
Núm. 8.486
AJUNTAMENT DE

BLANES

Anunci
sobre aprovació d’una Ordenança

. . .

El Ple de l’ Ajuntament, en sessió de
29 de juliol de 2003, acordà l’aprovació
definitiva de l’Ordenança de Circulació
de persones i vehicles en les vies de Bla-
nes, en aplicació de la nova Llei de tràn-
sit, circulació de vehicles a motor i segu-
retat viària, del Reglament general de
circulació, i d’altres disposicions regla-
mentàries en matèria de trànsit, circulació
i seguretat viària, per al terme municipal
de Blanes. 

Blanes, 5 d’agost de 2003.—
L’Alcalde. Signat: Josep Marigó i Costa.

ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ
TÍTOL PRELIMINAR: OBJECTE I

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1. 
De conformitat amb allò que disposa

l’article 25 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, de
Bases de règim local, article 55 del Reial
Decret Legislatiu, text refós de les dispo-
sicions legals vigents en matèria de règim
Local, l’article 63 de la Llei 8/1987, de
15 d’abril, Municipal i de règim local de
Catalunya, i amb els articles 7 i 38.4 del
Reial Decret Legislatiu 339/90 de 2 de
març, text articulat de la Llei sobre tràn-
sit, circulació de vehicles a motor i segu-
retat viària, en el marc de les normes
autonòmiques i estatals, de les directives
europees d’aplicació, i el conjunt de la
reglamentació vigent en aquesta matèria.
Es dicta la present Ordenança Municipal
de circulació de Blanes, la qual desplega
la competència municipal en matèria
d’ordenació del trànsit de persones i de
vehicles en les vies de la vila de Blanes.

a) Les disposicions d’aquesta orde-
nança conformen els drets i els deures
dels vianants, dels conductors de vehicles
i animals, tant de servei públic com parti-
cular, dels titulars de vehicles, de les acti-
vitats de transport, així com els dels usua-
ris de les reserves d’estacionaments, fent
especial atenció a les necessitats de les
persones amb mobilitat reduïda que facin
servir els seus vehicles, per tal d’afavorir
la seva integració social, i a les dels titu-
lars de les llicències de gual i de càrrega
i descàrrega.

b) Serà d’aplicació a totes les vies de
la vila de Blanes, obligarà als titulars i
usuaris dels terrenys públics aptes per a la

circulació, als de les vies i terrenys que,
sense tenir tal aptitud, siguin d’ ús comú,
i en defecte d’altres normes, als titulars
de les vies i terrenys privats que siguin
utilitzats per una col·lectivitat indetermi-
nada d’usuaris, en el terme municipal de
Blanes.

c) Quan les circumstàncies ho reque-
reixin, s’adoptaran mesures especials de
regulació i ordenació del trànsit, amb la
prohibició o restricció de la circulació de
vehicles, la canalització de les entrades i
sortides de la població per determinades
vies, o la reordenació de l’estacionament,
fent compatible la seva equitativa distri-
bució entre tots els usuaris

Article. 2
L’ Ajuntament de Blanes considera

que les zones d’aparcament al centre de la
vila constitueixen un bé escàs, el seu
aprofitament és d’interès general, i tots
els ciutadans tenen el mateix dret a gau-
dir-ne. Com a conseqüència d’això, cal
obtenir-ne la màxima rendibilitat, mit-
jançant una distribució més equitativa
dels aparcaments disponibles en superfí-
cie, tot vetllant perquè ningú pugui abusar
d’ una utilització privativa i privilegiada
en detriment i perjudici dels demés usua-
ris.

Article 3 
Als efectes expressats en l’ article

anterior, es considera objecte de la pre-
sent Ordenança, la regulació de la circu-
lació de vianants, vehicles i animals, així
com la dels demés usos i activitats en
totes les vies urbanes, interurbanes i tra-
vessies del terme Municipal de Blanes,
aquestes últimes sempre i quan l’adminis-
tració titular de la via/es hagi efectuat la
corresponent cessió de competències, i/o
amb l’aprovació i signatura d’un conveni
entre l’administració titular (estatal,
autonòmica, provincial, i/o comarcal)
amb l’Ajuntament de Blanes.

Article 4
Els conceptes utilitzats als efectes

d’aquesta Ordenança i de les seves dispo-
sicions complementàries, així com els
conceptes bàsics sobre vehicles, vies
públiques i els seus usuaris, s’entendrà
utilitzats en el sentit que per a cadascun
d’ells es concreta en els annexos de la
Llei de seguretat viària i d’altres disposi-
cions reglamentàries en matèria de trànsit,
circulació i seguretat viària.

Article 5
Una vegada establerta l’ordenació de

la circulació i la senyalització fixa o cir-
cumstancial en les vies a les quals fa
referència la present Ordenança, corres-

pondrà als agents de la Policia Local vet-
llar pel seu compliment, regulant el tràn-
sit mitjançant les seves indicacions i se-
nyals. Així mateix, serà de la seva
competència formular les denúncies perti-
nents per les infraccions que es cometin
contra allò disposat en la present Orde-
nança, Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària, i
demés disposicions reglamentàries,
d’acord amb la normativa vigent i amb
les disposicions que dicten els òrgans i
les autoritats amb competència en matèria
de trànsit.

TÍTOL I

CAPÍTOL ÚNIC: COMPETÈNCIA
MUNICIPAL

Article 6 
De conformitat amb l’establert en els

articles 1, 2, 3, 4 i 5 d’aquesta Ordenança
de circulació de vianants i vehicles,
l’Ajuntament de Blanes desplegarà les
següents competències:

a) L’ordenació i el control del trànsit
a les vies urbanes de la seva titularitat,
així com la vigilància per mitjà d’agents
propis, la denúncia de les infraccions que
es cometin en aquestes vies i la seva san-
ció quan no estigui expressament atri-
buïda a una altra Administració.

b) La regulació dels usos de les vies
urbanes, fent compatible l’equitativa dis-
tribució dels estacionaments entre tots els
usuaris, amb la necessària fluïdesa del
trànsit rodat i amb l’ ús dels carrers per
part dels vianants, així com amb l’establi-
ment de mesures d’estacionament limitat,
a fi i efecte de garantir la rotació dels
estacionaments.

c) La immobilització dels vehicles en
les vies urbanes quan aquests no es trobin
previstos de tiquet que habiliti l’estacio-
nament en zones limitades amb temps o
quan excedeixin de l’autorització conce-
dida, fins que es pugui identificar el seu
conductor. La retirada de les vies urbanes
i el posterior dipòsit d’aquells vehicles
que obstaculitzin o dificultin la circulació
i/o suposin un perill per a aquesta i/o esti-
guin estacionats de manera incorrecta en
zones d’estacionament restringit, amb les
mateixes condicions previstes per a la
immobilització en aquest mateix article.
Igualment la retirada de les vies interur-
banes en els casos i condicions que regla-
mentàriament es determinin.

d) L’autorització de proves esportives
quan tinguin lloc íntegrament i exclusiva
pel casc urbà.

e) La realització de proves, regla-
mentàriament establertes, per determinar
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el grau d’intoxicació alcohòlica, o per
estupefaents, psicotròpics o estimulants,
dels conductors que circulin per les vies
públiques urbanes.

f) El tancament de les vies urbanes
quan sigui necessari.

g) Prestar especial atenció a les neces-
sitats de les persones amb mobilitat
reduïda que facin servir els seus vehicles,
per tal d’afavorir la seva integració social.

TÍTOL II: NORMES DE COMPOR-
TAMENT EN LA CIRCULACIÓ

CAPÍTOL I: Normes generals

Article 7.– Usuaris i conductors
1. Els usuaris de la via estan obligats

a comportar-se de manera que no obsta-
culitzin indegudament la circulació, ni
causin perill, perjudicis o molèsties inne-
cessàries a les persones, o danys als béns.

2. En particular s’ haurà de conduir
amb la diligència i precaució necessàries
per evitar tot mal, propi o aliè, tenint cura
de no posar-se en perill i no posar-hi els
demés ocupants del vehicle i la resta
d’usuaris de la via. Resta terminantment
prohibit conduir de manera negligent o
temerària.

Article 8.- Obres i activitats prohibi-
des 

1. La realització d’ obres o
instal·lacions, col·locació de contenidors,
mobiliari urbà o altres elements o objec-
tes de forma fixes, desmuntables o
mòbils. Els objectes que s’hagin de
col·locar a la via pública podran ser
objecte de planificació, amb indicació del
seu lloc d’ubicació, superfície, volum i
característiques tècniques i estètiques, o
per a qualsevol altra utilitat, està sotmesa
a llicència municipal. Les llicències per
l’ocupació de l’espai públic són concedi-
des per l’Alcalde, d’acord amb allò que
estableix aquesta Ordenança.

2. Es prohibeix llençar, dipositar o
abandonar a la via pública objectes o
matèries que puguin produir un deteriora-
ment d’aquesta o de les seves
instal·lacions, obstaculitzar la lliure circu-
lació, parada o estacionament, fer-lo peri-
llós, així com ocasionar en ella i/o en les
seves immediacions efectes que modifi-
quin les condicions apropiades per circu-
lar, parar o estacionar.

3. Es prohibeix la instal·lació o
col·locació d’elements aeris com ara;
cables, filferros, pancartes, etc., pel
damunt dels carrers, a una altura inferior
als 5,5 metres de la superfície de la
calçada 

4. Del 15 de juny al 15 de setembre,

només es permetrà el tall de carrers en
casos excepcionals d’urgència i/o
d’extrema necessitat , prèviament comu-
nicats i justificats.

5. Els que hagin creat sobre la via
qualsevol obstacle o perill, hauran de fer-
lo desaparèixer el més aviat possible,
adoptant entre tant les mesures necessà-
ries perquè pugui ser advertit per la resta
d’ usuaris i perquè no es dificulti la cir-
culació.

6. Es prohibeix llençar a la via o en
les seves immediacions qualsevol objecte
que pugui donar lloc a la producció
d’incendis o en general posar en perill la
seguretat viària.

7. Es prohibeix l’emissió de pertorba-
cions electromagnètiques, sorolls, gasos i
altres contaminats a les vies objecte
d’aquesta Ordenança, per sobre de les
limitacions reglamentàriament establertes
a l’annex 4.

8. Es prohibeix circular amb un vehi-
cle amb el denominat escapament lliure,
és a dir, sense el preceptiu silenciador 

9. Es prohibeix carregar els vehicles
de manera diferent al que reglamentària-
ment es determini.

10. Tots els conductors de vehicles
restaran obligats a col·laborar en les pro-
ves de detecció reglamentàriament esta-
blertes per comprovar les possibles defi-
ciències indicades

Article 9.- Normes generals per als
conductors 

1. Els conductors hauran d’estar en
tot moment en condicions de controlar els
seus vehicles. En apropar-se a altres usua-
ris de la via, hauran de prendre les mesu-
res necessàries per tal de garantir la seva
seguretat, especialment quan es tracti de
zones amb presència de menors, ancians,
cecs i altres persones amb mobilitat
reduïda.

2. El conductor d’un vehicle està obli-
gat a mantenir la seva pròpia llibertat de
moviments, el camp necessari de visió i
l’atenció permanent a la conducció, que
garanteixin la seva pròpia seguretat, la de
la resta d’ ocupants del vehicle i la dels
demés usuaris de la via. A aquests efectes
haurà de tenir cura especialment de man-
tenir la posició adequada i que la mantin-
guin la resta de passatgers, i l’adequada
col·locació dels objectes o animals trans-
portats per que no hagi interferència entre
el conductor i qualsevol d’ ells.

3. Queda prohibit conduir utilitzant
cascos o auriculars connectats o descon-
nectats a aparells receptors o reproductors
de so, utilitzar telèfons mòbils quan
s’estigui conduint. Restaran exempts
d’aquesta prohibició els agents de l’auto-
ritat en l’exercici de les seves funcions.

4. Queda prohibit circular amb
menors de 12 anys situats als seients
davanters del vehicle, tret que utilitzin
dispositius homologats a l’efecte.

5. No és permès circular amb un vehi-
cle amb una superfície cristallera que no
permeti al seu conductor la visibilitat dià-
fana de la via, qualsevol que sigui la
causa.

6. Obrir les portes del vehicle amb
perill o entorpint els pas als altres usuaris
de la via

7. Queda prohibit expressament als
conductors de motocicletes o ciclomotors,
arrencar o circular aixecant una roda de la
calçada.

8. És prohibit de transportar un nom-
bre de persones superior a l’autoritzat,
acomodar-los de forma que es dificulti la
visibilitat del conductor o la seva capaci-
tat de maniobra, o que incompleixi allò
que al respecte es disposa en el Regla-
ment general de circulació 

9. Els cicles o ciclomotors no podran
ser ocupats per més d’una persona quan
les seves característiques tècniques i
constructives només permetin de trans-
portar-ne una de sola.

10. Queda prohibit de circular amb
menors de dotze anys com a passatges de
ciclomotors o motocicletes, amb o sense
sidecar. Excepcionalment es permetrà que
a partir del set anys, sempre i quan els
conductors siguin els pares, mares tutors
o persona major d’edat autoritzada per
ells, amb l’obligació d’utilitzar un casc de
protecció homologat. 

11. El passatge de les motocicletes
excepte el del sidecar, quan circuli per
qualsevol tipus de via, haurà d’anar amb
les cames forcades i amb els peus
col·locats en els estreps laterals.

12. En cap cas podrà situar-se el pas-
satge entremig del conductor i el manillar
de la motocicleta.

13. És prohibit de transportar un pas-
satge amb un ciclomotor fins que el con-
ductor no compleixi els 16 anys d’edat.

Article 10.- Conducció sota els efec-
tes de l’alcohol i altres substàncies estu-
pefaents o similars

1. El conductor d’un vehicle no pot
circular amb una taxa d’alcoholèmia
superior a l’establerta, així com sota els
efectes d’estupefaents, psicotròpics, esti-
mulants i altres substàncies anàlogues.

2. Tots els conductors de vehicles
queden obligats a sotmetre’s a les proves
que s’estableixin per a la detecció de les
possibles intoxicacions per alcohol. Igual-
ment hi estan obligats els altres usuaris de
la via quan es trobin implicats en un acci-
dent de trànsit.

3. Les mencionades proves, consisti-
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ran en la verificació de l’aire expirat, mit-
jançant etilòmetres autoritzats i homolo-
gats, i les practicaran els agents encarre-
gats de la vigilància del trànsit.

Els Agents de l’autoritat encarregats
de la vigilància del trànsit, podran sotme-
tre a aquestes proves a:

I. Qualsevol usuari de la via o con-
ductor de vehicle o bicicleta , implicat
directament com possible responsable
d’un accident de circulació.

II. A quins condueixin un vehicle amb
símptomes evidents, manifestacions que
denotin, o fets que permetin presumir rao-
nablement que ho fan sota la influència
de begudes alcohòliques.

III. Els conductors que siguin denun-
ciats per la comissió d’alguna infracció a
les normes establertes en la present Orde-
nança o en altres disposicions reglamen-
taries en matèria de trànsit, circulació i
seguretat viària.

IV. Els conductors que siguin reque-
rits per l’autoritat o els seus agents dins
dels programes de control preventiu esta-
blert per l’esmentada autoritat. 

V. A petició de la persona interessada
o per ordre de l’autoritat judicial es
podran repetir les proves a efectes de
contrast, les quals podran consistir en
anàlisis de sang, orina o anàlogues. La
despesa del procés d’aquestes anàlisis de
contrast aniran a càrrec de la persona
interessada, en el cas de donar positiu, i a
càrrec de l’Ajuntament si donen negatiu. 

VI. Quan les persones obligades
sofreixen lesions, dolències o malalties
que per la seva gravetat impedeixin la
pràctica de les proves, el personal facul-
tatiu del centre mèdic al qual hagin estat
evacuats decidirà el tipus de prova que
se’ls ha de realitzar.

VII. El personal sanitari vindrà obli-
gat, en tot cas, a donar compte del resul-
tat de les proves que realitzin, a l’Autori-
tat Judicial, als òrgans perifèrics de la
Prefectura Provincial de Trànsit, al Servei
Català de Trànsit, i quan procedeixi, a les
autoritats municipals competents.

VIII. Reglamentàriament es podran
establir proves per a la detecció de les
demés substàncies a que fa referència
l’apartat primer del present títol 

CAPÍTOL II: DE LA CIRCULACIÓ
DE VEHICLES

Article 11- Sentit de la circulació
1. Com a norma general, i molt espe-

cialment en els revolts i canvis de rasant
de visibilitat reduïda, els vehicles circula-
ran per la dreta i el més a prop possible
de la voravia de la calçada en totes les
vies objecte d’aquesta Ordenança, tot

mantenint la separació lateral suficient
per realitzar l’encreuament amb seguretat.

2. No es podrà circular pel damunt de
les marques horitzontals, amb inde-
pendència del seu traçat.

3. Tampoc es podrà circular per les
zones destinades exclusivament per a
vianants o per espais reservats a determi-
nats tipus d’usuaris.

Article 12.- Utilització dels carrils 
1. El conductor d’un automòbil, que

no sigui cotxe de minusvàlids, o d’un
vehicle especial amb MMA 3.500 Kg,
circularà per la calçada i no pas pel
voral, llevat que sigui per raons
d’emergència, i en aquest cas, haurà
d’atenir-se a les següents regles:

a) En les calçades amb doble sentit
de circulació i dos carrils, separats o no
per marques viàries, circularà pel de la
seva dreta.

b) A les calçades amb doble sentit de
circulació i tres carrils, separats per mar-
ques longitudinals discontínues, circularà
també pel de la seva dreta, i en cap cas
pel situat més a la seva esquerra.

c) Per les vies urbanes amb al menys
dos carrils reservats pel mateix sentit,
delimitats per marques longitudinals,
podrà utilitzar el que millor convingui al
seu destí, el qual només podrà abandonar
per canviar de direcció, avançar, parar o
estacionar, i/o quan les condicions dels
trànsit ho aconsellin.

d) Pel còmput de carrils, a efecte del
que es disposa en l’apartat anterior, no es
tindran en compte els carrils destinats al
trànsit lent, ni els reservats a determinats
vehicles (bus, taxi, bicicletes, etc.). 

Article 13.- Conductors obligats a
circular pel voral

1. El conductor de qualsevol vehicle
de tracció animal, vehicle especial amb
pes MMA 3.500 Kg, ciclomotor o cotxe
de minusvàlids, en el cas que no existeixi
via o part d’aquesta que li estigui espe-
cialment destinada, circularà pel voral de
la seva dreta, sempre que aquest sigui
transitable i suficient, i si no ho fos, uti-
litzarà la part imprescindible de la
calçada. Hauran de circular també pel
voral de la seva dreta, o, en les cir-
cumstàncies a les quals es refereix aquest
apartat, per la part imprescindible de la
calçada, els conductors de motocicletes,
turismes i camions amb MMA 3.500 Kg
que per raons d’emergència, ho facin a
velocitat anormalment reduïda, pertor-
bant amb això greument la circulació.

2. Es prohibeix que els vehicles enu-
merats a l’apartar anterior circulin en
posició paral·lela.

Article. 14 Carrils reservats
La circulació pels carrils reservats

està limitada als vehicles que indiqui el
senyal.

Els autocars, els autobusos de servei
regular i els vehicles de transport escolar
i de menors poden i les ambulàncies quan
prestin servei d’urgència o vagin ocupa-
des per un malalt, circular pels carrils
reservats a autobusos i taxi (bus- taxi).

Article 15.- Supòsits especials del
sentit de la circulació i obres a la calçada

1. Quan raons de seguretat o de fluï-
desa de la circulació ho aconsellin, es
podrà ordenar per l’Autoritat Municipal
un altre sentit de circulació, la prohibició
total o parcial d’accés i/o l’estacionament
en determinades parts de la via, bé amb
caràcter general o per determinats vehi-
cles o usuaris, el tancament d’algunes
vies, el seguiment obligatori d’itineraris
concrets, o la utilització de voreres
d’emergència o carrils en sentit oposat al
normalment previst.

2. Per evitar embussos de la circula-
ció i garantir la fluïdesa d’aquesta, es
podran imposar restriccions o limitacions
a determinats vehicles i per a vies concre-
tes, que seran obligatòries pels usuaris
afectats.

3. També per raons de seguretat, es
podran establir restriccions temporals o
permanents a la circulació de vehicles que
per la seva pròpia perillositat o la de la
seva càrrega, aconsellin el seu desviament
lluny del casc urbà, o la seva circulació
fora d’hores de gran intensitat de trànsit.

4. Quan s’hagin d’efectuar treballs en
les vies públiques urbanes, on l’execució
de les quals pugui fer nosa a la circulació
de vehicles, les autoritats, empreses o
particulars interessats en l’execució dels
esmentats treballs han d’obtenir prèvia-
ment, llevat el cas de força major, l’auto-
rització del servei municipal correspo-
nent, així com col·locar senyals
indicadors en els llocs on s’executin
aquestes obres, els quals hauran d’estar
proveïts de les corresponents balises llu-
minoses des de la posta fins la sortida del
sol, així com quan les condicions meteo-
rològiques ho facin necessari.

5. Tota persona o entitat que hagi
obtingut llicència per executar obres en el
paviment de les vies públiques, qualsevol
que sigui la importància d’aquelles, té
l’obligació de posar en coneixement de la
Policia Local –en un termini no inferior a
set dies– el lloc en que les obres han de
realitzar-se, la data del seu començament,
i la del seu acabament. Tant bon punt la
indicada autoritat rebi aquests avisos,
adoptarà les mesures adients per evitar
que la circulació faci nosa a les obres, i si
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això no fos possible per les característi-
ques o importància dels treballs, la des-
viarà pels carrers adjacents o pròxims,
amb la finalitat d’ocasionar les menors
molèsties possibles a la resta de ciuta-
dans.

6. Quan en una via pública s’estiguin
executant treballs de reparació, o es rea-
litzin obres en aquesta o en els edificis
situats en els voltants, l’execució de les
quals requereixi ocupar part de la calçada,
els vehicles marxaran pel lloc assenyalat
a l’efecte, sense tractar d’avançar per cap
altre, llevat que l’amplada del pas utilitzat
ho permeti folgadament. Si hi hagués
encarregat de les obres, els conductors
atendran els senyals d’aquest.

7. Si el lloc que queda lliure només
deixa espai per a l’ús d’un sol vehicle i se
n’apropessin dos que marxessin en sentit
oposat, tindrà preferència per utilitzar el
pas el que trobi lliure la seva dreta.

8. No podran instal·lar-se contenidors
o materials de construcció a la via pública
sense autorització expressa de l’autoritat
municipal, qui concedirà o denegarà la
sol·licitud, segons ho aconsellin les cir-
cumstàncies de circulació o l’estaciona-
ment de la zona.

9. La instal·lació de contenidors a la
via pública requerirà la notificació prèvia
a l’Ajuntament, amb indicació del lloc i
termini, s’haurà d’instal·lar el recipient
sense que sobresurti de la línia exterior
formada pel vehicles estacionats correcta-
ment. L’Ajuntament es reserva el dret
d’ordenar la retirada del contenidor, fins i
tot quan s’hagués realitzat comunicació
prèvia, quan així ho aconsellin les cir-
cumstàncies del trànsit o les condicions
medi ambientals de la zona.

10. Els contenidors instal·lats a la
calçada hauran de portar en els seus
anglès més propers al trànsit, elements
reflectors amb una longitud mínima de 50
centímetres i una amplada de 10 cm.

11. En la construcció d’edificis de
nova planta, així com de qualsevol
reforma total o parcial, demolició, exca-
vació o canalització que requereixi llicèn-
cia municipal o acte de comunicació, els
sol·licitants hauran d’acreditar que dispo-
sen d’espai en l’interior de l’obra per
efectuar les operacions de càrrega i
descàrrega.

12. Quan això no sigui possible, les
zones de reserva d’estacionament per
obres es concediran prèvia petició moti-
vada i acreditada mitjançant el correspo-
nent informe tècnic de la impossibilitat de
reservar l’espai dins de la mateixa obra. 

