat prèviament enganxat, produirà
l’absència d’acreditació de la taxa, però mantindrà la denúncia per la infracció.
En canvi, l’acreditació i l’efectivitat de la taxa per retirada es mantindran en el
supòsit que les al·legacions efectuades pel denunciat produeixin la condonació
o reducció de la multa que consta en el butlletí de denúncia.

7. Despeses de la retirada
Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s’originin com a
conseqüència de la retirada o enganxament del vehicle i de la seva estada al
dipòsit de vehicles seran a compte del titular. La recuperació del vehicle només
podrà fer-la el titular o la persona autoritzada pel titular, previ pagament o
constitució de garantia de l’import de la despesa liquidada. Una persona es
considerarà autoritzada pel titular quan pagui la taxa, aporti els elements per
posar en marxa el vehicle i acrediti la seva identitat i el seu domicili amb
qualsevol document de caràcter públic i oficial en vigor en què constin aquestes
dates i la seva imatge.
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8. Immobilització de vehicles
1. L’Ajuntament pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits
següents:
a) Quan el conductor es negui a sotmetre’s a les proves per a la detecció
de l’alcoholèmia, del consum de psicotròpics, estupefaents, estimulants o
substàncies anàlogues, o quan el resultat de la prova hagi estat positiu.
b) Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums i gasos permesos per
circular per les vies de la ciutat.
c) Quan el vehicle no porti instal·lats els cinturons i altres elements de
seguretat obligatoris, i quan el conductor o l’ocupant de les motocicletes o
els ciclomotors circulin sense el casc reglamentari.
d) Quan el conductor no justifiqui que té el corresponent permís o llicència
de conducció o quan aquest no sigui vàlid, i quan no acrediti la seva
identitat i el seu domicili. En cas que la identitat del conductor quedi
suficientment acreditada, només es practicarà la immobilització quan el seu
comportament indueixi a considerar racionalment que no reuneix les
aptituds o coneixements necessaris per conduir.
e) Quan el vehicle a motor o el ciclomotor no estigui autoritzat per circular.
f) Quan el conductor d’un vehicle a motor no tingui el permís de circulació, o
un ciclomotor la llicència de circulació, i no acrediti suficientment la seva
identitat i el seu domicili.
g) Quan el conductor reconegui que no té l’assegurança obligatòria o es
comprovi aquest fet per qualsevol mitjà.
h) Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la
seva residència habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l’import
de la sanció o a garantir-ne el pagament per qualsevol mitjà admès en dret.
i) Quan el vehicle estigui irregularment estacionat sobre la vorera o en zona
de càrrega i descàrrega i es desaconselli retirar-lo per raons de seguretat o
per manca de mitjans.
j) Fins que s’aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no
tingui el comprovant que l’autoritza a estacionar en els llocs habilitats per a
l’estacionament amb limitació horària, o quan excedeixi l’autorització
concedida.
2. La immobilització dels vehicles es practicarà al carrer, si hi és permès
l’estacionament i no representa cap risc per a la seguretat del propi vehicle, o
per a la de les persones o béns. Quan no sigui possible la immobilització al
carrer o quan es consideri que no es garanteix l’efectiva immobilització del

24

vehicle a la via pública, es practicarà al dipòsit de vehicles i les despeses de
trasllat i estada aniran a càrrec del titular del vehicle.
3. La immobilització del vehicle cessarà quan desaparegui la causa que la va
motivar.

Art. 39: Mesures generals de circulació.
1.Carrils reservats
La circulació pels carrils reservats està limitada als vehicles que indiqui la
senyalització.

2. Velocitat dels vehicles
1. Els conductors han de respectar els límits de velocitat establerts i han de
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 meteorològiques, ambientals i de circulació, i, en general, les
circumstàncies que hi hagi en cada moment, a fi d’adequar-hi la velocitat i de
forma que sempre puguin detenir el vehicle dins dels límits del seu camp de
visió i davant de qualsevol obstacle o perill que pugui presentar-se.
2. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles, cicles i ciclomotors
que circulen per les vies de zona urbana és, amb caràcter general i a falta de
senyalització específica, de 40 quilòmetres per hora.
3. La velocitat màxima que han de respectar els vehicles que circulen per les
vies fora de poblat és la que correspongui a la senyalització específica, a les
característiques del tram de la via, o a les circumstàncies personals dels
conductors o dels vehicles.
4. Es podrà rebaixar la velocitat màxima permesa a una zona urbana
determinada, si així s’indica mitjançant senyalització específica.
5. No es pot entorpir la marxa normal d’un altre vehicle circulant, sense causa
justificada, anant a una velocitat anormalment reduïda. A les vies en zona
urbana, el límit mínim de velocitat és la meitat de la velocitat genèrica o de
l’específica, llevat casos de transports especials o quan les circumstàncies del
trànsit impedeixin el manteniment d’una velocitat superior a la mínima sense
risc per a la circulació.