13. L’autoritat municipal, a la vista de
la documentació aportada determinarà
sobre si procedeix o no la seva concessió
i en quines condicions.

14. La reserva d’espai a les vies urba-
nes o als llocs de la calçada on estiguí
autoritzat o no l’estacionament o el tall de
carrers, per realitzar qualsevol ús o acti-
vitat, com ara; mudances, muntatges, des-
muntatges, obres menors o altres que
s’autoritzin, comportarà la liquidació de
la taxa o preu públic establert per a
aquest concepte a les Ordenances Fiscals.

15. També cal tenir en compte, que
els contenidors o sacs de runa s’hauran de
col·locar allà on es determini en la llicèn-
cia. Preferentment la instal·lació es farà a
les calçades si hi ha zona d’aparcament
de vehicles. En el cas que a la via pública
no hi hagi voreres, els sacs i contenidors
s’hauran de col·locar de forma que no
obstaculitzin la circulació de persones,
vehicles, ni l’accés als immobles.

16. El règim dels contenidors, sacs de
runes i la seva recollida restarà sotmès
específicament a allò que disposa a
l’Ordenança de Policia i Bon Govern,
Capítol III, Secció Primera (de les llicèn-
cies d’obres i instal·lacions)

Article 16.- Refugis, illetes o disposi-
tius de guia

1. Quan en la via existeixin refugis,
illetes o dispositius de guia, es circularà
per la part de la calçada que quedi a la
dreta d’aquests, en el sentit de la marxa,
llevat que hi hagi senyalització en con-
trari, en tal cas s’estarà a allò disposat en
elles, o quan estiguin situats en una via de
sentit únic o dins de la part corresponent
a un sentit únic de circulació, en aquest
cas podrà fer-se per qualsevol dels dos
costats.

2. En les places, glorietes i encreua-
ments de vies, els vehicles circularan dei-
xant a la seva esquerra el centre d’aques-
tes.

Article 17.- Límits de velocitat per als
vehicles

1. Les seves pròpies condicions físi-
ques i/o psíquiques del seu conductor, les
característiques i l’estat de la via, del
vehicle i de la seva càrrega, les condi-
cions meteorològiques, ambientals i de
circulació, i en general, les circumstàn-
cies que concorrin en cada moment, a fi
d’adequar la velocitat, de forma que sem-
pre pugui detenir el vehicle dins dels
límits del camp de visió del seu conduc-
tor, i davant qualsevol obstacle o perill
que pugui presentar-se.

2. La velocitat màxima a que poden
circular els vehicles que circulen per les
vies en zona urbana, és amb caràcter
general i a falta de senyalització especi-
fica, de 50 Km/h, llevat dels vehicles que
transportin matèries perilloses, els quals
circularan com a màxim a 40 Km/h i els

cicles i ciclomotors, que ho faran com a
màxim a 45 Km/h.

3. En els carreres on es circuli només
per un carril, en els carrers sense voreres,
en els de gran afluència de vianants, i en
les àrees de coexistència, els vehicles
reduiran la velocitat a 10 Km/h, i pren-
dran les precaucions necessàries.

4. La velocitat màxima permesa per
als vehicles que circulen per les vies fora
de poblat és la que correspongui a la se-
nyalització especifica, a les característi-
ques del tram de la via, o a les cir-
cumstàncies personals dels conductors o
dels vehicles.

5. Es pot rebaixar la velocitat màxima
permesa a la zona urbana que es deter-
mini i s’haurà d’indicar mitjançant senya-
lització especifica

6. L’Ajuntament podrà instal·lar a la
calçada de les vies urbanes, sistemes
constructius de moderació o ralentiment
de velocitat, consistents en canvis de
nivell del ferm d’acord amb les especifi-
cacions tècniques que es determinin per
Decret de l’Alcaldia.

7. No es pot entorpir la marxa normal
d’un altre vehicle, circulant –sense causa
justificada– a una velocitat anormalment
reduïda. En les vies situades en zona
urbana, el límit mínim de velocitat és la
meitat de la velocitat genèrica o de
l’especifica, llevat de 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.

8. Amb independència del límit de
velocitat establert, els conductors hauran
d’adoptar les màximes mesures de pre-
caució i circular amb els seus vehicles a
una velocitat moderada, sempre que les
circumstàncies ho aconsellin, i en espe-
cial, en els casos següents:

a) Quan la calçada sigui estreta
b) Quan la calçada estigui ocupada

per obres o per qualsevol obstacle que
dificulti la circulació.

c) Quan la zona destinada als vianants
obligui a aquests a circular a la vora de la
calçada, o si aquesta no existeix, sobre la
pròpia calçada.

d) Quan, en funció a la velocitat a que
es circuli, no existeixi visibilitat suficient.

e) Quan les condicions de rodament
no siguin favorables, ja sigui per l’estat
del paviment o per raons meteorològi-
ques.

f) Quan, amb ocasió d’haver-se for-
mat basses d’aigua, fang, etc., es pugui
esquitxar o tacar els vianants.

g) En les cruïlles o interseccions on
no existeixen semàfors ni estigui
instal·lada un senyal que indiqui pas amb
prioritat.
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h) En passar per zones en les quals
sigui previsible la presència de menors
que es trobin a la calçada o a les seves
immediacions. Anàlogament s’adoptaran
les mateixes precaucions respecte a
ancians i impedits.

i) En els passos de vianants no regu-
lats per un agent de circulació o per
semàfor, o a un lloc on sigui previsible la
presència de menors o hi hagi un mercat,
on donaran preferència, en tots cas a
aquells.

j) En els supòsits que, per raons de
naturalesa extraordinària, es produeixi
gran afluència de vianants o de vehicles.

k) En la sortida o l’entrada d’immo-
bles, garatges i estacionaments que tin-
guin els seus accessos per la via pública.

l) En aproximar-se a un autobús en
situació de parada, especialment si es
tracta de transport escolar.

m) Es prohibeix entaular competi-
cions de velocitat en les vies públiques o
d’ús públic, excepte en els llocs i
moments expressament autoritzats per
l’autoritat municipal.

Article 18 – Distància i velocitat exi-
gible

1. Tot conductor d’un vehicle que cir-
culi darrere d’un altre, haurà de deixar
entre ambdós un espai lliure que li per-
meti detenir-se, en cas de frenada brusca,
sense col·lidir amb l’altre, tenint en
compte especialment la velocitat i les
condicions d’adherència i frenada.

2. A més a més d’allò disposat en
l’apartat anterior, la separació que ha de
guardar tot conductor de vehicle que cir-
culi darrere d’un altre sense senyalar el
seu propòsit d’avançament, haurà de ser
tal que li permeti al que a la vegada el
segueixi, d’avançar-lo amb seguretat.
Excepte si es tracta de ciclistes que circu-
len en grup.

3. Els vehicles amb pes màxim supe-
rior a 3.500 Kg, els vehicles i conjunts de
vehicles de més de 10 metres, hauran de
guardar, a aquests efectes, una separació
mínima de 50 metres.

4. Allò disposat en l’apartat anterior
no serà d’aplicació:

a) On estigui prohibit l’avançament.
b) On hi hagi més d’un carril destinat

a la circulació en el mateix sentit.
c) Quan la circulació estigui tan satu-

rada que no permeti l’avançament.
5. En els casos de congestió de la cir-

culació, els conductors adoptaran les
prescripcions següents:

a) Deixar una distància amb el vehicle
que circuli davant que li permeti detenir-
se en el cas que aquell vehicle es detin-
gués sobtadament.

b) No penetrar en els encreuaments,
interseccions, i en especial, en els carrils

reservats per a la circulació de vehicles
de transport col·lectiu quan sigui previsi-
ble que pot quedar immobilitzat, obstruint
la circulació transversal de vehicles o via-
nants.

c) Quan s’hagi arribat a la detenció
del vehicle, facilitar la incorporació a la
via per la qual circuli, al primer dels vehi-
cles que, procedents d’una altra via trans-
versal, pretengui efectuar-la, quan sense
aquesta facilitat resultés impossible la
incorporació.

Article 19.- Normes generals de prio-
ritat de pas

1. En les interseccions, la preferència
de pas es verificarà sempre atenint-se a la
senyalització que la reguli.

2. Els conductors de vehicles que
s’aproximin a una intersecció regulada
per un agent de l’autoritat, hauran d’obeir
i detenir els seus vehicles quant així se’ls
ordeni mitjançant els senyals correspo-
nents establerts en l’article 143 del Regla-
ment General de Circulació.

3. Tot conductor que s’aproximi a una
intersecció o lloc regulat mitjançant un
semàfor, haurà de detenir el seu vehicle
per a cedir el pas, quant així ho indiquin
les llums corresponents, en la forma esta-
blerta en els articles 145 , 146, 147 i 148
del Reglament general de circulació.

4. Els conductors, quan s’aproximin a
una intersecció regulada amb senyal de
prioritat de pas, o que circulin per una via
senyalitzada amb senyal de calçada amb
prioritat, tindran prioritat de pas sobre els
vehicles que circulin per una altra via o
que procedeixin d’aquesta.

5. En les interseccions de vies senya-
lades amb senyal de “cediu el pas”,
detenció obligatòria o de “STOP“, els
conductors donaran sempre la prioritat de
pas als vehicles que transitin per la via
preferent, indistintament del costat pel
que s’acostin, arribant a detenir per com-
plert la seva marxa quan sigui necessari, i
en tot cas, quan així ho indiqui el senyal
corresponent.

Article 20. Interseccions sense senya-
litzar

1. En defecte de senyal que reguli la
preferència de pas, tindran preferència de
pas els vehicles que s’aproximin per la
seva dreta, excepte en els següents supò-
sits:

a) Tindran dret de preferència de pas
els vehicles que circulin per una via pavi-
mentada davant dels procedents d’una
altra sense pavimentar o d’una propietat
limítrof a la via pública.

b) A les rotondes, els vehicles que
circulin per aquesta calçada anular, tin-
dran preferència de pas sobre els que pre-
tenguin accedir-hi.

Article 21.- Normes generals en les
interseccions 

1. El conductor d’un vehicle que hagi
de cedir el pas no haurà d’iniciar o conti-
nuar la seva marxa o la seva maniobra, ni
reprendre-la, fins haver-se assegurat que
amb allò no obliga al conductor del vehi-
cle que té prioritat, a modificar brusca-
ment la trajectòria o la velocitat d’aquest,
i ha de mostrar amb suficient antelació,
per la seva manera de circular, i especial-
ment amb la reducció gradual de la velo-
citat, que efectivament va a cedir-lo.

2. Encara que gaudeixi de prioritat de
pas, cap conductor haurà de penetrar amb
el seu vehicle en una intersecció o en un
pas de vianants, si la situació de la circu-
lació és tal que, previsiblement pugui
quedar detingut de manera que impedeixi
i obstaculitzi la circulació transversal.

3. Tot conductor que tingui detingut
el seu vehicle en una intersecció regulada
per semàfors i la seva situació consti-
tueixi un obstacle per a la circulació,
haurà de sortir-ne sense esperar a que es
permeti la circulació en la direcció que es
proposi prendre, sempre que en fer-ho no
obstaculitzi la marxa dels demés usuaris
que avancin en el sentit permès. 

Article 22.- Trams en obres, escanya-
ments i de gran pendent

1. En els trams de la via en els que
pel seu escanyament sigui impossible o
amb moltes dificultats el pas simultani de
dos vehicles en sentit contrari, i on no hi
hagi senyalització expressa a l’efecte,
tindrà dret de preferència de pas aquell
que hi hagués entrat primer.

2. En cas de dubte sobre aquesta cir-
cumstancia, tindrà la preferència el vehi-
cle amb majors dificultats de maniobra,
d’acord amb el que estableix l’art. 62 del
Reglament general de circulació.

3. Sempre que coincideixin dos vehi-
cles marxant en sentit oposat, en un carrer
estret, en el qual, malgrat tot, tingui per-
mesa la circulació en doble sentit, tindrà
preferència de pas el vehicle que notòria-
ment es trobi més pròxim a la immediata
sortida del carrer. 

4. En els trams de gran pendent, en
els que es donin les circumstàncies de
poca amplada senyalades al número ante-
rior, la preferència de pas la tindrà el
vehicle que circuli en sentit ascendent,
tret que aquest pogués arribar abans a un
espai establert a l’efecte. En cas de dubte,
hom es regirà per allò establert en els art.
62 i 63 del Reglament general de circula-
ció.

5. S’entén per trams de gran pendent,
els que tenen una inclinació mínima d’un
7%
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Article 23.- Conductors i vianants 
1. Els conductors tenen prioritat de

pas pels seus vehicles respecte dels via-
nants, llevat dels casos següents:

a) En els passos de vianants deguda-
ment senyalitzats.

b) Quan vagin a girar amb el seu
vehicle per entrar en una altra via i hi
hagi vianants travessant la calçada, indis-
tintament de si hi ha o no pas senyalitzat
per a ells. 

c) Quan el vehicle creui o circuli per
un voral pel qual hi estiguin circulant via-
nants que no disposin de vorera o refugi.

2. En les zones de vianants, quan els
vehicles les creuin pels passos habilitats a
l’efecte, els conductors tenen l’obligació
de deixar passar als vianants que circulin
per elles.

3. També hauran de cedir el pas:
a) Als vianants que hagin de pujar o

baixar d’un vehicle de transport col·lectiu
de viatgers, en una parada senyalitzada
com a tal, quan es trobin entre l’esmentat
vehicle i la zona de vianants o refugi més
pròxim.

b) A les tropes en formació, files
escolars o comitives organitzades, segui-
cis, etc.

4. Els conductors de bicicletes tindran
prioritat de pas respecte dels vehicles a
motor:

a) Quan circulin per carrils–bici, o
vorals degudament senyalitzats per a ús
exclusiu de conductors de bicicletes.

b) Quan per entrar en una altra via, el
vehicle a motor giri a la dreta o a l’esque-
rra en les supòsits permesos, i en les pro-
ximitats hi hagi un ciclista o grups de
ciclistes, els quals seran considerats com
a una sola unitat.

c) En els demés supòsits seran d’apli-
cació les normes generals sobre prioritat
de pas entre vehicles contingudes en
aquesta Ordenança i en el Reglament
general de circulació.

Article 24.- Vehicles prioritats en ser-
veis d’urgència

1. Tindran prioritat de pas sobre els
demés vehicles i altres usuaris de la via
els vehicles de serveis de policia, bom-
bers, protecció civil, serveis sanitaris
(públics i privats), quan es trobin en ser-
vei urgent i els seus conductors avisin la
seva presència mitjançant la utilització
simultània dels senyals lluminosos priori-
taris als quals fa referència l’art 173 del
Reglament general de circulació, i dels
aparells emissors de senyals acústics
especials.

2. Per excepció d’allò disposat en
l’apartat anterior, els conductors de vehi-
cles prioritats, deuran d’utilitzar els se-
nyals lluminosos prioritaris aïlladament,

quan l’omissió de les senyals acústics
especials no suposi cap perill per als
demés usuaris. Podran circular per sobre
dels límits de velocitat establerts i estaran
exempts de complir altres normes o se-
nyals, en els casos i amb les condicions
reglamentàriament determinades.

3. El comportament dels demés con-
ductors respecte dels vehicles prioritaris,
ha de ser que tan aviat com percebin els
senyals especials que anunciïn la proxi-
mitat d’un d’aquests vehicles, adoptin les
mesures adequades, segons les cir-
cumstàncies del moment i lloc, facilitant
el pas, apartant-se normalment a la dreta
o aturant-se si fos necessari.

4. Els vehicles no prioritaris que com
a conseqüència d’una circumstància espe-
cialment greu, es veiessin forçats, sense
poder recórrer a cap altre mitjà, a efectuar
un servei dels normalment reservats als
prioritaris, procuraran advertir als con-
ductors de la resta de vehicles de la situa-
ció especial en que circulen, utilitzant per
això l’avisador acústic en tocs intermi-
tents i connectant les llums d’emergència,
si disposa d’elles, i si no en té, agitant un
mocador o fent servir un procediment
similar.

5. Els conductors a que fa referència
el punt anterior deuran de respectar les
normes de circulació, especialment en les
interseccions, els demés usuaris de la via
hauran de complir allò establert regla-
mentàriament al respecte.

6. Els agents de l’autoritat podran exi-
gir, en qualsevol moment, la justificació
de les circumstàncies a les quals es fa
referència en el punt anterior. 

INCORPORACIÓ A LA CIRCU-
LACIÓ

Article 25.- Obligacions dels conduc-
tors que s’incorporen a la circulació

1. El conductor d’un vehicle aturat o
estacionat en una via o procedent
d’alguna via d’accés, de les seves zones
de servei o d’una propietat limítrof, que
pretengui incorporar-se a la circulació,
haurà de cerciorar-se prèviament, fins i
tot seguint les indicacions d’una altra per-
sona en cas necessari, que pugui fer-ho
sense perill per als demés usuaris, cedint
el pas a altres vehicles i tenint en compte
la posició, trajectòria i velocitat
d’aquests, i ho advertirà amb els senyals
obligatoris per a aquests casos. Si la via a
la que accedeix està dotada d’un carril
d’acceleració, el conductor que s’hi incor-
pori procurarà fer-ho a una velocitat ade-
quada a aquest tipus de via.

2. Sempre que un conductor surti a
una via d’ús públic des d’un camí exclu-
sivament privat, haurà d’assegurar-se prè-

viament que ho pot fer sense perill per a
ningú, i haurà d’efectuar-ho a una veloci-
tat que li permeti aturar-se de cop, cedint
el pas als vehicles que circulin per
aquesta, qualsevol que sigui el seu sentit
de circulació.

Article 26.- Obligació dels conductors
a facilitar la maniobra d’incorporació 

1. Amb independència de les obliga-
cions dels conductors dels vehicles que
vulguin incorporar-se a la circulació, de
complir les prescripcions dels apartats
anteriors, els demés conductors facilitaran
en la mesura del possible, l’esmentada
maniobra, especialment si es tracta d’un
vehicle de transport col·lectiu de passat-
gers que pretengui incorporar-se a la cir-
culació des d’una parada senyalitzada.

2. Per tal de facilitar la circulació dels
vehicles de transport col·lectiu de viat-
gers, els conductors dels demés vehicles
hauran de desplaçar-se lateralment, sem-
pre que sigui possible, o reduir la seva
velocitat, arribant a aturar-se si fos neces-
sari, a fi i efecte que els vehicles de trans-
port col·lectiu puguin efectuar la manio-
bra necessària per prosseguir la seva
marxa després d’haver-se aturats en les
parades degudament senyalitzades.

CANVIS DE DIRECCIÓ, DE SEN-
TIT I MARXA ENRERE

Article 27.- Canvis de via, calçada o
carril

1. El conductor d’un vehicle que pre-
tengui girar a la dreta o a l’esquerra per
utilitzar una via diferent d’aquella per la
qual circuli, per circular per una altra
calçada de la mateixa via, o per sortir-ne,
haurà d’advertir-ho prèviament i amb la
suficient antelació als conductors dels
vehicles que circulin darrere seu, i
s’haurà de cerciorar que la velocitat i la
distància dels vehicles que s’apropin en
sentit contrari li permeti d’efectuar la
maniobra sense perill, abstenint-se de rea-
litzar-la de no donar-se aquestes cir-
cumstàncies. També haurà d’abstenir-se
de realitzar la maniobra quan es tracti
d’un canvi de direcció a l’esquerra i no
existeixi visibilitat suficient.

2. Tota maniobra de desplaçament
lateral que impliqui canvi de carril, haurà
d’efectuar-se respectant la prioritat del
que circuli pel carril que es pretén ocu-
par.

3. Per efectuar aquestes maniobres, el
conductor –llevat que la via estigui con-
dicionada o senyalitzada d’una altra
manera– s’acostarà tant com li sigui pos-
sible a la vora dreta de la calçada si el
canvi de direcció és cap a la dreta, i a la
vora de l’esquerra si fos cap a l’esquerra,
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això en les calçades d’un sol sentit de cir-
culació. Si la calçada per on circuli és de
doble sentit de circulació, es situarà prò-
xim a la marca longitudinal de separació
dels dos sentits, i en el cas que aquesta no
existeixi, a l’eix de la calçada, sense
envair la zona destinada al sentit contrari.
Quan la calçada sigui de doble sentit de
circulació i tres carrils separats per línies
longitudinals discontínues, s’haurà de
col·locar en el carril central. En qualsevol
cas, la col·locació del vehicle en el lloc
adequat s’efectuarà amb la suficient ante-
lació, i la maniobra es realitzarà en el
menor temps possible.

4. Si el canvi de direcció és a
l’esquerra, deixarà a la seva esquerra el
centre de la intersecció, sempre i quan no
estigui condicionada o senyalitzada per
deixar-lo a la dreta.

5. Si per les dimensions del vehicle o
per altres circumstàncies que ho justifi-
quin, no li fos possible realitzar el canvi
de direcció amb estricta subjecció a allò
disposat en el punt anterior, el conductor
l’haurà d’efectuar adoptant les mesures
de precaució necessàries per evitar acci-
dents.

6. Els cicles i ciclomotors, sempre i
quan no existeixi un carril especialment
condicionat pel gir a l’esquerra, hauran de
situar-se a la dreta, fora de la calçada,
sempre que això sigui possible, i iniciar-
la des de aquest lloc. 

Article 28- Canvis de sentit
1. El conductor d’un vehicle que pre-

tengui invertir el sentit de la seva marxa,
haurà d’escollir un lloc adequat per efec-
tuar la maniobra, de manera que inter-
cepti la via durant el menor temps possi-
ble, advertint del seu propòsit mitjançant
els senyals preceptius amb l’antelació
suficient i cerciorar-se que no posarà en
perill ni obstaculitzarà als altres usuaris, i
en cas contrari haurà abstenir-se de realit-
zar aquesta maniobra i esperar el moment
convenient per poder efectuar-la. Quan la
seva permanència a la calçada, mentre
espera per efectuar la maniobra de canvi
de sentit, impedeixi de continuar la marxa
dels vehicles que circulin darrere del seu,
haurà de sortir pel costat dret, sempre que
això sigui possible, fins que les condi-
cions de circulació permetin efectuar-la.

2. Queda prohibit efectuar maniobres
de canvi del sentit de marxa en els casos
següents:

a) On la senyalització vertical o horit-
zontal ho prohibeixi.

b) En els trams de les vies on hi hagi
pintades a la calçada una o dues línies
longitudinals contínues.

c) En les corbes, canvis de rasant, i en
general, en tot lloc on la maniobra impli-

qui risc o constitueixi un obstacle pels
demés usuaris.

d) En els ponts i túnels.
e) En les cruïlles i bifurcacions que

no estiguin degudament preparades per
permetre la maniobra.

f) En qualsevol supòsit en el que la
maniobra obligui a fer marxa enrere, lle-
vat que es tracti d’un carrer sense sortida.

Article 29.- Prohibició de canvi de
sentit

1. Es prohibeix efectuar el canvi de
sentit en tota situació que impedeixi com-
provar les circumstàncies a que al·ludeix
l’article anterior, tret dels llocs habilitats
a l’efecte, i en general, en tots els trams
de la via on estigui prohibit l’avançament,
llevat que el canvi de sentit estigui
expressament autoritzat.

Article 30.- Marxa enrere
1. Es prohibeix circular enrere, tret en

els casos que no sigui possible marxar
endavant, ni canviar de direcció o de sen-
tit de circulació, i en les maniobres com-
plementàries d’altre que les exigeixi, i
sempre amb el recorregut mínim indis-
pensable per efectuar-la.

2. El recorregut de marxa enrere, com
a maniobra complementària d’una altra,
com ara per aturar-se, per estacionar, o
per iniciar la marxa, no podrà ser superior
a quinze metres, ni envair cap intersecció. 

3. La maniobra de marxa enrere haurà
d’efectuar-se lentament, després d’haver-
ho advertit amb els senyals preceptius, i
d’haver-se cerciorat, fins i tot baixant del
vehicle o seguint les indicacions d’una
altra persona si fos necessari, que per les
circumstàncies de visibilitat, d’espai i de
temps necessaris per efectuar-la, no supo-
sarà cap perill per a la resta d’usuaris de
la via.

4. Igualment, deurà d’efectuar la
maniobra de marxa enrere amb les màxi-
mes precaucions i detindrà immediata-
ment el vehicle si escoltés avisos de fer-
ho o s’adonés de la proximitat d’un altre
vehicle, persona o animal, i sempre que
així ho exigeixi la seguretat viària, desis-
tint de la maniobra si fos precís.

AVANÇAMENT

Article 31.- Avançaments per l’esque-
rra. Excepcions

1. En totes les vies objecte d’aquesta
Ordenança, com a norma general,
l’avançament haurà d’efectuar-se per
l’esquerra del vehicle que es pretengui
avançar.

2. Excepcionalment, i sempre i quan
existeixi espai suficient per fer-ho,
l’avançament es podrà efectuar per la
dreta, adoptant les màximes precaucions

quan el conductor del vehicle al que es
pretengui avançar estigui indicant clara-
ment el seu propòsit de canviar de direc-
ció a l’esquerra o parar en aquest costat,
així com en les vies amb circulació en
ambdós sentits.

3. En els carrers amb una calçada que
tinguin almenys dos carrils reservats pel
mateix sentit de circulació, es permet
l’avançament per la dreta amb la condició
que el conductor del vehicle que ho efec-
tua, hagi comprovat prèviament que pot
fer-lo sense perill per als demés usuaris.

4. Podran establir-se altres possibles
excepcions a la norma general senyalada
en el número 1 d’aquest article, i particu-
laritats de la maniobra d’avançament,
quan el caràcter o configuració de la via
en que es desenvolupi aquesta maniobra
així ho aconsellin.

Article 32.- Normes generals de
l’avançament

1. Abans d’iniciar un avançament que
requereixi desplaçament lateral, el con-
ductor que es proposi avançar a un altre
vehicle, haurà d’advertir-ho amb suficient
antelació, mitjançant els senyals precep-
tiu, i comprovar que en el carril que pre-
tén utilitzar per l’avançament, hi ha espai
lliure suficient perquè la maniobra no
posi en perill, ni obstaculitzi a qui circuli
en sentit contrari, tenint en compte la
velocitat pròpia i la dels demés usuaris
afectats. En cas contrari haurà d’abstenir-
se d’efectuar-la.

2. També haurà de cerciorar-se que el
conductor del vehicle que el precedeix en
el mateix carril no hagi indicat el propò-
sit de desplaçar-se cap al mateix costat, ja
que en tal cas haurà de respectar la pre-
ferència que l’assisteix. No obstant, si
després d’un temps prudencial, el con-
ductor de l’esmentat vehicle no exerceix
el seu dret prioritari, es podrà iniciar la
maniobra d’avançament advertint-ho prè-
viament amb senyal acústica o òptica.

3. Així mateix, haurà d’assegurar-se
que cap vehicle no hagi iniciat la manio-
bra d’avançament al seu, així com que
disposa d’espai suficient per reintegrar-se
a la seva mà quan acabi l’avançament.

4. En els casos de calçades amb diver-
sos carrils senyalitzats pel mateix sentit
de circulació, no es considerarà avança-
ment el fet que els vehicles situats en un
carril avancin més que els que marxin
pels de l’esquerra.

5. Queden absolutament prohibits els
avançaments en ziga-zaga 

Article 33.- Execució de l’avança-
ment

1. Durant l’execució de l’avançament,
el conductor que el realitzi haurà de con-
duir el seu vehicle a una velocitat notò-
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riament superior a la del que pretén
avançar, i deixar entre ambdós una sepa-
ració lateral suficient per efectuar-lo amb
seguretat.

2. Si després d’iniciar la maniobra
d’avançament adverteix que es produei-
xen circumstàncies que puguin fer difícil
l’acabament de la maniobra sense provo-
car riscos, reduirà ràpidament la seva
marxa i retornarà de nou a la seva situa-
ció anterior, advertint-ho als que el
segueixen amb els senyals preceptius.

3. El conductor del vehicle que ha
efectuat l’avançament, haurà de reinte-
grar-se al seu carril tan aviat com li sigui
possible i de manera gradual, sense obli-
gar als altres usuaris a modificar la seva
trajectòria o velocitat i advertint-ho mit-
jançant els senyals preceptius.

4. Quan s’efectuí un avançament a
vianants, animals o vehicles de dues
rodes o de tracció animal, la separació
lateral que deurà deixar el conductor que
es proposa fer l’avançament serà com a
mínim de 1,5 metres.

5. Quan l’avançament s’efectuï a
qualsevol altre vehicle diferent dels
al·ludits en el punt anterior, el conductor
del vehicle que ha d’avançar deixarà un
marge lateral de seguretat proporcional a
la velocitat, amplada i característiques de
la calçada.

6. Els conductors dels vehicles de
dues rodes que tinguin previst d’avançar
a un altre tipus de vehicle, ho faran de
forma que entre aquell i les parts que més
sobresurtin del vehicle que fa l’avança-
ment, hi quedi un espai no inferior a 1,5
metres. 

Article 34.- Vehicle avançat
1. El conductor que adverteixi que un

altre que el segueix té el propòsit
d’avançar-lo, estarà obligat a cenyir-se al
costat dret de la calçada, tret del supòsit
de canvi de direcció a l’esquerra o de
parada en aquest mateix costat a que es
refereix l’article 32.2, en que haurà de
cenyir-se el més a l’esquerra possible,
però sense interferir la marxa dels vehi-
cles que puguin circular en sentit contrari.

2. Es prohibeix al conductor del vehi-
cle que és objecte de l’avançament,
d’augmentar la velocitat o efectuar
maniobres que impedeixin o dificultin la
maniobra. També estarà obligat a dismi-
nuir la velocitat del seu vehicle quan, una
vegada iniciat l’avançament, es produeixi
alguna situació que comporti perill pel
propi vehicle, pel vehicle que l’està efec-
tuant, pels que circulen en sentit contrari
o per qualsevol altre usuari de la via.

Article 35.- Prohibicions d’avança-
ment

Queda prohibit avançar:
1. En les corbes i canvis de rasant de

visibilitat reduïda, i en general, en tot lloc
o circumstància on la visibilitat disponi-
ble no sigui suficient per poder efectuar
la maniobra o desistir d’ella una vegada
iniciada, a no ser que els dos sentits de
circulació estiguin clarament delimitats, i
la maniobra pugui efectuar-se sense
envair la zona reservada al sentit contrari.

2. En els passos per a vianants senya-
litzats expressament, 

3. En les interseccions i en les seves
proximitats, llevat que:

a) Es tracti d’una plaça de circulació
giratòria. 

b) L’avançament s’hagi d’efectuar per
la dreta, segons allò previst en l’article
32.2.

c) La calçada en que es realitzi gau-
deixi de prioritat a la intersecció, i/o que
hi hagi senyal expressa que ho indiqui.

d) L’avançament es realitzi a vehicles
de dues rodes.

Article 36.- Supòsits especials
d’avançament

1. Quan en un tram de via en el qual
estigui prohibit l’avançament, es trobi
immobilitzat un vehicle o hi hagi qualse-
vol obstacle, que en tot o en part, ocupi la
calçada en el carril del sentit de la marxa,
i tret dels casos en que tal immobilització
respongui a necessitats del trànsit, es
podrà realitzar l’avançament, encara que
per fer-ho s’hagi d’ocupar part del carril
esquerre de la calçada, després d’haver-se
cerciorat que la maniobra es pot efectuar
sense perill.

2. Les mateixes precaucions s’obser-
varan quan l’obstacle o el vehicle immo-
bilitzat es trobi en un tram de carrer on
l’avançament sigui permès.

CAPÍTOL III: PARADES I ESTA-
CIONAMENT DE VEHICLES

Article 37.- Definició i normes gene-
rals de la parada

1. Als efectes d’aquest Ordenança,
s’entén com a parada la immobilització
breu del vehicle per recollir o deixar per-
sones o carregar i descarregar objectes. El
conductor ha de romandre dins o al costat
del vehicle en situació de poder-lo retirar
quan sigui requerit.

2. La parada s’efectuarà en les
següents condicions:

a) En els carrers amb doble sentit de
circulació el vehicle es situarà arran de la
vorera dreta i en les vies d’un sol sentit
també podrà fer-ho a l’esquerra.

b) El vehicle s’aturarà en l’indret on
pertorbi menys la circulació; en els

carrers amb xamfrà ho farà dins del seus
límits sense excedir l’alineació de les
vorades. S’exceptuen el supòsits del pas-
satgers malalts o amb mobilitat reduïda, i
de prestació de serveis sanitaris, de neteja
o de recollida d’escombraries, així com
els taxis.

3. Els passatgers han de baixar pel
costat de la vorera, excepte el conductor,
que si cal podrà fer-ho per la calçada si
no provoca una situació de perill per a la
circulació.

4. Es pot parar sempre que no afecti
greument la circulació, ni constitueixi un
risc per a la resta d’usuaris de la via, no
ho impedeixi la senyalització correspo-
nent, o sigui un carril de circulació d’una
via declarada d’atenció preferent, o desti-
nat a un determinat grup d’usuaris.

5. No es considerarà parada la deten-
ció accidental o momentània motivada
per necessitats del trànsit, ni l’ordenada
pels agents de la Policia Local.

6. No es podrà efectuar cap parada
quan en un radi d’acció de 40 metres des
d’on es pretengui fer-la hi hagi algun
espai adaptat i senyalitzat a tal fi.

7. Els taxis podran parar en la forma i
llocs reservats a l’efecte, que determini
l’ordenança reguladora del servei, i en el
seu defecte, amb subjecció estricta a les
normes que, amb caràcter general, s’esta-
bleixen en la present Ordenança.

8. En les vies sense vorera el vehicle
s’ha d’aturar a un metre de la façana, un
altra parament o zona de vianants.

Article 38.- Prohibicions de parades 
Es prohibeixen les parades en els

casos i llocs següents:
1. On ho prohibeixi la senyalització

corresponent, vertical o horitzontal.
2. En mig de la calçada, excepte que

estigui expressament autoritzat.
3. On s’obstaculitzi greument la cir-

culació, encara que sigui per un temps
mínim.

4. En doble fila, llevat que encara que
resti lliure un carril en carrers de sentit
únic de circulació, i dos en carrers de dos
sentits, sempre que el trànsit no sigui
molt intens i no hi hagi espai lliure en
una distància de quaranta metres.

5. Quan s’impedeix la incorporació a
la circulació d’un altre vehicle ben esta-
cionat o parat 

6. En andanes, refugis, passeigs cen-
trals o laterals, illes, mitjanes, i zones
senyalitzades amb franges al paviment,
demés elements de canalització del tràn-
sit, i zones de protecció, tant si l’ocupació
és parcial com total. 

7. En els accessos d’entrada i sortida
de vehicles als immobles, degudament
senyalitzats amb la corresponent placa de
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gual i llicència municipal, i al damunt de
les línies continues o graelles de color
groc, pintades en la calçada o en la
vorada.

8. Damunt les voreres, passeigs, i
demés zones destinades a l’ús exclusiu
dels vianants.

9. En les voreres rebaixades per al pas
de persones amb mobilitat reduïda, via-
nants o ciclistes.

10. En les cruïlles o interseccions,
excepte en els xamfrans autoritzats, així
com quan s’impedeixi a altres vehicles
d’efectuar un gir autoritzat per senyal. 

11. En els passos per a vianants,
ponts, i passos subterranis, llevat de sen-
yalització en contrari.

12. En aquells llocs a on s’impedeixi
la visibilitat dels senyals de trànsit

13. On s’obligui els altres conductors
a fer maniobres no reglamentàries i/o
perilloses.

14. En els revolts i canvis de rasant
de visibilitat reduïda.

15. En les parades degudament senya-
litzades per a l’ús exclusiu del transport
públic de viatgers, reserves per a taxis,
minusvàlids, organismes oficials i serveis
d’urgències i seguretat 

16. En les zones de vianants, carrils
bici, bus, bus - taxi o taxi, i en la resta de
carrils o parts de la via reservats exclusi-
vament per a la circulació o el servei de
determinats usuaris.

17. Davant les entrades a immobles,
accessos a edificis destinats a espectacles
o actes públics de gran afluència, deguda-
ment senyalitzats.

18. En llocs reservats per a càrrega i
descàrrega de mercaderies, durant les
hores d’utilització.

19. Quan s’impedeixi l’accés o sor-
tida d’un immoble, de vehicles, persones
o animals.

20. En els llocs senyalitzats temporal-
ment per obres, actes públics, esportius,
etc.

21. En lloc limitat i controlat sense
tiquet o targeta adequada.

22. En sentit contrari al que correspon
al d’una via de sentit únic de circulació

23. En la vora esquerra de la calçada,
amb relació al sentit de marxa del vehi-
cle, en una via de doble sentit de circula-
ció.

24. Estacionar-se o detenir-se per
l’ascensió o descens de viatgers els auto-
busos i autocars del servei públic regular,
fora d’on estigui autoritzat o en llocs
degudament senyalitzats a aquest efecte.

25. Qualsevol altra parada que sense
estar inclosa en els apartats anteriors,
comporti un perill o l’obstaculització
greu al trànsit de vehicles o dels via-
nants.

Article. 39 Definició i normes gene-
rals de l’estacionament.

L’estacionament és la immobilització
d’un vehicle que no es troba en situació
de parada, ni de detenció per emergència,
ni per necessitats de la circulació, ni per
complir algun precepte reglamentari.

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

1. Els vehicles es podran estacionar
en fila, és a dir, paral·lelament a la
vorada, en bateria, o sigui perpendicular-
ment a aquella, i en semibateria, obliqua-
ment.

2. A manca de senyalització expressa,
s’estacionarà en fila en els carrers, places
i xamfrans, és a dir, paral·lelament a la
vorada.

3. En les vies de doble sentit de circu-
lació, l’estacionament, quan no estigui
prohibit, s’efectuarà en el costat dret del
sentit de la marxa.

4. A les vies d’un sol sentit de circu-
lació, i sempre que no existeixi senyal en
contrari, l’estacionament s’efectuarà als
dos costats de la calçada, sempre que es
deixi un amplada per la circulació no
inferior a la d’un carril.

5. Els vehicles s’han de situar tan a
prop de la vorada com sigui possible. En
els estacionaments, cap element del vehi-
cle podrà afectar , ni la circulació de via-
nants per la vorera, ni els elements del
mobiliari urbà, ni els elements estructu-
rals de la via pública.

6. Els conductors han d’estacionar el
seu vehicle de manera que no pugui
posar-se en marxa, ni desplaçar-se
espontàniament, ni ser mogut per tercers,
i hauran de respondre per les infraccions
comeses com a conseqüència del des-
plaçament del vehicle per causa d’una
immobilització incorrecta, llevat que
aquesta s’hagi produït per violència mani-
festa.

7. En les vies amb un sol sentit de cir-
culació, i sempre que no existeixi senyal
en contrari, l’estacionament s’efectuarà
en ambdós costats de la calçada, sempre
que es deixi un espai lliure per a la circu-
lació d’una amplada no inferior a la d’un
carril.

8. En els carrers amb capacitat
màxima per a dues columnes de vehicles,
i amb voreres de menys d’un metre
d’amplada, i d’un únic sentit de circula-
ció, els vehicles seran estacionats en una
sol costat del carrer, poden ser de manera
alternativa per períodes de temps esta-
blerts (quinzenal, mensual, trimestral,
semestral, anual, etc.).

9. Als carrers amb capacitat màxima
per a tres columnes de vehicles i de cir-
culació en doble sentit, l’estacionament es
farà en un sol costat del carrer, d’acord
amb la norma del punt anterior.

10. En les vies en les quals l’estacio-
nament estigui autoritzat en un costat,
amb canvi quinzenal, s’haurà de regular
de manera que durant els primers quinze
dies de cada mes (1-15) s’efectuï en el
costat de la vorera dels immobles dels
números senars, i en el de la dels núme-
ros parells, la resta dels dies del mes (16-
31).

11. El canvi de costat d’estaciona-
ment al final de cada període o quinzena,
el primer dia del període següent, és a dir,
els dies 1 i 16 de cada mes, aquest es por-
tarà a terme des de les vuit fins a les nou
hores del matí com màxim, sempre que,
en fer-ho, no destorbi o talli la circulació.
Quan el dia de canvi sigui festiu i/o diu-
menge, aquest es realitzarà igualment.

12. No es podrà estacionar en cap de
les dues bandes, fins que no es pugui fer
en el costat correcte sense cap perjudici
per al trànsit. En cap cas podrà restar
tallada la circulació en aquests carrers.

13. El titular del vehicle tindrà l’obli-
gació de comprovar per si mateix, o a tra-
vés d'una altra persona o mitjà, com a
màxim cada tres dies, que el seu vehicle
no es troba indegudament estacionat per-
què s'hagi col·locat senyalització de
prohibició d'estacionament per causa que
la calçada hagi de ser ocupada per activi-
tats autoritzades, o perquè hagi de ser
objecte de reparació, senyalització, orde-
nació o neteja. Els conductors seran res-
ponsables de les infraccions que es
puguin produir.

14. Els conductors hauran de deixar
un espai no superior a vint centímetres,
entre la vorada de la vorera i la superfície
exterior de les rodes del vehicle.

15. L’estacionament s’efectuarà de
manera tal, que permeti als demés usuaris
la millor utilització de la resta d’espai
disponible.

16. En els estacionaments amb senya-
lització en el paviment, els vehicles es
col·locaran dins del perímetre marcat.

17. L’Ajuntament fixarà les zones de
la via pública per estacionament o per a la
seva utilització com a terminals de línies
d’autobusos, tant de servei urbà com inte-
rurbà.

18. Els vehicles destinats al transport
de viatgers o de mercaderies de qualsevol
naturalesa, no podran estacionar–se en les
vies públiques, fora dels llocs autoritzats,
tant els dies feiners com els festius,
excepte el temps mínim imprescindible
perquè puguin pujar o baixar els passat-
gers o bé per realitzar operacions de
càrrega i descarrega, sempre i quan ho
facin en les parades i llocs habilitats per a
tal fi, i dins de l’horari establert, és a dir,
de les 8 hores del mati fins a les 21 hores
del vespre.

12 B. O. P. de Girona núm. 160 - 22 d’agost de 2003



19. Aquelles activitats que transitòria-
ment precisin del transport amb un vehi-
cle superior a dotze tones, en hores o
llocs prohibits, caldrà que prèviament
sol·licitin una autorització específica de
l’Autoritat Municipal, la qual es conce-
dirà o denegarà en funció de les cir-
cumstàncies que concorrin. La denegació
haurà de ser motivada.

20. Els vehicles automòbils denomi-
nats autocaravana, caravana, no podran
estacionar o acampar en cap zona o via
pública del terme municipal de Blanes.
Només ho podran fer en les llocs habili-
tats per tal fi, és a dir, en els càmpings o
en aquelles zones habilitades o autoritza-
des exclusivament per l’Autoritat Munici-
pal.

21. Correspondrà exclusivament a
l’Autoritat Municipal autoritzar l’ordena-
ció i regulació de l’estacionament i la cir-
culació en tots els vials d’us públic,
encara que aquests siguin de propietat
privada.

22. Els conductors o titulars dels
vehicles, podran estacionar-los en les
zones d’estacionament limitat (zones bla-
ves), amb les prescripcions següents: 

a) L’horari que s’estableix pel funcio-
nament de les zones d’estacionament
limitat i regulat és el següent: de dilluns a
dissabte, de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a
20.00 hores en la zona centre; de 8.30 a
14.30 hores, de dilluns a dissabte, en la
zona mercat; i en la zona de la platja, de
dilluns a diumenge s del 15 de juny al 15
de setembre de 10.00 a
19.00.hores.Annex 7 apartats A,B i C

b) El temps màxim d’estacionament
en zones blaves és de dues hores.

c) El conductor ha d’obtenir un com-
provant horari i col·locar-lo en un lloc
ben visible de la part interna del parabri-
ses, els minusvàlids hauran de col·locar-
hi la targeta d’autorització especial.

d) Les persones encarregades de la
vigilància de les zones d’estacionament
limitat (zones blaves), hauran de formular
denúncies respecte de les infraccions a les
normes especifiques que regulen aquestes
zones.

e) Queden exclosos de la limitació del
temps d’estacionament i de l’abonament
del preu públic corresponent:

I. Els vehicles estacionats en zones
reservades i especialment senyalitzades
per la seva categoria o activitat.

II. Els vehicles auto–taxi, quan el
conductor hi sigui present i estigui realit-
zant l’operació de pujada o baixada de
passatgers.

III. Els vehicles en servei oficial,
degudament identificats, propietat d’orga-
nismes de l’estat, província, municipi, o
comunitat autònoma, que estiguin desti-

nats directa i exclusivament a la prestació
dels serveis.

IV. Els vehicles destinats a assistèn-
cia sanitària degudament identificats.

V. Els vehicles propietat dels
minusvàlids, quan siguin conduïts pels
seus titulars i tinguin visible la targeta
d’autorització especial expedida per
l’Ajuntament, podran estacionar el seu
vehicles sense cap limitació de temps i
sense l’obligació de treure comprovant,
en les estacionaments regulats i amb
horari limitat.

VI. Si no existeix cap tipus de zona
reservada per a utilització general de dis-
minuïts físics a prop del punt de destina-
ció del conductor, la Policia Local per-
metrà l’estacionament en aquells llocs on
menys perjudici es causi al trànsit, però
mai en indrets on l’estacionament incorri
en alguna de les causes de retirada del
vehicle que preveu aquesta Ordenança de
Circulació.

VII. Qualsevol altre vehicle, quan
prèvia incoació del corresponent expe-
dient, s’acrediti la necessitat d’acollir-se
a aquest règim excepcional i així s’auto-
ritzi. 

1. Constitueixen infraccions d’aquesta
modalitat d’estacionament, els fets
següents:

a) La manca de comprovant horari o
no col·locar-lo en un lloc visible

b) Ultrapassar el límit horari indicat
en el comprovant

c) Estacionar fora dels límits de les
marques viàries de color blau, de delimi-
tació de les places d’estacionament.

d) Estacionar més de dues hores con-
secutives en el mateix lloc, en zones bla-
ves.

2. Els agents de l’autoritat encarregats
de la vigilància del trànsit, podran retirar
el vehicle de la via pública i dipositar-lo
en el lloc habilitat a tal efecte, quan
romangui estacionat en les zones delimi-
tades com d’estacionament amb limitació
horària, sense posar el distintiu que
l’autoritza a fer-ho, o quan s’ultrapassi el
doble del temps abonat, conforme esta-
bleix l’Ordenança Fiscal. 

3. La denúncia formulada per ultra-
passar el límit horari indicat en el com-
provant, sempre que l’excés no sigui
superior a la meitat del temps abonat,
quedarà sense efecte en obtenir un com-
provant especial en les màquines expene-
dores de tiquets. S’haurà de dipositar el
comprovant especial i la denúncia en les
bústies especials instal·lades en la
mateixa màquina expenedora de tiquets.

4. La limitació de circulació, càrrega,
descàrrega i estacionament, establerts en
la present Ordenança, podrà ser objecte
d’excepció en aquells supòsits en els

quals, a judici de l’Autoritat Municipal,
concorrin circumstàncies de naturalesa
especial que així ho aconsellin.

5. L’Autoritat Municipal podrà reser-
var en la via pública espais d’estaciona-
ment per a ús exclusiu dels residents en
determinades zones amb especials proble-
mes de trànsit i d’estacionament.

6. Els vehicles de dues rodes, motoci-
cletes, ciclomotors i bicicletes, s’han
d’estacionar en els llocs senyalitzats per a
aquest fi. En el supòsit que no n’hi hagi a
les rodalies, o que aquests estiguin ocu-
pats, poden estacionar a la calçada, en
bateria recta o obliqua, amb ocupació
d’una amplada màxima d’un metre i mig,
sense impedir l’accés als vehicles imme-
diats.