3. Element de moderació de la velocitat
L’Ajuntament podrà instal·lar a la calçada de les vies urbanes sistemes
constructius de moderació de velocitat, consistents en canvis de nivell del ferm
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d’acord amb les especificacions tècniques que es determinin per decret de
l’Alcaldia.

4. Motocicletes i ciclomotors
1. Per poder circular per les vies públiques, els ciclomotors han d’estar inscrits
al registre oficial corresponent segons la normativa vigent. Els ciclomotors no
inscrits, o inscrits incorrectament, podran ser immobilitzats i ingressats en un
dipòsit de vehicles fins que se’n regularitzi la situació, independentment de la
sanció administrativa corresponent.
2. Es prohibeix la circulació de ciclomotors en paral·lel. Sempre que n’hi hagi i
siguin transitables, els ciclomotors hauran de circular pels vorals de les vies
públiques.
3. Les motocicletes i els ciclomotors no poden produir sorolls amb
acceleracions brusques, tubs d’escapament alterats o altres circumstàncies
anòmales.

5. Cicles i bicicletes
1. Els cicles i bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs,
llevat que hi hagi un carril especialment reservat a aquesta finalitat.
2. Els únics vehicles autoritzats per circular pel carril bici són els cicles i les
bicicletes.
3. Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles de
motor:
a) Quan circulin per un carril bici, un pas per a ciclistes o un voral
degudament autoritzat per a l’ús exclusiu de conductors de
bicicletes.
b) Quan per entrar en una altra via, el vehicle de motor giri a la
dreta o a l’esquerra, en els supòsits permesos, i hi hagi un
ciclista a prop.
En tots els altres supòsits, seran aplicades les normes generals sobre prioritat
de pas entre vehicles.
4. Si n’hi ha, han de circular pels carrils bici o pels vorals; si no, per la calçada.
5. Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que
travessin el carril.
6. En les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals.
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7. En els parcs públics i les zones de vianants, han de circular pels camins
indicats o pel carril bici. Si no n’hi ha, poden circular-hi, excepte en moments
d’aglomeració de vianants. Els ciclistes han d’adequar la velocitat a la dels
vianants i, en qualsevol cas, els vianants tindran preferència. Han de tenir
especial precaució davant la sortida de vianants de l’interior d’immobles, a les
cantonades sense visibilitat i als llocs amb presència de menors i zones de
jocs. S’han d’abstenir de fer ziga-zagues o qualsevol altra maniobra que pugui
afectar la seguretat dels vianants.
8. Es prohibeix la circulació en paral·lel.
9. Han de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes
davanteres i posteriors, i un timbre per poder avisar, si cal, de la seva
presència.
10. Per circular de nit han de disposar, al davant, d’una llum blanca de posició i,
al darrere, d’una llum vermella de posició i d’un catadiòptric vermell no
triangular.

Art. 40: Usos restringits de la via pública.
1. Limitacions
1. A les zones reservades al trànsit de vianants i de vehicles, no es permeten
els jocs, les diversions o les activitats que puguin representar un perill per als
transeünts o, fins i tot, per als mateixos que practiquin aquestes accions.
2. La circulació dels patins, patinets, monopatins i altres aparells similars s’ha
d’atenir a les prescripcions següents:
a) No poden circular per la calçada.
b) Sempre que no hi hagi aglomeració de vianants, poden circular per
les zones degudament autoritzades amb precaució i adequant la
seva velocitat a la dels vianants. Els menors de 10 anys han d’anar
acompanyats de persones majors d’edat.
c) No poden ser arrossegats per un altre vehicle.
3. La normativa vigent regularà els usos de la via pública derivats de l’activitat
de proves esportives que tinguin lloc al nucli urbà.
4. L’ocupació amb llicència de la via pública per obres no pot dificultar els
desplaçaments dels vianants i s’ha de fer amb la senyalització i l’enllumenat
adients.