7. Quan no sigui possible l’estaciona-
ment en els espais previstos en l’apartat
anterior, si no està prohibit i no s’incorre
en cap dels supòsits de l’apartat 29....,
poden estacionar en les voreres de més de
tres metres d’amplada, llevat dels pas-
seigs, places, rambles, vorals i refugis
centrals, amb les següents condicions:

a) A una distància de cinquanta centí-
metres 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 sis metres, en bateria obliqua.

8. Es prohibeix l’estacionament i la
parada de vehicles de dues rodes (motoci-
cletes i ciclomotors) en les voreres, en les
següents circumstàncies:

I. La distància mínima entre aquests
vehicles estacionats segons els apartats
anteriors i els límits d’un pas de cinc
metres per a vianants i d’una parada de
transport públic, serà de quinze metres.

II. En llocs de gran concentració de
vianants a causa de la celebració d’actes,
festes o manifestacions ciutadanes de
qualsevol mena.

III. En tots aquells punts on es pugui
impedir o dificultar l’ús d’un servei
públic (cabina telefònica, bústia de
correus, etc.) o del mobiliari urbà (bancs,
papereres, contenidors, etc.).

IV. L’estacionament sobre voreres es
farà circulant amb el motor parat i amb el
conductor a peu. Únicament es podrà uti-
litzar la força del motor per salvar el des-
nivell de la vorada, però mai pels passos
de vianants, ni per les adaptacions per a
persones amb disminució física.

V. En cap cas es podran deixar
menys de tres metres lliures per al pas de
vianants, entre el vehicle i la façana,
jardí, tanca o qualsevol altre element que
delimiti la vorera.
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VI. Quan s’estacioni una motocicleta
o ciclomotor entre altres vehicles, es farà
de manera que no s’hi impedeixi l’accés,
o el pas des de la vorera a la calçada.

VII. Restarà expressament prohibit
l’estacionament d’aquests vehicles arram-
bats o recolzats en les façanes.

VIII. El fet d’estacionar damunt la
vorera, no autoritza de cap manera a lli-
gar o encadenar cap vehicle de dues rodes
a cap element estructural de la via
pública, ni al mobiliari urbà, ni a cap ele-
ment d’una finca.

IX. La senyalització establerta en
cada cas, preval sobre les normes gene-
rals d’aquest article. 

Article. 40 - Prohibició d’estaciona-
ment

Es prohibeix l’estacionament:
1. En els llocs on ho prohibeixi

expressament la senyalització:
a) Mitjançant el senyal vertical

corresponent
b) Mitjançant una marca viària de

color groc, o línia longitudinal disconti-
nua al paviment al costat de la vorera, a
la mateixa vorera o a la vorada.

2. En els llocs 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 peri-
lloses.

5. En doble fila , tant si es en paral·lel
amb un altre vehicle, com si ho és amb
un contenidor d’escombriaires. De reco-
llida selectiva, d’obres o similars; o al
davant de tanques no fixes, o altres se-
nyals de balisa col·locats per garantir una
mesura circulatòria o de seguretat.

6. Separats excessivament de la
vorada.

7. En sentit contrari al que correspon
en una via de sentit únic de circulació.

8. En la vora esquerra de la calçada,
amb relació al sentit de marxa del vehi-
cle, en una via de doble sentit de circula-
ció.

9. En els llocs on s’impedeixi la visi-
bilitat del trànsit o dels senyals als usua-
ris als quals afectin.

10. A una distància inferior a cinc
metres de la cantonada d’una via o carrer,
quan destorbi la maniobra de gir a qual-
sevol vehicle, quan destorbi la visibilitat
del trànsit, o quan impedeixi o dificulti el
pas de vianants per creuar perpendicular-
ment la calçada.

11. De manera que es destorbi la sor-
tida d’altres vehicles estacionats regla-
mentàriament.

12. En els passos adaptats i senyalit-
zats per a vianants, discapacitats o ciclis-
tes.

13. Totalment o parcialment al
damunt d’una vorera, andana, refugi, pas-
seig central o lateral, vorals, o altres
zones destinades al pas de vianants.

14. Dins del perímetre de les marques
viàries amb franges obliqües, de color
groc o blanc; tant si l’ocupació és parcial
com total.

15. Quan s’efectuï en una parada de
transport públic, senyalitzada i delimitada
(bus, taxi, etc.).

16. En les zones senyalitzades com a
reserva de càrrega i descàrrega de merca-
deries, durant les hores d’utilització, o
excedint del temps màxim permès, regu-
lat mitjançant el senyal corresponent.

17. En els guals correctament senya-
litzats i autoritzats.

18. En els espais d’estacionament
reservats per a persones amb mobilitat
reduïda.

19. En els espais destinats i senyalit-
zats per a la col·locació de contenidors de
recollida de deixalles domiciliàries i de
residus per al seu posterior reciclatge
(vidres, papers, plàstics, etc.).

20. Quan s’efectuï en un espai expres-
sament reservat per als serveis d’urgència
i de seguretat.

21. Quan s’impedeixi el gir autoritzat
pel senyal corresponent.

22. Quan s’obstaculitzi la normal uti-
lització dels passos de sortida o accessos
a un immoble, de vehicles, persones o
animals.

23. Quan s’efectuï en mitjanes, sepa-
radors, illetes, o altres elements de cana-
lització del trànsit.

24. En les zones reservades per a
l’estacionament de vehicles de servei
públic, organismes oficials, i per a un
determinat tipus d’usuaris.

25. En aquells carrers on la calçada
tingui una amplada que només permeti el
pas d’una columna de vehicles (automò-
bils).

26. En els carrers amb doble sentit de
circulació on l’amplada de la calçada
només permeti el pas de dos vehicles en
paral·lel – automòbils.

27. Quan s’efectuï en les intersec-
cions o en les seves proximitats, si es
dificulta el gir a altres vehicles, o si es
genera un perill per manca de visibilitat.

28. En els llocs habilitats per a l’esta-
cionament amb horari limitat, si no es
col·loca el distintiu o justificant que
l’autoritza, en lloc visible del vehicle, o
quan col·locat el distintiu acreditatiu,
s’ultrapassi el temps màxim d’estaciona-
ment autoritzat que figura en el distintiu.

29. Fora dels límits de les marques
viàries de delimitació de places d’estacio-
naments autoritzats.

30. En bateria, sense senyal que ho
reguli expressament.

31. En línia, quan l’estacionament
s’hagi d’efectuar en bateria, conforme
amb la senyalització que ho regula.

32. Al mig de la calçada. S’entendrà
que un vehicle està al mig de la calçada
sempre que no estigui estacionat de forma
reglamentària al costat de la vorada,
segons l’establert en l’art. 38 apart. 11
d’aquesta Ordenança.

33. En una illa de vianants, fora de les
hores permeses, llevat d’estacionaments
expressament autoritzats.

34. L’estacionament damunt d’una
boca d’incendis.

35. En les sortides d’emergència,
degudament senyalitzades.

36. Quan la distància entre el vehicle
i la vorada o una marca longitudinal sobre
la calçada que indiqui la prohibició de
travessar-la, sigui inferior a tres metres, o
en qualsevol cas que no permeti el pas
d’altres vehicles.

37. En les zones que –eventualment o
circumstancialment– hagin de ser ocupa-
des per altres usos o activitats autoritza-
des, o en les que hagin de ser objecte de
reparació o neteja. En aquests supòsits, es
donarà publicitat a la prohibició, a través
dels mitjans de difusió oportuns, i mit-
jançant la col·locació de la corresponent
senyalització circumstancial i d’avisos als
parabrises dels vehicles estacionats.
Aquesta publicitat prèvia, es farà amb una
antelació de quaranta vuit hores, per als
llocs habilitats com d’estacionament amb
horari limitat ( zones blaves), i de quatre
dies per a la resta, llevat de casos
d’urgència justificada.

38. Quan el remolc o semiremolc esti-
gui separat del vehicle tractor que l’arros-
sega.

39. Als remolcs, caravanes i auto-
caravanes, excepte en els llocs habilitats i
autoritzats.

40. Als vehicles destinats al transport
de viatgers de més de nou places, o de
mercaderies de qualsevol naturalesa, en
totes les vies públiques dins del terme
municipal de Blanes, excepte en els llocs
habilitats o destinats per a l’estaciona-
ment d’aquests vehicles, i en cap cas
podran romandre estacionats en les vies
urbanes i travessies durant la franja horà-
ria compresa entre les 21.00 hores del
vespre i les 8.00 hores del matí.

41. En els carrers o vies mancades de
voreres, sense mantenir una distància
mínima d’un metre fins a la façana mes
propera, escala, paret de finca o zona de
vianants.

42. En els indrets on la calçada tingui
senyalitzats espais reservats per la
col·locació de contenidors.

43. En tots aquells llocs on –encara
que no estiguin expressament recollits en
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aquesta Ordenança–l’estacionament cons-
titueixi un obstacle greu per a la circula-
ció de vehicles, vianants o animals.

CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES

Article 41. Disposicions generals.
1. La càrrega i descàrrega de merca-

deries haurà de realitzar-se a l’interior
dels locals comercials, sempre que
aquests reuneixin les condicions adequa-
des per fer-ho.

2. La llicència d’activitat de locals
comercials i/o industrials, que per la seva
superfície, finalitat i situació, es pugui
presumir racionalment que hauran de rea-
litzar operacions de càrrega i descàrrega
de forma habitual i/o amb especial inten-
sitat, estarà condicionada a la reserva
d’espai interior suficient per a poder rea-
litzar-les.

3. Quan les condicions dels locals
comercials o industrials no permetin la
càrrega i descàrrega en el seu interior,
l’Alcaldia podrà habilitar zones reserva-
des, amb la finalitat que els vehicles des-
tinats al transport de mercaderies puguin
efectuar aquests tipus d’operacions.

4. La utilització de les zones reserva-
des per a càrrega i descàrrega, només es
permetrà als vehicles autoritzats per fer
transport de mercaderies, i vehicles
comercials i/o industrials, visualment
identificats que hagin de carregar o des-
carregar mercaderies relacionades amb la
seva activitat. El període de temps màxim
permès d’estacionament sense carregar o
descarregar, és de 15 minuts.

5. Únicament es permetrà la càrrega i
descàrrega fora de les zones reservades,
els dies, les hores i en els llocs que prè-
viament es determini, i sempre després
d’haver obtingut la corresponent autorit-
zació municipal.

6. En cap cas i sota cap circumstàn-
cia, els vehicles que realitzin operacions
de càrrega i descàrrega podran fer-ho en
els llocs on amb caràcter general estigui
prohibida la parada o es dificulti la circu-
lació de vehicles i/o de vianants.

7. Cal disposar de llicència municipal
per dur a terme aquesta activitat fora de
les zones i horaris establerts de càrrega i
descàrrega, quan aquestes operacions
entorpeixin el trànsit de vehicles i/o de
vianants.

8. Tampoc es podran aturar totalment
o parcial en les voreres, andanes, passeigs
o zones en les quals el paviment estigui
senyalitzat amb franges obliqües o amb
graelles de color groc o blanc, tant si
l’ocupació és total com parcial.

9. Les mercaderies, els materials i les
coses que siguin objecte de càrrega i

descàrrega, no es deixaran a terra, sinó
que es traslladaran directament de
l’immoble al vehicle o viceversa.

10. Les operacions de càrrega i descà-
rrega s’hauran de fer amb les degudes
precaucions per evitar sorolls innecessa-
ris, i amb l’obligació de deixar neta la
vorera i la calçada.

11. Les mercaderies es carregaran i
descarregaran pel costat del vehicle més
proper a la vorera, utilitzant els mitjans
necessaris per agilitar l’operació, i procu-
rant no dificultar la circulació, tant de
vianants com de vehicles.

12. L’autoritat municipal podrà deter-
minar zones reservades per a càrrega i
descàrrega, en les quals serà d’aplicació
el règim general dels estacionaments
regulats, i amb l’horari de 8.00 a 20.00
hores, amb un temps màxim d’estada
sense carregar o descarregar, de 15
minuts, i hauran d’estar degudament se-
nyalitzades i delimitades.

13. L’horari establert per a les opera-
cions de la càrrega i descàrrega de merca-
deries amb vehicles dins del perímetre de
l’illa de vianants, serà el següent:

a) Per carregar i descarregar pel matí,
ho podran fer de 7.00 a 10.30 hores, per
la tarda de 15.00 a 17.30 hores, i per la
nit, entre l’1 de juny i el 30 de setembre,
de 21.00 a 24.00 hores.

14. Llevat que es disposi de llicència
municipal, no es permeten les operacions
de càrrega i descàrrega de mercaderies els
diumenges i festius, ni els dies feiners de
22.00 a 8.00 hores, i des de l’1 d’octubre
fins al 31 de maig només es permet la
càrrega i descàrrega de vehicles de menys
de MMA 3.500 kg., sempre que es rea-
litzi a l’interior del local comercial o
industrial, i que aquest reuneixi les condi-
cions adequades per no provocar cap
molèstia als veïns o als immobles veïns.

CAPÍTOL IV: ENLLUMENAT
DELS VEHICLES

Article 42. Utilització de l’enllumenat
1. Tots els vehicles (incloses les bici-

cletes) que circulin entre el vespre i
l’alba, o a qualsevol hora del dia, han de
portar encès l’enllumenat de posició
davanter i de darrere, i/o el llum
d’encreuament, els vehicles que excedei-
xin de 2’10 metres d’amplada, a més a
més hauran de portar encès els llums de
gàlib.

2. També hauran de portar encès
durant el dia la llum d’encreuament: 

a) Les motocicletes que circulin per
qualsevol via del terme municipal de Bla-
nes.

b) Tots el vehicles que circulin per un

carril reversible, o en sentit contrari al
normalment utilitzat en la calçada on es
trobi situat, ja sigui un carril que els esti-
gui exclusivament reservat, o bé obert
excepcionalment a la circulació en
l’esmentat sentit.

Article 43.- Supòsits especials
d’enllumenat

1. També serà obligatori utilitzar
l’enllumenat antiboira, llums d’encreua-
ment o llums de llarg abast, quan existei-
xin condicions meteorològiques o
ambientals que disminueixin sensiblement
la visibilitat, com ara boira, pluja intensa,
nevada, núvols de fum o de pols, o de
qualsevol altre circumstància anàloga.

2. Els llums davanters antiboira es
podran fer servir sols, o conjuntament
amb els llums d’encreuament, o fins i tot
amb els llums de llarg abast. Només es
podran portar encesos quan les condicions
meteorològiques o ambientals siguin
especialment desfavorables, com en casos
de boira densa, pluja intensa, fortes neva-
des o núvols dens de fum o pols. Utilitzar
els llums antiboira de davant o de darrera
sense una causa que ho justifiqui.

3. Tot vehicle que es trobi estacionat
o aturat entre el vespre i l’alba, a la
calçada o al voral d’una via urbana o tra-
vessia insuficientment enllumenada,
haurà de tenir encesos els llums de posi-
ció o d’estacionament.

4. S’entendrà per una via insuficient-
ment il·luminada, aquella en la que una
persona amb la vista normal, en algun
punt de la calçada no pugui llegir una
placa de matrícula a una distància de 10
metres, o no pugui distingir un vehicle
pintat de color fosc a 50 metres de distàn-
cia.

5. Els supòsits de circular produint
enlluernaments als altres usuaris de la via
o de circular o estacionar sense l’enllu-
menat corresponent en situació de faltes o
disminució de la visibilitat, tan a les vies
urbanes com a les travessies

Article 44.- Advertències dels con-
ductors

1. Els conductors estan obligats a
advertir la resta d’usuaris de la via de les
maniobres que tinguin la intenció d’efec-
tuar amb els seus vehicles.

2. Com a norma general, aquestes
advertències es faran utilitzant la senya-
lització lluminosa del vehicle, o, en el seu
defecte, amb el braç.

3. Excepcionalment, es podran fer
servir senyals acústics no estridents, res-
tant prohibit el seu ús sense una causa
que ho justifiqui, o de forma exagerada 

4. Les advertències acústiques només
les podrà fer servir el conductor d’un
vehicle no prioritari en els següents
casos: 
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a) Per evitar un possible accident, i de
manera especial en vies molt estretes i
amb moltes corbes.

b) Per advertir –fora de poblat– al
conductor d’un altre vehicle el propòsit
d’avançar-lo.

c) Per advertir la presència als demés
usuaris de la via, de conformitat amb allò
disposat en l’article 24.4 d’aquesta Orde-
nança de circulació.

5. Es prohibeix la utilització abusiva i
supèrflua de senyals acústics, així com el
seu ús des de les 11 hores de la nit fins a
les 7 hores del matí. 

Article 45.- Advertiment d’altres
vehicles

1. De conformitat amb l’art. 71 del
Reglament general de circulació, els con-
ductors de vehicles destinats a obres, ser-
veis, tractors, màquines agrícoles, i demés
vehicles especials, advertiran la seva
presència, tant de dia com de nit, sempre
que circulin per les vies públiques, mit-
jançant l’ús d’un senyal lluminós rotatiu
de color groc auto, tal com s’estableix en
l’article 173 del RGC i en l’Annex XI ,
V-2 punt 3 del Reglament General de
Vehicles.

2. El fet de no portar la senyalització
lluminosa instal·lada en el vehicle, tindrà
la consideració d’infracció greu

CAPÍTOL V: ALTRES NORMES DE
CIRCULACIÓ

Article 46.- Portes
1. No es pot circular amb un vehicle

amb les portes obertes, obrir-les abans de
la seva immobilització, i/o obrir-les o bai-
xar-ne sense haver-se cerciorat prèvia-
ment que això no implica l’obstaculitza-
ció o perill per altres usuaris,
especialment pel que fa referència als
conductors de bicicletes.

Article 47.- Apagat de motor
1. Encara que el conductor no aban-

doni el seu lloc, haurà de parar el motor
sempre que el vehicle estigui detingut a
l’interior d’un túnel o en un lloc tancat,
durant més de dos minuts, i no el podrà
tornar a posar en funcionament fins que
pugui prosseguir la marxa, però mentres
tant haurà de mantenir encès l’enllumenat
de posició.

2. Quan un vehicle hagi de fer provi-
sió de combustible, aquest haurà de
romandre amb el motor parat.

Article 48.- Cinturó, casc i resta
d’elements de seguretat

1. Els conductors i ocupants de vehi-
cles a motor i ciclomotors, estan obligats

a utilitzar el cinturó de seguretat, el casc i
demés elements de protecció:

a) Utilitzaran cinturons de seguretat i
altres elements de retenció homologats,
correctament cordats, tan si circulen per
vies urbanes com si ho fan per vies inte-
rurbanes: 

I. El conductor i els passatgers dels
seients davanters, centrals i laterals, així
com els passatgers que ocupin els seients
de darrere dels turismes i d’aquells vehi-
cles amb MMA no superior a 3.500 Kg,
que mantinguin les característiques essen-
cials dels turismes i que siguin aptes per
al transport simultani de persones i mer-
caderies.

II. Pel conductor i els passatgers dels
seients davanters dels vehicles destinats
al transport de mercaderies, amb PMA no
superior a 3.500 Kg, i dels vehicles desti-
nats al transport de persones, que tinguin
a més del seient del conductor, més de
vuit places, amb un PMA de 5.000 Kg.

2. El fet de no portar instal·lats els
cinturons de seguretat en els turismes,
tindrà la consideració d’infracció greu.

3. Els conductors i passatgers de
motocicletes de dues rodes, amb o sense
sidecar, i els conductors de ciclomotors,
hauran de portar correctament posats i
cordats els cascs de protecció homologats
o certificats d’acord amb la legislació
vigent, quan circulin per vies urbanes i
interurbanes.

4. No obstant allò disposat en aquests
articles, podran circular sense cinturons,
cascs o altres sistemes de seguretat homo-
logats, totes les persones que es trobin
dintre dels supòsits d’execucions regulats
en l’art. 119 del Reglament general de
circulació.

Article 49.- Circulació de vehicles
especial per raó de les característiques del
vehicle.

1. La circulació per zona urbana dels
vehicles que tinguin un pes o unes dimen-
sions no autoritzades reglamentàriament,
precisa d’una autorització municipal
expressa que en determini les condicions.
Les autoritzacions es concediran per un
sol viatge o per un període determinat.
Les sol·licituds urgents d’aquests tipus
d’autoritzacions les atendrà directament
la Prefectura de la Policia Local.

2. No es permet la circulació per la
zona urbana dels vehicles especials deno-
minats trens turístics, constituïts per un
vehicle tractor i un o diversos remolcs,
concebuts i construïts per al transport
turístic de persones, sense autorització
municipal, en la qual hi haurà de constar
el recorregut a realitzar, les parades,
l’horari, la velocitat màxima limitada,
així com totes les limitacions que es con-

siderin necessàries per garantir la segure-
tat viària.

3. Els vehicles blindats de transport
de cabals no necessiten autorització
municipal especial, i poden efectuar para-
des per carregar i descarregar, en llocs
prohibits, sempre que no dificultin greu-
ment la circulació de vehicles i no obs-
trueixin els passos de vianants, o els guals
per a persones amb mobilitat reduïda o
per a ciclistes.

Article 50 – Transport col·lectiu de
viatgers

1. La prestació de servei de transport
escolar i de menors està subjecte a llicèn-
cia municipal,  d’acord amb la legislació
vigent en matèria de transport, en els caos
següents:

a) Transport discrecional realitzat
amb vehicles automòbils de més de nou
places, inclosa la del conductor, ocupats
per menors de catorze anys, en una pro-
porció, com a mínim de les tres quarts
parts, l’itinerari dels quals no excedeixi
terme municipal.

b) Per a la prestació de serveis de
transport escolar interurbà amb parades
intermèdies o amb origen o destinació a
un centre d’ensenyament ubicat en el
terme municipal de Blanes, cal estar en
possessió d’autorització de la Direcció
General de Ports i Transports de la Gene-
ralitat de Catalunya.

2. El servei es prestarà per mitjà de
vehicles que reuneixin les especificacions
previstes en la legislació vigent, i con-
duïts per titulars del permís de conducció
de la classe que correspongui, així com
de l’autorització especial, establerts en el
Reglament general de conductors. 

3. La llicència de transport escolar
s’atorgarà per a cursos escolars complets
o per al període de temps que resti perquè
s’acabi.

4. L’Ajuntament informarà i podrà
proposar canvis a la Direcció General de
Ports i Transports de la Generalitat de
Catalunya, sobre la ubicació de les para-
des intermèdies, de principi o final de tra-
jecte i sobre els recorreguts urbans dels
transports escolars interurbans, quan
aquests transitin pel terme municipal de
Blanes.

5. En l’autorització municipal, a més
del que determini la legislació correspo-
nent, hi haurà de constar el recorregut, els
horaris, les parades i el temps màxim
d’espera.

6. S’haurà de sol·licitar una nova
autorització per a qualsevol modificació
de les condicions amb les quals fou ator-
gada.

7. Per tal de no pertorbar el trànsit de
la població, les empreses concessionàries
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de serveis públics interurbans de viatgers,
hauran d’establir oficina de despatx de
bitllets dins de la població, prèvia autorit-
zació d’aquest Ajuntament. Els vehicles
adscrits als esmentats serveis no podran
estacionar-se en les parades autoritzades,
durant més temps del necessari per deixar
i recollir els viatgers.

8. El transport públic discrecional de
viatgers, no podrà estacionar, ni tan sol
parar per deixar o recollir passatgers, en
les parades destinades al transport públic
urbà i interurbà amb origen o destinació a
la nostra vila. Només ho podrà fer als
llocs autoritzats i senyalitzats. El període
de temps màxim d’estacionament permès
del vehicle, sense deixar o recollir passat-
gers, serà de 15 minuts. 

Article 51 Parades de transport públic
de viatgers.

1. Les parades de transport públic per
a recollir o deixar passatgers es faran en
les llocs determinats per l’Ajuntament.
No s’hi podrà romandre més temps del
necessari per recollir o deixar els passat-
gers, llevat de les senyalitzades com a
origen o final de línia.

2. L’Ajuntament establirà el sistema
en que s’haurà de prestar el servei de
transport urbà de viatgers, tant en la seva
gestió com amb els itineraris, parades,
etc., que es considerin necessaris per
cobrir les necessitats de la nostra vila.

3. El transport públic urbà de viatgers
d’aquesta població el prestarà l’Ajunta-
ment mitjançant qualsevol de les formes
de gestió o explotació previstes per la
vigent legislació de règim local.

4. Els concessionaris de transport
públic informaran als usuaris de les modi-
ficacions que afectin a les línies i a les
parades.

5. En les parades de transport públic
destinades al servei de taxi, aquests vehi-
cles només hi podran romandre a l’espera
de passatgers.

6. El nombre de vehicles no podrà ser
mai superior a la capacitat de la parada.

7. Pel que fa a les parades de trans-
port públic interurbà en sol urbà, els titu-
lars de les línies han de disposar de
l’autorització de l’administració correspo-
nent.

8. Els serveis de sortida, arribada i
trànsit d’autobusos de línies regulars
transport de viatgers, equipatges i encà-
rrecs amb parada a Blanes, han d’utilitzar
l’estació d’autobusos, llevat d’aquells que
en aplicació de la normativa d’ordenació
del transport terrestre n’estiguin exempts.

9. Tots els serveis de transport de
viatgers que efectuïn parades fora de
l’estació d’autobusos, per recollir o deixar
viatgers, han de disposar de la correspo-

nent autorització de l’Ajuntament o de
l’administració competent.

Article 52. Circulació de vehicles
pesats i transport de mercaderies.

1. Es prohibeix la circulació de vehi-
cles pesats amb una massa autoritzada
(MMA) superior a les 12 tones, de les 0 a
les 24 hores, per totes les vies urbanes de
Blanes, excepte si és per al subministra-
ment de materials d’obres, i dels trans-
ports que es dirigeixin a punts de l’inte-
rior de la vila per efectuar les operacions
necessàries de càrrega i descàrrega prò-
pies de la seva activitat.

2. Els vehicles amb origen i destí al
casc urbà, només poden circular per les
vies autoritzades per l’Ajuntament, ate-
nent les indicacions efectuades, pel tra-
jecte més curt i adequat als criteris
següents:

a) Es tindrà en compte l’amplada dels
carrers, i s’escolliran aquells que perme-
tin una circulació més fluïda.

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

c) Es respectaran estrictament les
prohibicions de circulació senyalitzades.

3. Els vehicles destinats al transport
de carns i peixos per al consum, hauran
de ser hermètics i tancats, totalment
aïllats i protegits de la pols i la pol·lució
atmosfèrica, així com contra la intempè-
rie i el calor.

4. No és permesa la circulació de
vehicles amb la trepa caiguda, ni amb la
càrrega sobresortint més de dos metres
per la part anterior o posterior.

5. El vehicles que transportin mate-
rials que produeixin pols, mals olors, o
que puguin caure, com ara: runa, ciment,
guix, farines, fems, etc., ho hauran de fer
sempre cobrint totalment i eficaç els
material amb una lona de dimensions ade-
quades.

6. El límit màxim de velocitat dins de
la zona urbana de Blanes és de 40 quilò-
metres per hora, llevat d’un altre límit
inferior expressament senyalitzat.

7. Dins el terme municipal de Blanes,
no es permet l’estacionament de vehicles
amb una MMA superior a 3,5 tones,
remolcs, semiremolcs, vehicles articulats,
tractocamions, regulat en l’article 38
apartat 18 d’aquest Ordenança, llevat dels
espais degudament autoritzats i habilitats
per a aquest efecte.

Article. 53 Transport de mercaderies
perilloses.

1. En totes les vies urbanes de Blanes,
es prohibeix el transport en trànsit de
mercaderies perilloses, explosives o infla-
mables, així com el transport de més de
3.000 litres de productes contaminats de
l’aigua.

2. Els vehicles pesats, cisternes o con-
tenidors cisternes que transportin matèries
perilloses destinades al proveïment
d’estacions de servei o gasolineres, sem-
pre que utilitzin els itineraris d’entrada i
sortida i els horaris estipulats per a cada
estació de servei per descarregar de forma
parcial o total la seva càrrega. Els itinera-
ris i horaris es determinaran per Decret
d’Alcaldia.

3. Es permet la circulació de vehicles
de transport de matèries perilloses per al
repartiment a domicili de consumidors de
gasos liquats d’ús domèstic i de gas-oil
per a calefacció.

4. Es permet la circulació de vehicles
de transport de matèries perilloses per la
descàrrega parcial o total de gasos i pro-
ductes necessaris per la funcionament de
centres sanitaris, sempre que utilitzin els
itineraris d’entrada i sortida i els horaris
estipulats per a cada centre. Els itineraris
i horaris es determinaran per Decret
d’Alcaldia.

5. Els vehicles pesats, amb una MMA
superior a 12 tones, que tinguin la circu-
lació autoritzada amb destinació o origen
a apunts determinats o a polígons indus-
trials de Blanes, hauran de seguir
necessàriament els itineraris d’entrada i
sortida, els horaris, i si escau, hauran de
circular amb acompanyament.

6. El límit màxim de velocitat és de
40 quilometres per hora, llevat d’un altre
límit inferior expressament senyalitzat.

7. En el cas que es produeixi una
situació d’emergència relacionada amb un
vehicle que transporti mercaderies peri-
lloses, el conductor, o si això no fos pos-
sible, qualsevol altra persona, ho comuni-
carà als agents de l’autoritat (policia i/o
bombers).

8. S’entén per emergència, tota situa-
ció de perill provocada per un accident o
incident que requereixi la intervenció del
serveis de seguretat per prevenir, pal·liar
o neutralitzar les conseqüències que
puguin patir les persones i els béns.

9. En cas d’emergència, es seguiran
les indicacions que s’especifiquen a
l’ANNEX VIII

10. Dins del terme municipal de Bla-
nes no es permet l’estacionament de vehi-
cles destinats al transport de mercaderies
perilloses, llevat en els espais especial-
ment autoritzats i habilitats per a aquest
efecte. Els espais d’estacionament auto-
ritzats per als vehicles esmentats en els
apartats anteriors, s’establiran per Decret
d’Alcaldia.

Article 54. Actuació davant d’un acci-
dent de trànsit

1. Els usuaris de les vies que es vegin
implicats en un accident de trànsit, el pre-
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senciïn o en tinguin coneixement, estaran
obligats a auxiliar o sol·licitar auxili per
atendre les víctimes si n’hi hagués, pres-
tar la seva col·laboració per evitar majors
perills, restablir –en la mesura del possi-
ble– la seguretat de la circulació, esclarir
els fets i facilitar les dades precises sobre
la seva identitat, si així el requereixen
altres persones implicades en l’accident.

2. Si per causa d’accident o avaria, el
vehicle o la seva càrrega obstaculitzessin
la calçada, els conductors, després de se-
nyalitzar convenientment el vehicle o
l’obstacle creat, adoptaran les mesures
necessàries perquè sigui retirat en el
mínim temps possible, devent de treure’l
de la calçada i situar-lo de forma que
compleixi les normes d’estacionament,
sempre que això sigui factible.

3. El conductor que produeixi algun
dany a qualsevol vehicle estacionat sense
conductor, procurarà localitzar i advertir
al seu propietari, del dany fet, així com
facilitar-li la seva identitat, i en el supòsit
que aquesta localització no resultés possi-
ble, haurà de comunicar-ho immediata-
ment a la Policia Local.

Article 55. Publicitat
No es podrà utilitzar cap vehicle amb

altaveus o qualsevol altre mitjà per fer
publicitat en tot el terme municipal, sense
haver obtingut prèviament la corresponent
llicència municipal.

CAPÍTOL VI: CIRCULACIÓ DE
VIANANTS

Article 56. Circulació dels vianants
1. Els vianants transitaran per les

voreres, passeigs o llocs a ells destinats,
preferentment per la seva dreta. Excep-
cionalment, podran circular per la
calçada, sempre que adoptin les degudes
precaucions i no produeixin pertorbació
greu a la circulació, en els supòsits
següents:

I. Quan portin objectes voluminosos
que puguin constituir, si circulessin per la
vorera, un destorb d’importància pels
demés vianants.

II. Els grups de vianants que formin
un seguici.

III. Els minusvàlids que es desplacin
en cadira de rodes.

IV. Quan no existeixin zones per a la
circulació de vianants, podran transitar
per la calçada pel lloc més allunyat del
seu centre. 

V. Els vianants que precisin travessar
la calçada ho faran amb la màxima
diligència, sense detenir-se ni obstaculit-
zar els demés usuaris, ni pertorbar la cir-
culació.

En tot cas, adoptaran les prescripcions
següents:

a) En els passos regulats per agents,
hauran d’obeir sempre les indicacions que
sobre el particular efectuïn aquests.

b) En els passos regulats per semàfors
hauran d’obeir les indicacions del llums,
no penetrant en el pas fins que la senyal
dirigida a ells ho autoritzi.

c) En els restants passos, no hauran
d’envair la calçada sense haver-se cercio-
rat prèviament, a la vista de la distància i
la velocitat que circulin els vehicles més
pròxims, que no existeix perill en creuar.

d) Quan no existeixi pas per a via-
nants senyalitzat en un radi d’acció de 50
metres, creuaran pels cantons, i en direc-
ció perpendicular a l’eix de la via.

e) En aquest supòsit, abans de creuar
la calçada hauran de cerciorar-se que no
obstaculitzaran la circulació de vehicles,
als que hauran de deixar pas, detenint-se
fins i tot, si fos precís, encara que ja
s’estigui creuant la calçada.

f) Els vianants només poden creuar
les places o rotondes per la calçada si ho
fan pels llocs habilitats a tal efecte (pas-
sos de vianants), i si aquests no hi són,
han de voltar-les passant per les voreres.

g) En 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 tran-
seünts, o fins i tot, per a les mateixes per-
sones que els practiquin, llevat d’aquells
llocs expressament autoritzats per l’Auto-
ritat Municipal. 

h) Els menors de 12 anys, sempre que
vagin acompanyats de persones majors
d’edat, podran circular per les voreres,
andanes i passeigs, amb patins, patinets,
monopatins, tricicles, bicicletes i similars,
adequant la seva velocitat a la dels via-
nants, sense superar els 10 km/h, excepte
en moments d’aglomeració.

i) Els patins, patinets, monopatins i
altres aparells similars, no poden circular
per la calçada, ni ser arrossegats per un
altre vehicle.

Article 57. Zones de vianants ”Illes
de vianants”

1. L’Alcaldia podrà establir zones de
vianants en determinades àrees de la vila,
en les quals s’hi restringirà de forma total
o parcial la circulació i l’estacionament
de vehicles. Aquestes zones es determina-
ran prèvia consulta amb les organitza-
cions representatives dels interessos veï-
nals, comercials i de serveis de la zona.
Aquestes s’anomenaran “illes de via-
nants” i s’enumeraran en l’ANNEX VI,
opció A, de la present Ordenança, quan
siguin permanents, i quan siguin tempo-
rals, es farà per mitjà d’un Ban.

2. Les illes de vianants estaran senya-
litzades a l’entrada i a la sortida, sense
perjudici dels elements mòbils que s’hi
puguin instal·lar per impedir o controlar
l’accés de vehicles.

3. La prohibició de circulació i esta-
cionament en les illes de vianants es
podrà establir amb caràcter permanent o
referir-se únicament a unes determinades
hores del dia o a uns determinats dies, i
podrà afectar a totes o només algunes de
les vies de la zona delimitada.

4. Per regular l’accés o l’estaciona-
ment en l’illa de vianants es podrà exigir
la col·locació d’un distintiu en els vehi-
cles. Els que tinguin parabrises, hauran de
portar el distintiu en la part inferior
esquerra, de manera que sigui ben visible
des de l’exterior.

5. Les limitacions de circulació i esta-
cionament que s’estableixin a les illes de
vianants no afectaran els següents vehi-
cles: 

a) Els del servei d’extinció d’incendis
i salvaments, els de policia, les ambulàn-
cies, i tots aquells que siguin inherents a
la prestació de serveis públics. 

b) Els que traslladin malalts amb
domicili dins l’illa. 

c) Els que traslladin persones hostat-
jades en hotels situats dins de l’illa.

d) Els que accedeixin o surtin de
garatges i aparcaments autoritzats.

e) Els conduïts per persones amb dis-
minució física, o que les transportin, que
hagin d’entrar i/o sortir de l’illa.

f) Els que transportin mercaderies
durant l’horari establert per a la càrrega i
descàrrega. 

g) Els vehicles autoritzats no podran
sobrepassar la velocitat màxima de 10
Km/h, adaptant-la però a la dels via-
nants.

h) Les persones que vagin amb patins
i patinets podran circular per aquestes
zones en les condicions indicades,
excepte en moments d’aglomeració.

Article 58. Zones de Prioritat inver-
tida i carrers residencial

1. L’Alcaldia podrà establir, a les vies
públiques, mitjançant la corresponent se-
nyalització i els elements mòbils que
escaigui, zones en les quals les normes
generals de circulació per a vehicles que-
din restringides, i on els vianants tinguin
prioritat en totes les seves accions.

2. Les bicicletes també gaudiran
d’aquesta prioritat sobre la resta de vehi-
cles, però no sobre els vianants.

3. Aquestes zones s’anomenaran “de
prioritat invertida o carrers residencials“ i
es determinaran mitjançant l’ANNEX 6
opció B de les presents ordenances, quan
siguin de caràcter permanent, o mit-
jançant Ban quan siguin temporals.
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4. Quan hi hagi elements mòbils per
restringir l’accés a les zones descrites en
aquest article i el precedent, els usuaris
autoritzats demanaran la seva remoció a
la Policia Local.

5. En cas que alguns d’aquests usuaris
hi hagin d’accedir habitualment, podran
accionar ells mateixos el corresponent
dispositiu mecànic o electrònic, sempre
que comptin amb l’autorització prèvia-
ment atorgada per l’Alcaldia.

CAPÍTOL VII: CIRCULACIÓ DE
BICICLETES

Article 59.- Cicles i bicicletes.
1. Els cicles i bicicletes no podran cir-

cular per les voreres, andanes i passeigs,
llevat que hi hagi un carril especialment
reservat per a aquesta finalitat, o itinera-
ris senyalitzats, respectant la preferència
de pas del vianants que el travessin.

2. Si van per la calçada, circularan
preferiblement pel carril de la dreta,
podent ocupar la part central d’aquest.
En el cas que hi hagi carrils reservats a
d’altres vehicles, circularan pel carril
contigu al reservat en les mateixes condi-
cions. Tanmateix podran circular pel
carril de l’esquerra, quan les característi-
ques de la via no permeti fer-ho pel carril
de la dreta o per haver de girar a
l’esquerra.

3. Excepte en moments d’aglomera-
ció, les bicicletes podran circular pels
parcs públics, les àrees de vianants, els
passeigs, les voreres de més de 5 metres,
i les zones de prioritat invertida, llevat
que hi hagi un carril especialment reser-
vat a aquest finalitat, en les següents con-
dicions:

a) Respectant la preferència de pas
dels vianants, adequant la velocitat a la
dels vianants, sense superar els 10 km/h i
s’abstindran de fer ziga - zagues o qual-
sevol altre maniobra que poguí afectar a
la seguretat dels vianants.

4. Els conductors de bicicletes no
podran circular amb el vehicle recolzat
només en una roda, ni agafar-se a vehi-
cles en marxa.

5. Els ciclistes gaudiran de les priori-
tats de pas previstes en les vigents nor-
mes de trànsit.

6. Han de tenir un sistema adequat de
frenada que actuï sobre les rodes davante-
res i posteriors, i un timbre per poder avi-
sar, si cal, de la seva presència.

7. Per circular per la nit han de dis-
posar, al davant, d’un llum blanc de posi-
ció; i al darrera, d’un llum vermell de
posició i d’un catadiòptric vermell, no
triangular.

8. No podran arrossegar cap tipus de
remolc, semiremolc o element similar.

TÍTOL III: DE LA SENYALIT-
ZACIÓ

CAPÍTOL ÚNIC: NORMES GENE-
RALS I REGIM DELS SENYALS

Article 60.- Definició dels senyals
1. La senyalització és el conjunt de

senyals i ordres dels agents de trànsit,
senyals circumstancials que modifiquen el
règim normal d’utilització de les vies,
semàfors, senyals verticals de circulació,
i marques viàries destinades als usuaris
de la via, les quals tenen com a missió
advertir i informar a aquests, així com
ordenar i reglamentar el seu comporta-
ment amb la necessària antelació, de
determinades circumstàncies de la via o
del trànsit. 

Article 61. Obediència i règim dels
senyals 

1. Els senyals dels agents de la Poli-
cia Local o d’altres agents de l’autoritat,
realitzades de forma reglamentària, seran
d’immediata execució i compliment, i
prevaldran sobre qualsevol altra senyalit-
zació.

2. Tots els conductors i usuaris de les
vies urbanes, hauran de respectar i obeir
la prohibició de pas establerta mitjançant
senyals circumstancials o de balisament,
que modifiquin el règim normal d’utilit-
zació de les vies.

3. Un llum vermell o groc no intermi-
tent prohibeix el pas. Mentre estigui
encès, els vehicles han de sobrepassar el
semàfor ni, si existeix, la línia de deten-
ció més pròxima a aquest. Si el semàfor
estigués dins o al costat oposat d’una
cruïlla, els vehicles no s’hi han d’internar
ni, si existeix, sobrepassar la línia deten-
ció situada abans d’aquesta. 

4. Tots els usuaris de les vies objecte
d’aquesta Ordenança estan obligats a
obeir els senyals verticals i horitzontals
de circulació que estableixin una obliga-
ció o prohibició, així com a adaptar el seu
comportament al missatge de la resta dels
senyals reglamentaris que es trobin a les
vies per les quals circulin.

5. Els senyals preceptius col·locats a
les entrades de la vila regeixen per tot el
terme municipal, llevat de senyalització
específica per a un tram de carrer.

6. Els senyals que estiguin a les entra-
des de les àrees de vianants, zones de cir-
culació restringida o de prioritat inver-
tida, regeixen en general per a tots els
seus perímetres respectius.

Article 62- Format dels senyals
1. Els senyals i marques viàries que

s’utilitzin en les vies objecte d’aquesta

Ordenança, hauran de complir les normes
específiques que s’estableixen en el
Reglament general de circulació i en el
Catàleg oficial de senyals de circulació i
marques viàries. Quan es tracti de senyals
no incloses en el Reglament General de
Circulació, l’Autoritat Municipal apro-
varà el model del senyal que per a cada
cas es consideri més adient, procurant
donar-li la màxima difusió per tal d’infor-
mar i posar-lo en coneixement de tots els
usuaris de les vies.

2. Quan s’adoptin mesures de controls
de la circulació, només aplicables en
determinats dies i franges horàries, es
podran utilitzar senyals amb indicacions,
en virtut d’un sistema especial d’il·lumi-
nació, el qual només serà visible quan
estigui vigent, la mesura de que es tracti,
en aquest cas els senyals, podran ser
d’unes dimensions diferents a les del
catàleg oficial. 

Article 63 - Ordre de prioritat dels
senyals.

L’ordre de prioritat del senyals serà el
següent:

a) Senyals i ordres dels agents de
trànsit.

b) Senyals circumstancials, que modi-
fiquen el règim normal d’utilització de la
via.

c) Els semàfors.
d) Senyals verticals de circulació.
e) Marques viàries

Article 64. Protecció dels senyals
1. Es requereix autorització municipal

per col·locar, retirar, traslladar o ocultar
la senyalització fixa o provisional
següent: semàfors, vertical, horitzontal,
d’obres, senyals circumstancials i ele-
ments de balisament de la via pública.

2. Es prohibeix la col·locació de ten-
dals, cartells, anuncis i instal·lacions en
general que enlluernin, o que impedeixin
o limitin la normal visibilitat de semàfors
i senyals, o que puguin distreure l’atenció
de conductors i vianants.

3. Es prohibeix qualsevol manipula-
ció, modificació o ús indegut de la senya-
lització que la pugui deteriorar, induir a la
confusió, o reduir-ne la visibilitat o eficà-
cia.

4. La Policia Local, per raons de
seguretat o d’ordre públic, o bé per garan-
tir la fluïdesa de la circulació, podrà
modificar eventualment l’ordenació exis-
tent en aquells llocs on es produeixin
grans concentracions de persones o vehi-
cles, i també en casos d’emergència i
seguretat. Amb aquest fi, podrà col·locar
o retirar, provisionalment, els senyals que
calgui, com també prendre les oportunes
mesures preventives.
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5. No es permet la col·locació de
publicitat en els senyals o en el seu vol-
tant.

6. L’Ajuntament retirarà immediata-
ment tota aquella senyalització que no
estigui degudament autoritzada, o que no
compleixi les normes en vigor, o les con-
dicions de l’autorització pel que fa a
forma, dimensió, material, missatge i con-
dicions de la instal·lació. L’Ajuntament
requerirà l’adaptació a la normativa en
vigor, de qualsevol senyalització
instal·lada amb autorització municipal.

Article 65. Llicència Municipal per
col·locar senyalització

En sol·licitar l’autorització per
col·locar senyalització, la persona interes-
sada haurà de presentar per duplicat els
següents documentes:

1. Plànol de situació de la zona, a
escala 1:2000, amb indicació de l’accés al
local, finca, terreny o via particular, així
com l’emplaçament dels senyals que se
sol·liciten.

2. Plànol d’emplaçament de la senya-
lització 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 cons-
trucció i colors, de conformitat amb el
catàleg oficial de senyals de circulació i
marques viàries del Reglament general de
circulació vigent. També s’han d’indicar
les dimensions, materials de construcció i
colors dels suports. Per als senyals
d’indicació i plaques complementaries:
croquis a escala dels senyals i el seu
suport, on s’indiqui l’escriptura i els sím-
bols.

4. Només s’autoritzaran els senyals
d’indicació que siguin d’interès general.

5. L’autorització de senyals determi-
narà el tipus de senyalització, color, dis-
seny, material de construcció, dimensions
i el lloc i les condicions de la instal·lació.

6. Les prescripcions dels apartats
anteriors estaran subordinades al que dis-
posin els plans especials d’ordenació de
l’àmbit per al qual es demani el senyal.

Article 66-Normes d’instal·lació.
Els senyals verticals autoritzats s’han

d’instal·lar seguint les següents prescrip-
cions:

1. El senyal no ha de dificultar el pas
de vianants per la vorera, ni el pas dels
vehicles per la calçada.

2. La distància entre la vora exterior
del senyal i el límit de la vorera ha de ser
com mínim de 60 centímetres.

3. La vora inferior del senyal ha
d’estar a una altura de 2’20 metres sobre
el nivell de la vorera.

4. No ha de contenir cap mena de
publicitat.

5. Com a mínim, la distància entre el
senyal i un semàfor o fanal ha de ser de
10 metres; entre el senyal i un pas de via-
nants de, 2 metres, i entre el senyal i una
cruïlla, de 5 metres.

6. S’ha de garantir la visibilitat del
senyal i de la senyalització instal·lada
prèviament.

7. Els titulars de la llicència de
reserva d’espai temporal, i que els calgui
prohibir l’estacionament, han d’utilitzar
senyals homologats.

8. L’Ajuntament podrà requerir als
titulars d’espais privats que tinguin accés
directe a la via pública, i que siguin uti-
litzats per un nombre indeterminat
d’usuaris per a la circulació de vehicles,
perquè col·loquin els senyals de circula-
ció adients per tal de garantir la seguretat
a l’hora d’incorporar-se a la via pública.