Art. 41: Conducció sota els efectes de l’alcohol o d’altres substàncies
1. Procediment
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1. El conductor d’un vehicle no pot circular amb una taxa superior a la que
s’estableixi de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o
altres substàncies anàlogues.
2. Tots els conductors de vehicles han de sotmetre’s a les proves que
s’estableixin per a la detecció de les possibles intoxicacions per alcohol.
Igualment hi estan obligats els altres usuaris de la via quan es trobin implicats
en algun accident de trànsit.
3. Les mencionades proves consistiran en la verificació de l’aire espirat
mitjançant etilòmetres autoritzats i les practicaran els agents encarregats de la
vigilància del trànsit.
4. A petició de l’interessat o per ordre de l’autoritat judicial, es podran repetir les
proves per tal de contrastar-les mitjançant una anàlisi de sang, d’orina o d’altres
d’anàlogues. La despesa del procés d’aquestes anàlisis de contrast aniran a
càrrec de l’interessat. En cas de donar negatiu el resultat de la prova de
contrast, l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa i retornarà la quantitat
entregada per l’interessat en qualitat de dipòsit. El personal sanitari estarà
obligat a obtenir les mostres i a donar el resultat de les proves a l’autoritat
municipal.

Art. 42: Sancions
1. Circulació a les vies públiques
Es consideraran amb caràcter general com a infraccions de la circulació de
vehicles en tot el terme municipal, les següents:
a).- Conduir de forma negligent es sancionarà amb una multa d’entre 50 i
300 €. La conducció temerària, i independentment que pugui ser
constitutiva d’infracció penal, serà sancionada amb una multa d’entre
100 i 600 €.
b).- Circular en sentit contrari a l’estipulat, ja sigui per una plaça o per una
glorieta, o qualsevol irregularitat similar es sancionarà amb una multa
d’entre 50 i 300 €.
c).- Realitzar canvis de direcció, efectuar canvis de sentit o avançaments,
circular sense portar els llums encesos o dur a terme qualsevol conducta
que impedeixi la correcta circulació per les vies públiques es sancionarà
amb una multa d’entre 50 i 300 €, que podrà ampliar-se fins a 600 € si la
infracció comesa posa en perill vianants o altres usuaris de la via.
d).- Les motocicletes i ciclomotors no podran produir sorolls ocasionats per
acceleracions brusques, tubs d’escapament alterats o altres
circumstàncies anòmales. L’incompliment d’aquesta norma serà
sancionat amb una multa d’entre 50 i 300 €.
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2. Senyalització.
L’incompliment dels preceptes dels articles 1 i 2 del Capítol I es sancionarà de
la forma següent:
a).- No obeir el senyal de circulació prohibida serà sancionat amb una multa
d’entre 50 i 300 €.
b).- No obeir un senyal de prohibició o restricció amb perill serà sancionat
amb una multa d’entre 50 i 300 €.
c).- No obeir un senyal d’obligació amb perill serà sancionat amb una multa
d’entre 50 i 300 €.
d).- Incomplir l’obligació establerta per un senyal de carril serà sancionat
amb una multa d’entre 50 i 300 €.

3. Obstacles a la via pública.
L’incompliment del Capítol II lletres a) i b) serà sancionat amb una multa d’entre
50 i 300 €.

4. Parada i estacionament de vehicles.
La parada o estacionament que es porti a terme en les circumstàncies dels
articles 5 i 6 del Capítol III o qualsevol de similar que destorbi la circulació serà
sancionat amb una multa d’entre 50 i 300 €.
Si l’estacionament o parada provoca un perill concret es sancionarà amb una
multa de fins a 600 €.

5. Procediment sancionador.
a).- Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança en matèria de
circulació seran sancionades per l’Alcalde o el Regidor en qui delegui,
amb una multa d’acord amb les quantitats previstes en aquesta
Ordenança.
b).- La quantia de la multa en cada cas serà fixada atenent la gravetat de la
infracció i d’acord amb el que disposa aquesta Ordenança i la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
c).- El procediment sancionador, règim de recursos d’execució de sancions,
serà també el contemplat a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a
motor i seguretat viària.
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Disposició final: La vigència d’aquesta ordenança serà indefinida a partir del
15è dia hàbil des de la seva publicació integra en el BOP. les ordenances
municipals de Policia i Bon Govern de 31-10-1980 i l’ordenança reguladora dels
guals i utilització de la via pública per a entrada i sortida de vehicles;
l’ordenança municipal sobre tinença d’animals domèstics (aprovades el 8-1095) i l’ordenança reguladora de trànsit, seguretat viària i quadre de multes, de
4-11-95, continuaran vigents en tot allò que no s’oposen a la present ordenança
tipus de Policia, bon Govern i Circulació.
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