Article 67. Senyalització dels passos
per a vianants 

1. Els passos de vianants amb semà-
fors es senyalitzaran horitzontalment amb
dues ratlles blanques discontínues de 50
cm d’amplada cadascuna, disposades per-
pendicularment a l’eix de la calçada, la
separació de les quals dependrà de les
característiques del carrer i de la intensi-
tat d’ús, i amb una línia de detenció con-
tínua de 40 cm d’amplada, separada 50
cm de la primera línia discontínua.

2. Els passos no semaforitzats es se-
nyalitzaran horitzontalment mitjançant
una sèrie de ratlles blanques i/o de color
blanc i vermell de 50 cm cadascuna, dis-
posades en bandes paral·leles a l’eix de la
calçada, formant un conjunt transversal a
aquesta, i amb un línia de detenció blanca
contínua de 40 cm d’amplada. Aquesta
senyalització es complementarà amb els
senyals verticals “P-20” i “S-13”, sempre
i quan l’amplada, característiques i inten-
sitat d’ús del carrer ho permetin.

Article 68. Manteniment dels senyals
circumstancials

1. L’autoritat municipal encarregada
de la regulació del trànsit, serà responsa-
ble de la senyalització de caràcter cir-
cumstancial per raó de les contingències
d’aquest, i de la senyalització variable
necessària per al seu control.

2. La responsabilitat de la senyalitza-
ció de les obres que es realitzin en les
vies objecte d’aquesta Ordenança, corres-
pondrà als organismes que les promoguin,
o a les empreses adjudicatàries d’aques-
tes, d’acord amb allò que reglamentària-
ment es determini. Els usuaris de la via
estan obligats a seguir les indicacions del
personal destinat a la regulació del trànsit
en aquestes obres.

TÍTOL IV: DE LES AUTORITZA-
CIONS ADMINISTRATIVES

CAPÍTOL I: DE LES AUTORITZA-
CIONS EN GENERAL

Article 69.- Autoritzacions adminis-
tratives

1. Amb el propòsit de garantir l’apti-
tud dels conductors per manejar els vehi-
cles, així com la idoneïtat d’aquests per
circular amb el mínim risc possible, la
circulació de vehicles a motor per les vies
objecte d’aquesta Ordenança, queda sot-
mesa al règim d’autorització administra-
tiva prèvia.

2. El conductor d’un vehicle resta
obligat a estar en possessió i portar amb
ell el seu permís o llicència per conduir,
vàlid, així com el permís de circulació del
vehicle i la targeta d’inspecció tècnica, a
fi i efecte d’estar sempre en disposició de
poder-los exhibir davant de qualsevol
agent de l’autoritat que li els demani.

3. Per a l’execució d’obres a la via
pública s’estarà a allò establert en la
vigent Ordenança de senyalització i bali-
sament de les obres que es realitzin a la
via pública.

4. No podrà efectuar-se cap rodatge
de pel·lícula, documental, etc., a la via
pública, sense la corresponent autoritza-
ció municipal, que l’Ajuntament atorgarà
quan concorrin causes d’interès públic.
Aquesta autorització fixarà les condicions
en les que s’haurà d’efectuar el rodatge,
per tot allò que fa referència a durada,
horari, elements, llocs i vehicles a utilit-
zar.

5. No es podrà efectuar cap prova
esportiva, ni trasllat funerari, a peu per la
via pública, sense autorització de l’Ajun-
tament, en la qual hi hauran de constar els
horaris, itineraris, mesures de precaució,
etc.

CAPÍTOL II: ANUL·LACIÓ I
REVOCACIÓ DE LES AUTORITZA-
CIONS

Article 70
1. L’Ajuntament pot revocar en qual-

sevol moment –ja sigui per raons
d’interès públic, per no complir els requi-
sits, o per no ajustar-se a les condicions
del seu atorgament–, i sempre amb reso-
lució motivada, les autoritzacions i per-
misos municipals referents a matèries
relacionades amb aquesta Ordenança.

Article 71
1. En el curs dels procediments de

declaració de nul·litat, anul·lació i/o revo-
cació de les autoritzacions administrati-
ves, es podrà acordar la suspensió caute-
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lar de l’autorització en qüestió, quan el
seu manteniment comporti un greu perill
per a la seguretat del trànsit, o perjudiqui
notòriament l’interès públic. En aquest
cas, l’autoritat que conegui l’expedient
ordenarà mitjançant resolució fonamen-
tada i motivada, la suspensió immediata
de l’autorització, així com la pràctica de
quantes mesures siguin necessàries per
assegurar la seva efectivitat.

TITOL V: INFRACCIONS I SAN-
CIONS - MESURES CAUTELARS I DE
LA RESPONSABILITAT

CAPÍTOL I - INFRACCIONS I
SANCIONS

Article 72.- Quadre general d’infrac-
cions

1. Les accions i omissions contràries
a aquesta Ordenança, tindran el caràcter
d’infraccions administratives, i seran san-
cionades en els casos, forma i mesura que
es determinen reglamentàriament, llevat
que puguin ser constitutives de delictes
i/o faltes tipificades en les lleis penals, en
aquest cas l’Administració passarà el tant
de culpa a l’ordre jurisdiccional compe-
tent, i prosseguirà el procediment, abste-
nint-se, però, de dictar resolució, fins que
l’autoritat judicial no dicti sentència
ferma.

2. Les infraccions a les quals fa
referència el número anterior, es classifi-
quen en lleus, greus i molt greus.

3. Tindran la consideració d’infrac-
cions lleus, les comeses contra les normes
contingudes en aquesta Ordenança, que
no es qualifiquin expressament com a
greus o molt greus en els números
següents.

4. Es consideren infraccions greus, les
comeses en el marc de la legislació de
trànsit i seguretat viària i d’aquesta Orde-
nança de Circulació, així com les conduc-
tes tipificades i referides a:

I. La conducció negligent.
II. Llençar o dipositar en les imme-

diacions de les vies, objectes que puguin
produir incendis o accidents de trànsit.

III. Ultrapassar els límits de velocitat
establerts, sempre i quan no sobrepassin
el 50% de la velocitat màxima permesa. 

IV. Efectuar parades i/o estaciona-
ments en llocs perillosos, o on s’obstacu-
litzi el trànsit de vehicles o dels vianants,
o en aquells supòsits que es qualifiquin
de greus en el quadre d’infraccions i san-
cions adjunt a l’annex d’aquesta Orde-
nança. 

V. Circular amb un vehicle sense
enllumenat, en situació de manca de visi-
bilitat, o produir enlluernaments.

VI. Realitzar obres en la via pública,
sense la corresponent autorització muni-
cipal, i fer malbé o retirar senyalització
permanent o circumstancial.

5. Tindran la consideració de molt
greus, quan no siguin constitutives de
delicte i/o falta penal, les següents infrac-
cions: 

I. Circular el conductor d’un vehicle
amb un a taxa superior a la que s’esta-
bleixi, per ingestió de begudes alcohòli-
ques, estupefaents, psicotròpics, estimu-
lants o altres substàncies anàlogues.

II. Incomplir l’obligació de tots els
conductors de vehicles, de sotmetre’s a
les proves que s’estableixin per a la
detecció de les possibles intoxicacions
d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, esti-
mulants o altres substàncies anàlogues.

III. La conducció temerària.
IV. L’ocupació excessiva del vehicle,

quan això suposi augmentar en un 50%
les places autoritzades, exclòs el conduc-
tor.

V. Ultrapassar en més del 50% la
velocitat màxima permesa, sempre i quan
superi els 30 Km/h. del límit establert.

VI. Circular en sentit contrari a l’esta-
blert.

VII. Realitzar competicions i curses
no autoritzades.

VIII. Circular amb un vehicle sense
estar emparats per l’assegurança obligatò-
ria de vehicles.

6. Les infraccions a les quals fa
referència el número anterior, quan con-
corrin circumstàncies de perill per raó de
la intensitat de la circulació, les caracte-
rístiques i condicions de la via, les condi-
cions meteorològiques, la visibilitat, la
concurrència simultània de vehicles i
altres usuaris, especialment en zones
urbanes i en poblat, o qualsevol altra cir-
cumstància anàloga que pugui constituir
un risc afegit i concret a allò previst per a
les infraccions greus en el moment de
cometre-la.

Article 73. Sancions
1. Les infraccions lleus seran sancio-

nades amb multa de fins a 91 Euros, les
greus amb multa des de 92 Euros fins a
301 Euros, i les molt greus, amb multa
des de 302 Euros fins a 602 Euros. En el
cas d’infraccions greus es podrà imposar,
a més de la sanció, la de suspensió del
permís o llicència de conduir fins a tres
mesos. En els supòsits d’infraccions molt
greus, s’imposarà en tots els casos, la
sanció de suspensió del permís o llicència
per conduir, per un període de fins a tres
mesos, com màxim.

2. Quan els fets denunciats puguin
comportar, a més de la multa, la suspen-
sió del permís o llicència de conduir,

aquesta circumstancia es farà constar
durant la tramitació de l’expedient san-
cionador, i una resolt aquest amb imposi-
ció de multa, se a la Prefectura Provincial
de Trànsit del Ministeri de l’Interior i
adjuntar-hi l’expedient administratiu.

3. Les sancions de multa previstes en
el punt primer, sempre i quan el fet no
estigui castigat en les lleis penals, ni
puguin donar origen a la suspensió de les
autoritzacions a que es fa referència en el
segon punt d’aquest article, podran fer-se
efectives abans que es dicti resolució de
l’expedient sancionador, amb un reducció
del 30 % sobre la quantia que s’hagi con-
signat en el butlletí de denúncia, o en el
seu defecte, a la notificació posterior de
la denúncia per part de l’Instructor de
l’expedient.

4. Quan l’infractor no acrediti la seva
residència habitual en territori espanyol,
l’agent denunciant fixarà provisionalment
la quantia de la multa, i en el cas que no
es dipositi el seu import o es garanteixi el
seu pagament per qualsevol mitjà admès
en dret, s’immobilitzarà el vehicle en els
termes i condicions establertes en aquest
ordenança. En tot cas, es tindrà en compte
allò previst al paràgraf anterior, respecte
a la reducció del 30%.

5. En el cas que per acumulació de
sancions per aplicació d’aquesta orde-
nança, s’incoés expedient sancionador per
dues o més infraccions entre les quals
existís relació de causa efecte, s’imposarà
una sola sanció, que serà sempre la de
més import.

6. En la resta de casos, als responsa-
bles de dues o més infraccions se’ls
imposaran les sancions corresponents a
cadascuna de les infraccions comeses.

7. Cada dia que un vehicle romangui
estacionat en lloc prohibit, serà causa
d’una infracció independent.

8. Les infraccions previstes en la
legislació de transports en relació amb els
tacògrafs, els seus elements, i altres ins-
truments o mitjans de control, prestació
de serveis en condicions que puguin afec-
tar la seguretat de les persones i/o com-
portar perill greu o directe per a aquestes,
així com excés en el pes màxim autoritzat
dels vehicles –excepte quan la causa de la
infracció sigui l’excés de càrrega–, es
perseguiran pels òrgans indicats en el
següent article d’aquesta Llei, conforme
amb el procediment, i d’acord amb les
sancions recollides en l’esmentada legis-
lació de transports.

9. Les infraccions sobre normes de
conducció i circulació del transport esco-
lar i del transport de mercaderies perillo-
ses per carretera, es sancionaran d’acord
amb allò previst en la legislació de trans-
ports.

10. Les sancions seran graduades en
especial, en atenció als següents criteris;
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I. L’existència d’intencionalitat o rei-
teració.

II. La naturalesa dels perjudicis cau-
sats.

III. La reincidència per la comissió,
en el termini d’un any, de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa, quan
això s’hagi declarat per resolució ferma.

11. En la fixació de les sancions de
multa es tindrà en compte que, en tot cas,
la comissió de la infracció no resulti més
beneficiosa per a l’infractor que el com-
pliment de les normes infringides.

12. L’Ajuntament podrà substituir, en
la resolució o amb posterioritat a aquesta,
la sanció de multa per sessions sobre edu-
cació viària, participació en activitats
cíviques, o altres tipus de treballs per a la
comunicat, sempre que hi hagi consenti-
ment previ per part de les persones san-
cionades.

13. Les sancions anteriors, s’enten-
dran automàticament modificades si la
legislació modifica les quanties aplicables
en sancions per infracció d’ordenances.
L’Alcaldia, mitjançant Decret, podrà
modificar la quantia de les multes previs-
tes per infraccions a aquesta Ordenança,
dins dels límits establerts per la Llei.

Article 74. Competències
1. La competència per sancionar les

infraccions a les disposicions en matèria
de circulació, a les quals es refereix
aquesta Ordenança, correspon a l’Alcalde,
que podrà delegar les seves atribucions en
la Comissió de Govern.

2. Els tipus de les infraccions i
accions, són els que estableixin les lleis,
els que es concreten en aquesta ordenança
en el marc de les lleis i els propis
d’aquesta ordenança.

3. A més de la imposició de la sanció
que correspongui, l’Ajuntament podrà
adoptar les mesures escaients per a la res-
tauració de la realitat física alterada, i de
l’ordre jurídic infringit, amb l’execució
subsidiària a càrrec de l’infractor, i
l’exacció de les taxes o preus públics
meritats.

4. Les infraccions als preceptes del
Títol IV de la Llei de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària, i
les comeses en travessies que no tinguin
el caràcter de via urbana, la competència
per sancionar correspon als delegats o
subdelegats del Govern, o al Consell de
Govern. Aquestes infraccions es denun-
ciaran pel butlletí del Servei Català de
Trànsit.

CAPÍTOL II: DE LES MESURES
CAUTELARS.

Article 75. Immobilització de vehicles 

1. Els Agents de la Policia, sense pre-
judici de la denúncia que hauran de for-
mular per les infraccions corresponents,
podran ordenar la immobilització imme-
diata del vehicle en els següents supòsits:

a) Quan el conductor es negui a sot-
metre’s a les proves per a la detecció de
la taxa d’alcoholèmia, del consum de psi-
cotròpics, estupefaents, estimulants o
substàncies anàlogues, o quan el resultat
de la prova hagi estat positiu.

b) Quan es pugui derivar un risc greu
per a la circulació, les persones o els
béns.

c) En el supòsit d’accident o avaria
que impedeixi continuar la marxa amb
seguretat.

d) Quan el conductor no justifiqui que
està en possessió de la corresponent
llicència de conducció o aquesta no sigui
vàlida, i no acrediti la seva identitat i
domicili. Però si aquesta queda suficient-
ment acreditada, només es practicarà la
immobilització, quan el seu comporta-
ment indueixi a considerar racionalment
que no reuneix les aptituds o coneixe-
ments necessaris per conduir.

e) Quan, per les condicions externes
del vehicle, es consideri que constitueix
un perill o produeixi danys en la calçada.

f) Quan el vehicle a motor o el ciclo-
motor no estigui autoritzat a circular.

g) Quan el vehicle superi els nivells
de sorolls, fums i gasos permesos per cir-
cular per les vies del municipi.

h) Quan el vehicle circuli amb una
alçària o amb una amplada superior a la
permesa en la Llei de Seguretat Viària, o
en el seu cas, en l’autorització especial
que pogués estar proveït.

i) Quan les possibilitats de moviment,
o el camp de visió del conductor resultin
sensiblement disminuïts pel nombre o la
posició dels passatgers, o per la col·loca-
ció dels objectes transportats.

j) Quan el vehicle vagi desproveït
dels cinturons i altres elements de segure-
tat obligatoris, i quan les motocicletes o
ciclomotors circulin amb el conductor o
l’ocupant desproveïts de casc.

k) Quan el conductor d’un vehicle no
posseeixi el permís de circulació, i no
acrediti la seva identitat i domicili.

l) Quan el conductor reconegui no
estar en possessió de l’assegurança obli-
gatòria, o quan es comprovi aquest fet per
qualsevol altre mitjà.

m) 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 el seu pagament
per qualsevol mitjà admès en dret.

n) Fins que s’aconsegueixi la identifi-
cació del conductor, quan un vehicle no

tingui el comprovant que l’autoritza a
estacionar en llocs habilitats com d’esta-
cionament amb limitació horària, o que
excedeixi l’autorització concedida.

o) Quan el vehicle estigui irregular-
ment estacionat damunt de la vorera, el
voral, o en una zona de càrrega i descàr-
rega, i es desaconselli de reiterar-lo per
raons de seguretat, o per manca de mit-
jans.

p) Quan un vehicle destinat al trans-
port de viatgers de més de 9 places, o de
mercaderies de qualsevol naturalesa, es
trobi estacionat fora del llocs habilitats o
destinats per a tal fi. 

q) Quan un vehicle es trobi estacionat
de forma antireglamentària, sense pertor-
bar greument la circulació, i el seu con-
ductor no hi estigui present, o essent-hi es
negui a retirar-lo, els agents de trànsit
podran immobilitzar-lo mitjançant un
parany mecànic que impedeixi la seva cir-
culació.

r) Quan la immobilització del vehicle
s’hagi decretat per raons derivades de les
condicions tècniques o per la seva
càrrega, els agents autoritzaran la marxa
del vehicle, adoptant, però, les mesures
necessàries per garantir la seguretat fins
al lloc en que el conductor pugui ajustar
la càrrega o les dimensions d’aquesta als
límits autoritzats, o esmenar les deficièn-
cies tècniques o administratives del vehi-
cle. En el cas de l’apartat c), els agents
lliuraran al conductor, un volant per cir-
cular fins al lloc on s’hagi de practicar la
reparació o el reconeixement del vehicle.

s) La immobilització dels vehicles es
practicarà en el carrer, si hi és permès
l’estacionament i no es causa risc a la
seguretat de les persones i béns, o en el
garatge o aparcament, públic o privat, que
designi el conductor o titular, el qual
correrà amb les despeses de trasllat i
estada.

t) Quan no sigui possible la immobi-
lització en el carrer o en un garatge, es
practicarà en el dipòsit municipal, essent
a càrrec del conductor les despeses de
trasllat i estada.

u) La immobilització del vehicle ces-
sarà quan desaparegui la causa que la va
motivar.

v) Una vegada immobilitzat el vehi-
cle, el seu conductor demanarà a l’autori-
tat competent la seva posada en circula-
ció, per a la qual cosa haurà de satisfer,
prèviament, en el seu cas, l’import de les
despeses ocasionades amb motiu de la
immobilització, d’acord amb allò que
determini l’Ordenança Fiscal correspo-
nent.

Article 76.- Retirada del vehicle
La Policia Local pot retirar de la via
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pública i traslladar al dipòsit municipal
–adoptant les mesures necessàries per
posar-lo en coneixement del conductor–
qualsevol vehicle que es trobi en algunes
de les circumstàncies següents

1. Quan constitueixi perill i/o causi
destorb greu a la circulació o al funciona-
ment d’algun servei públic, quan causi
deteriorament del patrimoni públic i, quan
se’n presumeixi el seu abandonament.

2. En cas d’accident que impedeixi
continuar la marxa.

3. Quan hagi estat immobilitzat per
deficiències. 

4. Quan una vegada immobilitzat un
vehicle, d’acord amb allò que disposa
l’article 67.1 paràgraf tercer del RDL
339/1990,de 2 de març, l’infractor persis-
tís en la negativa de dipositar l’import de
la multa o garantir-ne el pagament.

5. Quan un vehicle estigui estacionat
en zona d’estacionament regulat i amb
horari limitat sense col·locar el distintiu
que autoritza l’estacionament, o quan
sobrepassi el doble del temps abonat.

6. Quan estigui estacionat en carrils o
parts de la via reservats exclusivament a
la circulació o servei de determinats usua-
ris.

7. Quan persisteixin les causes que
van fer immobilitzar un vehicle per
infringir una norma de trànsit, seguretat
viària o de transport, o fins que no es
poguí conèixer la identitat de l’infractor o
titular.

8. Quan es vulgui garantir la seguretat
d’un vehicle o del contingut del seu inte-
rior

Article 77. Vehicles en situació de
perill i destorb o deteriorament del patri-
moni públic.

Es considera que un vehicle està en
les circumstàncies determinades en
l’apartat 1 de l’article anterior i, per tant,
està justificada la retirada:

1. Quan estigui estacionat en un punt
on estigui prohibida la parada o l’estacio-
nament.

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, o obstaculitzi el pas als vianants.

4. Quan estigui estacionat en un pas
senyalitzat per a vianants, en la zona de
l’extrem de les illes destinada al pas dels
vianants o en una vorera amb rampa per a
disminuïts físics.

5. Quan ocupi totalment o parcial un
gual degudament autoritzat, de manera
que impedeixi o dificulti els pas d’entrada
o sortida d’un vehicle, en el moment que
aquest ho vol fer, dins de l’horari autorit-
zat per utilitzar-lo.

6. Quan estigui estacionat en una
zona reservada de càrrega i descàrrega
durant les hores de la seva utilització o
ultrapassant el temps màxim permès.

7. Quan el vehicle es trobi estacionat
en els espais reservats par els transports
públics, sempre que es trobin degudament
senyalitzats i delimitats

8. Quan essent un vehicle autoritzat
reglamentàriament per fer transport de
mercaderies, estigui estacionat en una
zona reservada per càrrega i descàrrega
durant les hores de la seva utilització, o
quan essent un vehicle autoritzat segons
l’article 72 d’aquesta Ordenança, infrin-
geixi les normes d’utilització d’aquestes
zones.

9. Quan estigui en llocs expressament
reservats a serveis d’urgència i seguretat.

10. Quan estigui estacionat davant les
sortides d’emergència, degudament se-
nyalitzades, de locals destinats a especta-
cles públics, durant les hores que se’n
celebrin

11. Quan estigui estacionat en una
zona d’estacionament reservat per a dis-
minuïts físics

12. Quan estigui estacionat damunt
d’una vorera, andana, passeig o voral, o
dins el perímetre de les marques viàries
amb franges obliqües o en quadrícula de
color groc o blanc, tant si l’ocupació és
parcial, com si és total

13. Quan impedeixi la visibilitat dels
senyals de trànsit a la resta d’usuaris de la
via, encara que siguin provisionals 

14. Quan impedeixi el gir o obligui a
fer maniobra per efectuar-lo.

15. Quan destorbi la visibilitat del
trànsit als conductors que accedeixin a
una via des d’una altra.

16. Quan obstrueixi totalment o par-
cial l’entrada o sortida d’un immoble als
seus habitants o als usuaris d’un aparca-
ment autoritzat. 

17. Quan estigui estacionat en lloc
prohibit en una via declarada d’atenció
preferent, o amb una altra denominació
d’igual caràcter, per disposició municipal.

18. Quan estigui estacionat en la
calçada fora dels llocs permesos.

19. Quan estigui estacionat en zona
de vianants fora de les hores permeses,
llevat de casos expressament autoritzats.

20. Quan estigui estacionat en un lloc
que s’hagi d’ocupar per a un acte públic
autoritzat.

21. Quan obstaculitzi la neteja, repa-
ració i/o senyalització de la via pública.

22. Quan les motocicletes i ciclomo-
tors estacionin incorrectament damunt les
voreres.

23. Quan estigui estacionat de forma
que dificulti greument les maniobres per
retirar o dipositar els contenidors del ser-

vei públic de recollida d’escombraries o
elements anàlegs.

24. Quan estigui estacionat sobre un
pas de vianants degudament senyalitzat.

25. Quan es trobi estacionat en l’iti-
nerari o espai que hagi de ser ocupat per
una comitiva, desfilada, processó , caval-
cada, prova esportiva o qualsevol altra
activitat, degudament autoritzada.

26. Quan estigui estacionat en una
zona delimitada de seguretat a l’entorn
d’edificis oficials degudament senyalit-
zats.

27. Quan estigui estacionat al mig de
la calçada

28. Quan una vegada immobilitzat un
vehicle en la via pública per ordre dels
agents de trànsit, transcorrin 48 hores
sense que el conductor o propietari hagi
corregit les deficiències que van motivar
l’esmenada mesura.

29. Quan la parada i/o l’estaciona-
ment constitueixi un perill o causi un
greu destorb a la circulació de vehicles,
vianants o al funcionament d’algun servei
públic.

Article 78. Retirada de vehicles per
causa de necessitat

1. En cas d’emergència o necessitat,
la Policia Local podrà retirar els vehicles
de la via pública, encara que aquests esti-
guin correctament estacionats, és a dir,
sense infringir cap norma. Aquests tras-
llats no comportaran cap mena de despesa
per al titular del vehicle.

Article 79. Suspensió de la retirada
1. La retirada del vehicle es 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 irre-
gular en la qual es trobava, sense perju-
dici de l’abonament previ de la taxa
corresponent.

2. La suspensió de la retirada del
vehicle quan aquest no hagi estat prèvia-
ment enganxat, no comportarà el paga-
ment de cap taxa, però mantindrà la
denúncia per la infracció comesa. En
canvi, l’efectivitat de la taxa per retirada
es mantindrà en el supòsit que les al·lega-
cions efectuades pel denunciat produeixin
la condonació o reducció de la multa que
consta en la butlleta de denúncia. 

Article 80. Despeses de la retirada
1. Llevat de les excepcions legalment

previstes en els epígrafs anteriors, les des-
peses que s’originin com a conseqüència
de la retirada o enganxament del vehicle i
la seva estada al dipòsit de vehicles, seran
per compte del seu titular. La recuperació
del vehicle només podrà fer-la el titular o
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persona autoritzada per aquest, previ
pagament o constitució de garantia per
l’import de la despesa generada, sense
perjudici del dret d’interposició de recurs.

2. Es considerarà una persona autorit-
zada pel titular del vehicle, quan pagui la
taxa corresponent, aporti els elements per
posar en marxa el vehicle i acrediti la
seva identitat i el seu domicili amb qual-
sevol document de caràcter públic i ofi-
cial en vigor, en el qual hi constin aques-
tes dades i la imatge de la persona.

3. La retirada del vehicle comportarà
el seu dipòsit en els llocs que a l’efecte
estableixi l’Autoritat Municipal. El pro-
pietari del vehicle estarà obligat a satisfer
l’import del preu públic establert per
l’Ordenança Fiscal corresponent, per tras-
llat i permanència d’aquest, com a requi-
sit indispensable i previ a la seva retirada.

4. Quan el vehicle romangui abando-
nat en la via pública o en el dipòsit muni-
cipal de vehicles, durant el temps i en les
condicions necessàries que facin presumir
racionalment i fonamentada el seu
abandó, s’actuarà d’acord amb la legisla-
ció específica que regeix el procediment
administratiu i de gestió dels vehicles
abandonats.

Article 81. Definició de vehicle aban-
donat

1. Es presumeix de forma racional i
fonamentada que un vehicle roman aban-
donat en la via pública i/o en terrenys
adjacents, així com en el dipòsit munici-
pal, quan dels seus signes exteriors o del
temps que portin en la mateixa situació o
altres circumstàncies, se'n pugui deduir
aquesta/es condició/ns:

a) Que romangui estacionat més d’un
mes en el mateix lloc.

b) Que hagin transcorregut més de
dos mesos del seu ingrés al dipòsit.

c) Que presenti desperfectes que li
facin impossible el desplaçament pels
propis mitjans.

d) Que no existeixi cap signe visible
extern que permeti la identificació del seu
titular, o li manquin les plaques de matri-
cula.

Article 82. Gestió i retirada de vehi-
cles abandonats

1. Els vehicles abandonats del supòsit
recollit a l’apartat d) de l’article anterior,
seran retirats i ingressats en un dipòsit de
vehicles.

2. Als titulars dels vehicles abando-
nats descrits en els dos supòsits anteriors,
se’ls requerirà perquè en el termini
màxim de 15 dies retirin el vehicle del
dipòsit i/o de la via pública, o renunciïn
totalment i voluntària a la titularitat del
seu vehicle, la qual cosa implica que el
cedeixen a favor de l’Ajuntament de Bla-

nes, per al seu desballestament i retirada
definitiva de la circulació.

3. Transcorreguts 15 dies de la notifi-
cació sense que el vehicle hagi estat reti-
rat, o que el seu titular hagi efectuat
renúncia de la seva titularitat a favor de
l’Ajuntament, es continuarà amb la trami-
tació de l’expedient sancionador i, final-
ment, el vehicle es lliurarà a un gestor
autoritzat per al seu desballestament i
tractament com a un residu sòlid urbà
reciclable, i es tramitarà d’ofici la baixa
definitiva davant la Prefectura Provincial
de Trànsit.

4. Les despeses derivades de les
actuacions descrites en els punts anteriors
seran a càrrec del titular.

CAPÍTOL III: DE LA RESPONSA-
BILITAT

Article 83. Persones responsables
1. La responsabilitat per les infrac-

cions a tot allò disposat en aquesta Orde-
nança, recaurà directament en l’autor del
fet constitutiu de la infracció.

2. Quan sigui declarada la responsabi-
litat del fets comesos per un menor de 18
anys, els seus pares, tutor, acollidors o
guardadors legals respondran subsidiària-
ment amb ell , aquesta responsabilitat
solidària restarà referida estrictament a la
pecuniària derivada de la multa imposada
per l’autoritat sancionadora.

3. El titular d’un vehicle serà, en tot
cas, responsable per les infraccions relati-
ves a la documentació del vehicle i les
relatives al seu estat de conservació, quan
les deficiències afectin les condicions de
seguretat del vehicle, així com per les
derivades de l’incompliment de les nor-
mes relatives a reconeixements periòdics.

4. El titular del vehicle, degudament
requerit per a això, té el deure d’identifi-
car el conductor responsable de la infrac-
ció, i si incomplís aquesta obligació sense
una causa justificada, serà sancionat
pecuniàriament com a autor de falta greu.

5. El fabricant del vehicle i el dels
seus components seran, en tot cas, res-
ponsables de les infraccions relatives a
les condicions de construcció d’aquest
que afectin a la seva seguretat, així com
que la fabricació s’ajusti a la normativa
homologada.

TÍTOL VI: PROCEDIMENT SAN-
CIONADOR

Article 84 Normativa aplicable 
1. La competència per sancionar les

infraccions a les quals es refereix aquesta
Ordenança i altres disposicions en matè-
ria de circulació per les vies urbanes,

correspon a l’alcalde, que podrà delegar
les seves atribucions en la Comissió de
Govern.

2. No es podrà imposar cap de les
sancions previstes en aquesta Ordenança,
si no és en virtut del procediment instruït,
de conformitat allò que disposa en el
Títol VI del Reial decret legislatiu
339/1990 , de 2 de març, pel qual
s’aprova el text articulat de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, modificat pel la Llei
19/2001 de 19 de desembre; i el Reial
Decret 320 / 1994, de 25 de febrer, que
aprova el Reglament de procediment san-
cionador en matèria de trànsit, modificat
pel Reial decret 1116/1998, de 30 de
gener i el Reial decret 137/200, de 4 de
febrer.

3. En el cas d’infraccions no tipifica-
des en aquesta Ordenança i que es con-
templen així en la Llei de seguretat viària,
en disposicions complementàries i/o en
normes vigents de caràcter general,
s’estarà a allò disposat en aquestes res-
pecte del procediment sancionador.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les següents Orde-

nances:
-Ordenança de circulació per les vies

públiques, de vianants i de vehicles, de
26 de gener de 1989, així com les modifi-
cacions aprovades en sessió plenària, el 4
de juny de 1998.

-Quadre d’infraccions i sancions a
l’Ordenança de circulació, de 26 de gener
de 1989.

-Ordenança reguladora de guals i
reserva d’espais de càrrega i descàrrega,
de 1989

-Ordenança reguladora d’immobilitza-
ció i retirada de vehicles de la via
pública.

-Ordenança reguladora de normes
especifiques de circulació en aquesta
població.

-Ordenança reguladora del transport
públic urbà i interurbà de viatgers.

-Ordenança reguladora d’ocupació de
la via pública amb materials (tanques).

-Ordenança reguladora de la taula de
nivells màxims de sorolls admissibles en
vehicles automòbils. 

- Qualsevol altra disposició d’igual o
inferior rang, en tot el que s’oposi a allò
disposat en la present Ordenança de cir-
culació

ORDENANÇA REGULADORA DE
GUALS I RESERVES D’ESTACIONA-
MENTS

CAPÍTOL I
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4. Davant dels accessos autoritzats es
pintarà a la calçada, a una distància de 30
cm de la vorada i paral·lela a aquesta, una
línia discontínua de 10 cm d’ample en
forma d’U amb pintura de color groc
(segons norma UNE- 48103 referència B-
502), a trams iguals de -com a màxim- 1
metre de llargada, i amb una longitud
total igual a l'amplada de la porta del
garatge més 1 metre repartit en 0, 5
metres a banda i banda d'aquesta,
(d’acord amb la norma 8.2 IC del 4
d’agost de 1987).

5. Quan l’espai reservat a la via
pública sigui per realitzar operacions de
càrrega i descàrrega, aquest es senyalit-
zarà verticalment igual que els guals, però
en relació a la senyalització horitzontal,
es farà mitjançant una línia continua de
10cm. d’amplada en ziga-zaga amb pin-
tura de color groc, (segons norma UNE-
48103 referència B-502) paral·lela a la
vorada de la vorera, i de 2,10 metres
d’amplada com a màxim, amb la longitud
fixada a la llicència (d’acord amb la
norma 8.2 IC del 4 d’agost de 1987).

6. Queda prohibida qualsevol altra
senyalització referent a la llicència
d’accés de vehicles.

Article 25. ABONAMENTS DE
TAXES

1. La manca de pagament –en els
períodes fixats– de les taxes establertes
en les ordenances fiscal que gravin el
manteniment de la senyalització o l’ocu-
pació dels espais objecte d’aquesta orde-
nança, comportarà prèvia audiència de
l’interessat, la immediata retirada per
l’Ajuntament de la senyalització de
l‘espai que es tracti. Aquest procediment
serà independent del procediment de
constrenyiment per a l’exacció de les
corresponents taxes fixades per les Orde-
nances Fiscals. 

CAPÍTOL VII

Article 26. CLASSIFICACIÓ DE
LES INFRACCIONS I DE LES SAN-
CIONS.

1. Les infraccions es classifiquen en:
Molt greus, greus, i lleus.

2. Són infraccions molt greus:
a) L’aprofitament o simulació d’un

gual o zona reservada d’estacionament
sense la llicència preceptiva, quan aquest
fet hagi comportat l’exercici de potestats
administratives envers altres vehicles o
terceres persones. 

b) La senyalització o modificació
d’aquesta, en contra de les condicions ori-
ginàries de la llicència de gual o zona de
reserva concedida, quan comporti l’exer-
cici de potestats administratives envers
altres vehicles o terceres persones. 

c) La comissió de dues infraccions
greus en el període d’un any

d) Les infraccions molt greus seran
sancionades amb multa, que pot anar de
301 € a 600 € , pèrdua de la fiança, i fins
i tot podrà comportar la revocació i pèr-
dua de la llicència. 

3. Son faltes greus:
a) L’aprofitament o simulació d’un

gual o zona reservada d’estacionament
sense la llicència preceptiva.

b) Modificar la vorera i/o vorada de
manera diferent al contemplat en aquesta
Ordenança.

c) Modificar la calçada o fer un ús
indegut de la llicència.

d) La manca o desaparició de la se-
nyalització horitzontal o vertical del gual. 

e) La manca reiterada de compliment
de les instruccions i ordres donades per
l’Ajuntament 

f) La senyalització i7o modificació
d’aquesta, quan suposi un major aprofita-
ment no ajustat a la llicència concedida o
a les ordres de l’Ajuntament. 

g) La comissió de dues infraccions
lleus en el període d’un any.

h) Les infraccions greus seran sancio-
nades amb multa que pot anar de 91 € a
300 €, i pèrdua de la fiança dipositada.

4. Són faltes lleus:
a) La senyalització del gual de forma

diferent a la que correspon d’acord amb
la llicència concedida o les ordres de
l’Ajuntament.

b) La modificació de la senyalització
del gual sense adaptar-se a la llicència
concedida o les ordres de l’Ajuntament.

c) Les infraccions lleus seran sancio-
nades amb multa de fins a 90,15 € i amo-
nestació.

Article 27. DE LA RESPONSABILI-
TAT 

a) La responsabilitat per les infrac-
cions a tot allò disposat en aquesta orde-
nança, recaurà directament en l’autor del
fet en que consisteixi la infracció, i subsi-
diàriament en la persona física, jurídica o
comunitat de propietaris titular de la
llicència. 

b) En els supòsits en que hagi operat
una transmissió dels drets que recauen
sobre l’immoble o activitat que van justi-
ficar la concessió de la llicència, seran
responsables solidaris l’autor i el titular
de l’immoble o activitat, encara que no
s’hagi efectuat canvi de nom de la llicèn-
cia. 

Article 28. GRADACIÓ DE LES
SANCIONS.

1. Les sancions seran graduades en
especial, en atenció als següents criteris:

a) L’existència d’intencionalitat o rei-
teració.

b) La naturalesa dels perjudicis cau-
sats.

c) La reincidència en la comissió, en
el termini d’un any, de més d’una infrac-
ció de la mateixa naturalesa, quan així
s’hagi declarat mitjançant resolució
ferma.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Els titulars dels guals o reserves

especials d’estacionaments i parades de
vehicles actualment existents, hauran de
sol·licitar, si cal, dins del termini de dos
anys, a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, l’adequació de la
llicència, la qual es tramitarà amb subjec-
ció a aquestes normes i sense taxes.

2. La no presentació de l’esmentada
sol·licitud, implicarà la caducitat automà-
tica de l’autorització del gual o reserva
especial atorgada amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.

ANNEX 1: QUADRE D’INFRAC-
CIONS I SANCIONS DE L’ORDE-
NANÇA MUNICIPAL DE CIRCU-
LACIÓ

El present quadre d’infraccions i san-
cions recull de manera codificada la rela-
ció d’aquells articles, apartats i fets que
poden constituir infraccions a les Orde-
nances de Circulació, o a la normativa de
trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària

El mètode de presentació de cada fet
codificat es disposa gràficament en quatre
columnes que, a cada fitxa, venen acom-
panyades d’una franja tintada que identi-
fica la disposició normativa que les pre-
veu.

-La primera, per a l’article infringit:
en la qual hi consta el número de l’article
i, si escau, l’apartat i l’opció corresponent
a la infracció concreta.

-La segona, per la naturalesa de la
infracció: en la qual es determina si una
infracció, sense perjudici de les cir-
cumstàncies que puguin agreujar-la, és
LLEU, GREU o MOLT GREU i la quan-
tia de la multa: que ve determinada per la
naturalesa de la infracció. 

-La tercera, pel concepte del fet
denunciat: en la qual apareix desglossada
la redacció de cada precepte infringit, en
funció de les particularitats del fet concret
que preveu la normativa. Alguns casos
són genèrics, els quals cal completar el
fet denunciat amb les ressenyes concretes
que figuren expressament al quadre (p.
ex. Conducció negligent, caldrà indicar
detalladament els fets produïts).

-La quarta, per la quantia de la multa:
que ve determinada per la naturalesa de la
infracció.
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7 1 01 L Comportar-se de manera que s'obstaculitzi indegudament la circulació. 60,10 €
7 1 02 L Comportar-se de manera que s’origini perill o que es perjudiqui a les persones. 60,10 €
7 1 03 L Comportar-se de manera que ocasioni danys als béns. 90,15 €
7 2 01 G Conduir sense la diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol perjudici propi 

o aliè. (indicar conducta) 150,25 €
7 2 03 MG Conduir de manera temerària. (indicar conducta) 300,51€
8 1 01 G Realitzar obres o instal·lacions en la via pública sense autorització municipal. 92,00 €
8 2 01 L Llençar, dipositar, instal·lar o abandonar sobre la via, objectes o matèries que puguin 

obstaculitzar la circulació, la parada i/o l’estacionament. 60,10 €
8 2 02 G Llençar, dipositar, instal·lar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin fer 

perillosa la circulació, la parada i/o l’estacionament. 92,00 €
8 2 03 L Llençar, dipositar, instal·lar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin 

deteriorar a aquella o les seves instal·lacions. 60,10 €
8 3 01 L Instal·lar elements aeris pel damunt del carrer, a una alçada inferior als 5,5 m. de la 

calçada( especificar tipus d’element) 60,10 €
8 5 01 L No adoptar les mesures necessàries per fer desaparèixer l’obstacle o el perill creat a la via 60,10 €
8 5 02 L No adoptar les mesures necessàries per avisar els altres usuaris de l’existència d’un 

obstacle o d’un perill creat a la via 60,10 €
8 6 01 G Llençar a la via o a la vora qualsevol objecte que pugui donar lloc a la producció d’incendis. 92,00 €
8 6 02 G Llençar a la via o a la vora qualsevol objecte que pugui posar en perill la seguretat viària. 92,00 €
8 7 01 L Emetre pertorbacions electromagnètiques sobrepassant els límits reglamentaris 60,10 €
8 7 02 G Emetre un vehicle sorolls per sobre de les limitacions establertes (segons s’especifica 

en l’annex 4). 92,00 €
8 7 03 L Emetre un vehicle gasos per damunt dels límits reglamentaris. 60,10 €
8 7 04 L Emetre contaminats en la via superant els límits reglamentaris 60,10 €
8 8 01 L Circular amb un silenciador incomplet, inadequat o deteriorat. 60,10 €
8 9 01 L Efectuar operacions de càrrega i descàrrega incorrectament i/o de manera que es dificulti 

el pas dels vianants. 60,10 €
9 1 01 L Conduir un vehicle sense estar en tot moment en condicions de controlar-lo. 60,10 €
9 1 02 L Conduir sense la precaució necessària per la proximitat d’altres usuaris de la via. 60,10 €
9 2 01 L Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments. 60,10 €
9 2 02 L Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari de visió. 60,10 €
9 2 03 L Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent a la conducció. 60,10 €
9 2 04 L Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada. 60,10 €
9 2 05 L Conduir un vehicle sense tenir cura que la resta de passatgers mantinguin la posició 

adequada. 60,10 €
9 2 06 L Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adequada col·locació dels objectes transportats, 

a fi i efecte que no interfereixin en la conducció. 60,10 €
9 2 07 L Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adequada col·locació de qualsevol animal que 

transporti, a fi i efecte que no interfereixi en la conducció. 60,10 €
9 3 01 L Conduir portant cascs o auriculars connectats o desconnectats a aparell receptor o 

reproductor de so. 60,10 €
9 3 02 L Conduir utilitzant un telèfon mòbil sense mans lliures. 60,10 €
9 4 01 L Circular amb menor s de 12 anys en els seients de davant d'un vehicle, sense utilitzar 

dispositius homologats a l’efecte. 60,10 €
9 5 01 L Conduir un vehicle amb làmines o adhesius posats en els vidres, de tal forma que no 

permeti al seu conductor la visibilitat diàfana de la via. 60,10 €
9 6 01 L Circular amb les portes del vehicle obertes. 60,10 €
9 6 02 L Obrir les portes del vehicle amb perill per als altres usuaris. 60,10 €
9 7 01 L Circular amb una motocicleta o ciclomotor aixecant la roda del ferm la calçada. 60,10 €
9 8 01 L Transportar en un vehicle un nombre de persones superior al de les places autoritzades. 60,10 €
9 8 02 MG Transportar en un vehicle un nombre de persones superior al 50% de les places a

utoritzades, excloent el conductor. 300,51 €
9 9 01 L Circular més d’una persona en un ciclomotor construït per a una de sola. 60,10 €
9 10 01 L Circular amb menors de 7 a 12 anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes, 

amb o sense sidecar, no conduït s pels pares, mares, tutors o persones majors d’edat. 60,10 €
9 10 02 L Circular amb menors de 7 a 12 anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes, 

sense portar el casc de protecció homologat. 60,10 €
9 11 01 L Circular el passatger d’un ciclomotor o motocicleta, sense dur les cames forcades. 60,10 €
9 11 02 L Circular el passatger d’un ciclomotor o motocicleta sense portar els peus recolzats en 

els estreps laterals. 60,10 €
9 12 01 L Circular, el passatger, entremig del conductor i el manillar del ciclomotor o motocicleta. 60,10 €
9 13 01 L Transportar en un ciclomotor un passatger, essent el seu conductor menor de 16 anys d’edat. 60,10 €
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10 1 01 MG 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·ligram per litre Veure barem

10 1 02 MG 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 mg per litre. Veure barem

10 1 03 MG Conduir un vehicle destinat al transport de viatgers de més de nou places o de servei 
públic, amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 g per litre, o d’alcohol en aire 
espirat superior a 0,15 mg per litre. Veure barem

10 1 04 MG Conduir un vehicle destinat al transport escolars o de menors, amb una taxa d’alcohol 
a la sang superior a 0,3 g per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg per 
litre Veure barem

10 1 05 MG Conduir un vehicle de servei d’urgències o transport especial, amb una taxa d’alcohol 
a la sang superior a 0,3 g per litre, o d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg per 
litre Veure barem

10 1 06 MG Conduir el vehicle ressenyat amb un permís o llicència de conducció d’antiguitat 
inferior als dos anys amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0,3 g per litre, o
d’alcohol en aire espirat superior a 0,15 mg per litre Veure barem

10 2 01 MG 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. 601,01 €

10 2 02 MG No sotmetre’s el conductor d’un vehicle amb símptomes d’estar sota la influència de 
begudes alcohòliques, a les proves de detecció alcohòlica. 601,01 €

10 2 03 MG No sotmetre’s el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció a les 
OOMC o al Reglament de circulació, a les proves de detecció alcohòlica. 601,01 €

10 2 04 MG 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 601,01 €

10 2 05 MG Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o trobant-se 
sota els efectes de medicaments o substàncies que alterin l’estat físic o mental apropiat 
per fer-ho sense perill 601,01 €

10 2 06 MG No sotmetre’s, el conductor o l’usuari de la via , implicat directament com a possible 
responsable en un accident, a les proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics,
estimulants o altres substàncies anàlogues 601,01 €

10 2 07 MG 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. 601,01 €

10 2 08 MG No sotmetre’s el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció a les 
OOMC o al Reglament de circulació, a les proves per a la detecció d’estupefaents o 
substàncies anàlogues. 601,01 €

10 2 09 MG 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 o 
substàncies anàlogues. 601,01 €

10 07 G No procedir el personal sanitari, a l’obtenció de mostres de detecció d’alcohol d’un 
conductor o usuari de la via pública, o no donar compte del resultat de les proves a 
l’autoritat municipal, o comunicar les dades de forma inadequada o incompleta. 300,51 €

11 1 01 G Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de circulació, en sentit contrari a 
l'estipulat , en un tram amb visibilitat reduïda. 150,25 €

11 1 02 G Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de circulació, en sentit contrari a 
l'estipulat , en un tram amb visibilitat. 150,25 €

11 1 03 L Circular per una via urbana o travessia de doble sentit de circulació, sense acostar-se
tant com sigui possible al costat dret de la calçada per mantenir la separació lateral 
suficient que permeti creuar amb seguretat un altre vehicle 60,10 €

11 2 01 L Circular pel damunt de les marques horitzontals, indistintament del seu traçat. 60,10 €
11 3 01 L Circular amb qualsevol mena de vehicle per una vorera, zona de vianants, o espais 

reservats a determinats usuaris 60,10 €
12 2 01 L Circular pel voral amb un vehicle automòbil, sense causa o raó d’emergència. 60,10 €
12 2 A G Circular pel carril de l'esquerra, en una via amb doble sentit de circulació i dos carrils, 

estiguin o no separats per marques viàries. 92,00 €
12 2 B L Circular pel carril situat més a l’esquerra en sentit contrari al que està estipulat, en 

una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals
discontínues. 60,10 €

12 2 C L Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils 
separats per marques longitudinals discontinues, sense que això es degui a un avançament 
ni a un canvi de direcció cap a l’esquerra. 60,10 €
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13 1 01 L No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor d’un vehicle que està 
obligat a utilitzar-lo. 60,10 €

13 2 01 L Circular en posició paral·lela a un vehicle, tenint tots dos vehicles prohibida aquesta forma 
de circular. 60,10 €

14 1 01 G Circular un vehicle no autoritzat pels carrils reservats o destinats a determinats vehicles (bus, 
taxi, bicicletes, etc.). 92,00 €

15 1 01 L Circular per una via en sentit contrari a l’ordenat per l’Autoritat competent per raons de 
fluïdesa o seguretat del trànsit 60,10 €

15 2 01 L Circular per una via contravenint l’ordenació, limitació o restricció determinada per 
l’Autoritat competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit. 60,10 €

15 3 01 L Circular contravenint les restriccions temporals a la circulació imposades pels agents 
encarregats de la vigilància del trànsit. 60,10 €

15 4 01 G No tenir autorització del servei municipal quan es realitzen treballs a la via pública i la 
seva execució fa nosa a la circulació dels vehicles i no estan en un cas de força major. 92,00 €

15 4 0.2 G No haver col·locat en el lloc en que aquestes obres s’executin senyals indicadors, convenient-
ment enllumenats des del vespre fins a la sortida del sol, i quan les condicions atmosfèriques 
ho exigeixin 92,00 €

15 5 01 G No haver posat en coneixement de l’autoritat o policia local, en un termini no inferior de 
7 dies, quan hagi obtingut la llicència per executar obres en el paviment de la via pública. 92,00 €

15 6 01 G No marxar el vehicle pel lloc assenyalat, o fer cas omís dels senyals circumstancial d’obres, 
quan hi ha obres de reparació que ocupen part de la calçada. 92,00 €

15 6 02 G No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en trams en obres. 92,00 €
15 7 01 G No respectar la prioritat de pas a un altre vehicle que trobi lliure la seva dreta. 92,00 €
15 8 01 G Col·locar un contenidor o materials de construcció a la via pública sense l’autorització 

expressa de l’Autoritat Municipal. 92,00 €
15 9 01 G Col·locar un contenidor o materials de construcció a la via pública sobresortint de la línia 

exterior formada pels vehicles estacionats 92,00 €
15 10 01 G Instal·lar un contenidor a la calçada sense portar en els seus angles elements reflectors o 

balises lluminoses de color vermell 92,00 €
15 15 01 G Instal·lar un contenidor o sacs de runa en un lloc diferent del que determini la llicència 

municipal. 92,00 €
16 1 01 G Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble sentit de circulació, 

on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de guia. 92,00 €
16 2 01 G Circular en sentit contrari al que està estipulat per una plaça, una glorieta o en una 

confluència de vies 92,00 €
17 1 01 G Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se, quan les 

circumstàncies així ho exigeixin (indicar circumstàncies) 92,00 €
17 1 02 G Circular a una velocitat que no permeti al conductor d’aturar el vehicle dins dels límits 

del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle. 92,00 €
17 2 01 Circular a una velocitat superior als 50 Km/h, segons limitació genèrica imposada en

les vies urbanes i en les travessies. Veure barem
17 2 02 Circular un vehicle de transport de mercaderies perilloses, per una via urbana o una 

travessia a una velocitat superior al 40Km/h. Veure barem
17 2 03 Circular un cicle o un ciclomotor, a una velocitat superior als 45 km/h. Veure barem
17 4 01 Circular un vehicle, a una velocitat superior a la que indica el senyal corresponent. Veure barem
17 4 02 G Conduir un vehicle a una velocitat superior a la que estableix el tipus o les característi-

ques del tram de la via. 150,25 €
17 4 03 G Conduir un vehicle a una velocitat superior a la que estableix el permís de conducció, a 

causa de les circumstàncies personals. 150,25 €
17 4 04 G Circular un vehicle o conjunt de vehicles, a una velocitat superior a l’establerta, ateses 

les seves característiques especials o la naturalesa de la càrrega. 150,25 €
17 6 01 L Circular un vehicle, a una velocitat inferior a la meitat del límit de velocitat de la via, 

sense causa justificada i dificultant la circulació. 60,10 €
17 7 05 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en cas de boira baixa i densa, 

pluja intensa, nevada, núvols de pols o de fum. 150,25 €
17 7 06 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en els llocs on pugui esquitxar 

aigua, projectar grava o altres matèries als altres usuaris de la via. 150,25 €
17 7 07 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a una intersecció, 

glorieta o rotonda en que no es tingui prioritat, a un lloc de visibilitat reduïda o a un 
estrenyiment de la calçada. 150,25 €

17 7 08 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a una zona on 
sigui previsible la presència de menors que es trobin a la calçada o en les seves 
immediacions. 150,25 €
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17 7 09 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas de vianants 
no regulat per semàfor ni per un agent de circulació o a un lloc on sigui previsible la 
presència de menors o a un mercat. 150,25 €

17 7 10 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a una zona que per 
raons de naturalesa extraordinària, hi hagi una gran afluència de vianants o de vehicles. 150,25 €

17 7 11 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat a la sortida o entrada d’un immoble, 
garatge i estacionaments que tinguin els accessos per la via pública. 150,25 €

17 7 12 G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús o de 
transport escolar en situació de parada. 150,25 €

17 7 13 MG Portar a terme una competició o carrera entre vehicles sense l’autorització reglamentària. 601,01 €
18 1 01 G Circular darrere d’un altre vehicle sense deixar espai lliure suficient per permetre de 

detenir-se sense col·lidir en cas de frenada brusca del vehicle que el precedeix. 150,25 €
18 2 01 G Circular darrere d’un altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar-lo, amb una 

separació que no permet, a la vegada, ésser avançat amb seguretat. 150,25 €
18 3 01 G Circular amb un vehicle de més de 3.500 Kg de MMA o amb un vehicle o un conjunt 

de vehicles de més de 10 m de longitud total, darrere d’un altre vehicle, amb una separació
entre ambdós inferior a 50 m, sense indicar la intenció d’avançar-lo. 150,25 €

19 2 01 G No cedir el pas en una intersecció regulada per un agent de la circulació, de manera que 
es forci un altre vehicle a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat. 150,25 €

19 3 01 G No cedir el pas en una intersecció regulada per semàfor, tal com indicaven els llums 
corresponents, de manera que es forci un altre vehicle a modificar bruscament la trajectòria
o la velocitat. 150,25 €

19 5 01 G No cedir el pas en una intersecció senyalitzada, de manera que es forci a un altre vehicle 
a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat. 150,25 €

20 1 G No cedir el pas a un vehicle que s’acosta per la dreta en una intersecció sense senyalitzar, 
de manera que se’l forci a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat. 150,25 €

20 1 01 G Circular amb un vehicle per una via sense pavimentar, sense cedir el pas a un altre que 
circula per una via pavimentada, de manera que se’l forci a modificar bruscament la 
trajectòria o la velocitat. 150,25 €

20 1 02 G Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que marxa per la via circular, de
manera que se’l forci a modificar bruscament la trajectòria o la velocitat. 150,25 €

21 1 01 G No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular, i especialment, amb la reducció 
progressiva de la velocitat, que es cedirà el pas en una intersecció. 150,25 €

21 2 01 G Entrar amb un vehicle en una intersecció, quedant detingut de forma que impedeixi o 
obstrueixi la circulació transversal. 150,25 €

21 2 02 G Entrar amb un vehicle en un pas de vianants, quedant detingut de forma que impedeixi 
el pas dels vianants. 150,25 €

22 1 G No respectar la prioritat de pas a un altre vehicle que ha entrat primer en un tram 
estret no senyalitzat a l’efecte. 150,25 €

22 4 G No respectar la prioritat de pas, el conductor del vehicle ressenyat, en un tram estret i 
de gran pendent. 150,25 €

23 1 L No respectar un vianant la prioritat de pas dels vehicles 60,10 €
23 1 a G No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat. 150,25 €
23 1 b G Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense concedir prioritat de pas als 

vianants que la travessen. 96,16 €
23 1 c G Travessar amb un vehicle una zona de vianants, o pel voral, sense concedir prioritat de 

pas als vianants que hi circulen per no disposar d’un pas exclusiu per a ells. 96,16 €
23 2 G Travessar amb un vehicle una zona de vianants pel pas habilitat a l’efecte sense deixar 

passar el vianants que hi circulen. 96,16 €
23 3 a G Circular amb un vehicle sense cedir el pas als vianants en la pujada o baixada d'un 

transport col·lectiu de viatgers, en una parada senyalitzada com a tal. 96,16 €
23 3 b G Circular amb un vehicle sense cedir el pas a una tropa en formació, fila escolar, comitiva 

organitzada o seguici. 96,16 €
23 4 G No respectar un vehicle a motor la prioritat de pas d’un ciclista o grup de ciclistes. 96,16 €
23 4 a G No respectar un vehicle a motor la prioritat de pas d’un ciclista o grup de ciclistes, quan

circulen pel carril – bici, o vorals degudament autoritzada. 96,16 €
23 4 b G Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense concedir prioritat de pas a un 

ciclista o grup de ciclistes, sense considerar-los com a una sola unitat. 96,16 €
24 1 G Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d’un vehicle de servei d’urgències, sense 

trobar-se en servei urgent. 150,25 €
24 2 G Conduir un vehicle amb prioritat, en servei urgent, sense adoptar les precaucions 

necessàries per no posar en perill la resta d’usuaris. 150,25 €
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24 3 G No facilitar el pas a un vehicle amb prioritat que circula en servei d’urgència, després 
de percebre els senyals que anuncien la seva proximitat 96,16 €

24 4 G Circular en servei d’urgència, un conductor d’un vehicle no prioritat, sense motiu. 150,25 €
24 5 G No facilitar el pas a un vehicle no prioritat en servei d’urgència. 92,00 €
25 1 01 G Incorporar-se a la circulació sense cedir el pas a altres vehicles obligant a aquests a 

modificar bruscament la seva trajectòria i velocitat. 150,25 €
25 1 02 L Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra. 36,06 €
25 2 G Incorporar-se a la calçada, des d’un carril d’acceleració, sense cedir el pas a altres 

vehicles, obligant a aquests a modificar bruscament la seva trajectòria i velocitat. 96,16 €
26 1 L No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles. 60,10 €
26 2 L No facilitar la incorporació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d’una 

parada senyalitzada. 60,10 €
27 1 01 G No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació. 96,16 €
27 1 02 G Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat. 150,25 €
27 2 G No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de 

direcció o canvi de carril. 150,25 €
27 3 L No entrar el més aviat possible en el carril de desacceleració en abandonar una via. 60,10 €
28 1 01 G Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense advertir d’aquesta maniobra als altres usuaris. 96,16 €
28 1 02 G Efectuar un canvi de sentit de marxa creant perill per als altres usuaris de la via. 150,25 €
28 1 03 G Efectuar un canvi de sentit de la marxa obstaculitzant a altres usuaris de la via 96,16 €
28 2 G Efectuar un canvi de sentit de marxa en un lloc prohibit (indicar el lloc on s’efectua la 

maniobra). 150,25 €
29 1 G Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un tram de via on està prohibit l’avançament i 

no està expressament autoritzat el canvi de sentit. 96,16 €
30 1 G Circular cap enrere sense causa justificada. 96,16 €
30 2 01 G Circular cap enrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra 

de la qual és complementària. 96,16 €
30 2 02 G Circular cap enrere de manera que s’envaeixi una cruïlla de vies per efectuar la maniobra 

de la qual és complementària. 96,16 €
30 3 G Efectuar la maniobra de marxa enrere sense adoptar les precaucions necessàries per a no 

causar perill a la resta d’usuaris de la via. 96,16 €
31 2 01 G Avançar per la dreta en una calçada d’almenys dos carrils de circulació en el mateix 

sentit de marxa, amb perill per als altres usuaris. 120,20 €
31 2 02 G Avançar per l’esquerra un vehicle, el conductor del qual està indicant clarament el seu 

propòsit de canviar de direcció a l’esquerra o parar en aquell costat. 120,20 €
32 1 01 G Efectuar un avançament sense que existeixi espai lliure suficient en el carril que utilitza 

per a la maniobra, amb perill pels que circulen en sentit contrari. 180,30 €
32 1 02 G Efectuar un avançament sense que existeixi espai lliure suficient en el carril que utilitza 

per a la maniobra, obstaculitzant als que circulen en sentit contrari. 120,20 €
32 2 01 G Efectuar un avançament quan el conductor del vehicle que el precedeix en el mateix 

carril ha indicat el seu propòsit de desplaçar-se cap al mateix costat. 150,25 €
32 3 01 G Avançar quan l’altre conductor que el segueix pel mateix carril ha iniciat la maniobra 

d'avançar al seu vehicle. 150,25 €
32 3 02 G Avançar sense disposar d'espai suficient per reintegrar-se a la seva mà en finalitzar 

l'avançament. 120,20 €
32 5 G Efectuar un avançament en ziga-zaga. 150,25 €
33 1 01 G Avançar un altre vehicle sense deixar entremig d’ambdós una separació lateral suficient 

per realitzar-lo amb seguretat. 96,16 €
33 2 01 G No tornar a la seva mà, una vegada iniciat l'avançament , davant de circumstàncies que 

poden dificultar la seva finalització amb seguretat. 120,20 €
33 3 02 G Avançar sense reintegrar-se al seu carril el més aviat possible i de manera gradual, 

obligant a altres usuaris a modificar la seva trajectòria o velocitat. 120,20 €
33 4 01 G Avançar a vianants o vehicles de dues rodes sense deixar una separació lateral d’un 

mínim d’1,5 metres. 96,16 €
33 6 01 G Avançar el conductor d’un vehicle de dues rodes a un altre tipus de vehicles de forma 

que entre aquell i les parts que més sobresurten no hi quedi una separació inferior a 
1,5 metres. 96,16 €

34 1 01 G No situar-se tan a prop com pugui de la vorera dreta de la calçada, el conductor d’un 
vehicle, en adonar-se que el vehicle que el segueix té el propòsit d’avançar. 180,30 €

34 2 01 G Augmentar la velocitat el vehicle que serà avançat. 180,30 €
34 2 02 G Efectuar maniobres que impedeixin o dificultin l'avançament, el vehicle que serà avançat. 180,30 €
34 2 03 G No facilitar l’avançament, el conductor del vehicle que serà avançat, quan les circums-

tàncies no permeten ésser avançat amb facilitat i sense perill. 180,30 €
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35 1 01 G Avançar en un tram de visibilitat reduïda de manera que s’envaeixi la zona reservada 
al sentit contrari. 180,30 €

35 1 02 G Avançar envaint la zona reservada al sentit contrari en corba o canvi de rasant de 
visibilitat reduïda. 180,30 €

35 2 01 G Avançar en un pas de vianants senyalitzat. 96,16 €
35 3 01 G Avançar en intersecció o en les seves proximitats, no sent una plaça de circulació 

giratòria o glorieta, amb senyal expressa que ho indiqui, quan s’avanci un vehicle de 
dues rodes 96,16 €

36 1 G Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del tràfic, de manera que s’ocupi el 
carril esquerra en la calçada, en un tram on està prohibit avançar. 120,20 €

36 2 G Superar un obstacle de manera que s’ocupi el carril de sentit contrari de la marxa i es 
causi perill. 120,20 €

38 1 01 L Parar un vehicle no respectant el senyal vertical de parada prohibida. 36,06 €
38 1 02 L Parar un vehicle no respectant la línia longitudinal contínua de color groc. 36,06 €
38 2 L Parar un vehicle al mig de la calçada no estant expressament autoritzat. 36,06 €
38 3 G Parar un vehicle de manera que s’obstaculitzi greument la circulació. 92,00 €
38 4 L Parar en doble fila. 36,06 €
38 5 L Parar impedint la incorporació a la circulació d’un altre vehicle ben estacionat o parat. 36,06 €
38 6 L Parar sobre els refugis, passeigs centrals o laterals, illes, mitjanes, zones de protecció i 

demés elements canalitzadors del trànsit. 36,06 €
38 7 L Parar en els accessos d'entrada i sortida de vehicles dels immobles, degudament 

senyalitzats. 36,06 €
38 6 L Parar damunt les voreres, passeigs i demés zones destinades a l’ús exclusiu dels vianants. 60,10 €
38 9 L Parar un vehicle en un pas senyalitzat o adaptat per a vianants, discapacitats i/o ciclistes. 36,06 €
38 10 L Parar en una cruïlla o intersecció (excepte en un xamfrà autoritzat). 36,06 €
38 11 L Parar un vehicle en els passos per a vianants, ponts i passos subterranis. 36,06 €
38 12 G Parar un vehicle dificultant la visibilitat del trànsit o la senyalització. 92,00 €
38 13 G Parar un vehicle de forma que obligui altres usuaris de la via a efectuar maniobres no 

reglamentàries o perilloses. 150,25 €
38 14 G Parar un vehicle en un revolt o canvi de rasant de visibilitat reduïda. 150,25 €
38 15 L Parar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic de viatgers 

(BUS,TAXI), discapacitats o serveis de seguretat o d’urgències 36,06 €
38 16 L Parar un vehicle en un carril bici o carril o part de la via, reservada exclusivament per a la 

circulació o el servei de determinats usuaris (zona de vianants BUS, TAXI). 60,10 €
38 17 L Parar u n vehicle davant d’entrades d’immobles, accessos i sortides d’edificis destinats a 

espectacles o actes públics de gran afluència, degudament senyalitzats. 60,10 €
38 18 L Parar un vehicle no autoritzat en llocs destinats a càrrega i descàrrega de mercaderies, 

durant les hores d’utilització. 60,10 €
38 19 G Parar un vehicle obstaculitzant l’accés o sortida d’un immoble de vehicles o de persones. 92,00 €
38 20 G Parar un vehicle en llocs senyalitzats temporalment per obres, actes públics, esportius, etc. 92,00 €
38 21 L Parar un vehicle en lloc limitat i controlat sense tiquet o targeta adequada. 60,10 €
38 22 L Parar un vehicle en sentit contrari al que correspon en una via de sentit únic de circulació. 60,10 €
38 23 G Parar un vehicle a la vora esquerra de la calçada, en relació al sentit de marxa del vehicle, 

en una via de doble sentit de circulació. 92,00 €
38 24 G Parar per pujar o baixar viatgers els autobusos o autocars de servei públic, fora dels llocs 

autoritzats o senyalitzats a l’efecte. 92,00 €
39 5 L Estacionar a la calçada, de forma de forma que una part del vehicle envaeixi la vorera i 

dificulti el pas dels vianants, o afecti algun element del mobiliari urbà o estructural 
de la via pública. 60,10 €

39 6 L Estacionar un vehicle sense garantir-ne la immobilització i que això provoqui el seu 
desplaçament sense conductor. 60,10 €

39 22 a L Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament limitat i no tenir o no posar en un 
lloc visible el comprovant horari o la targeta que ho autoritzi. 30,05 €

39 22 b L Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i ultrapassar el 
temps indicat en el comprovant. 30,05 €

39 22 c L Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les 
places d’estacionament o de forma que impedeixi l’òptima utilització de l’espai disponible 
que queda. 60,10 €

39 21 d L Estacionar un vehicle més de dues hores consecutives en el mateix lloc d’un estacionament
amb horari limitat. 30,05 €

39 28 01 L Estacionar una motocicleta o ciclomotor en una vorera o zona destinada al trànsit de 
vianants, podent-ho fer en un estacionament específic proper. 30,05 €

39 28 02 L Estacionar una motocicleta o ciclomotor en un passeig, plaça, rambla, voral o refugi central. 60,10 €
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39 29 01 L Estacionar incorrectament una motocicleta o ciclomotor en una vorera 60,10 €
39 29 02 L Accedir, una motocicleta o ciclomotor, a una vorera o zona destinada al trànsit de vianants 

per estacionar-hi de forma incorrecta. 30,05 €
39 29 07 L Restarà expressament prohibit estacionar aquests tipus de vehicles arrambats o recolzats a 

les façanes. 30,05 €
39 29 08 L Lligar o encadenar amb qualsevol mitjà, una motocicleta o ciclomotor a un element de la via 

pública. 30,05 €
40 1 a.1 L No respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit. 60,10 €
40 1 a.2 L Estacionar un vehicle en lloc prohibit, mitjançant senyal vertical, en un carrer 

d’estacionament amb alternança temporal. 60,10 €
40 1 a.3 L Estacionar un vehicle en lloc prohibit amb senyal de prohibit d’estacionar de l’1 al 15. 60,10 €
40 1 a.4 L Estacionar un vehicle en lloc prohibit amb senyal de prohibit d’estacionar del 16 al 31. 60,10 €
40 1 B L No respectar la línia longitudinal discontínua de color groc, d’estacionament prohibit. 60,10 €
40 2 01 G Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal vertical. 92,00 €
40 2 02 G Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada amb la línia longitudinal contínua de color 

groc, on és prohibida la parada. 92,00 €
40 3 01 G Estacionar un vehicle on destorbi la circulació d’altres vehicles. 150,25 €
40 3 02 G Estacionar un vehicle on destorbi greument la circulació d’altres vehicles. 300,51 €
40 4 MG Estacionar un vehicle de forma que obligui a altres usuaris de la via a efectuar maniobres 

no reglamentàries o perilloses. 450,75 €
40 5 G Estacionar un vehicle en doble fila, encara que no destorbi la circulació. 92,00 €
40 6 L Estacionar un vehicle excessivament separat de la vorada. 30,05 €
40 7 G Estacionar un vehicle en sentit contrari al sentit únic de la circulació de la via. 92,00 €
40 8 L Estacionar un vehicle a la vora esquerra de la calçada, en relació al sentit de marxa del 

vehicle, en una via de doble sentit de circulació. 60,10 €
40 9 G Estacionar un vehicle on impedeixi la visibilitat del trànsit o de la senyalització de la via 

pública. 150,25 €
40 10 G Estacionar un vehicle a menys de cinc metres de la cantonada, de forma que destorbi 

la circulació, la visibilitat dels conductors, i/o el pas dels vianants. 92,00 €
40 11 L Estacionar un vehicle de forma que es destorbi la sortida d’un altre d’estacionat.. 60,10 €
40 12 G Estacionar un vehicle en els passos adaptats i senyalitzats per a vianants, discapacitats o 

ciclistes. 92,00 €
40 13 G Estacionar un vehicle en la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones destinades 

al trànsit de vianants. 92,00 €
40 14 G Estacionar, totalment o parcial, un vehicle dins dels perímetres de les marques viàries amb 

franges obliqües de color blanc. 92,00 €
40 15 G Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada i delimitada de transport públic (bus o taxi). 92,00 €
40 16 G Estacionar en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, durant les hores 

d’utilització o excedint del temps màxim permès i regulat mitjançant el senyal corresponent. 92,00 €
40 17 L Estacionar un vehicle en un gual o contra gual correctament senyalitzat i autoritzat. 60,10 €
40 18 G Estacionar un vehicle en un zona senyalitzada com a reserva d’estacionament o accés 

per a persones amb mobilitat reduïda, llevat dels autoritzats. 92,00 €
40 19 L Estacionar un vehicle en un lloc reservat de la calçada on hi ha indicada amb senyalització

horitzontal i/o vertical la col·locació d’un contenidor de recollida d’escombraries, recollida
de deixalles domiciliaries i de residus per reciclar. 60,10 €

40 20 G Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reservat d’estacionament, per als 
servei d’urgència i de seguretat. 92,00 €

40 21 G Estacionar un vehicle impedint el gir autoritzat per senyal. 92,00 €
40 22 G Estacionar un vehicle obstaculitzant el pas normal de sortida o accés a un immoble, de 

vehicles o persones. 92,00€
40 23 G Estacionar un vehicle en separadors, illetes i/o altres elements de canalització del trànsit. 92,00 €
40 24 G Estacionar un vehicle en zones reservades per a l’estacionament de vehicles de servei 

públic, d’organismes oficials o de determinats tipus d’usuaris. 92,00 €
40 25 G Estacionar un vehicle on la calçada només permeti el pas d’una columna de vehicles 

(automòbils). 92,00 €
40 26 G Estacionar un vehicle en un carrer de doble sentit de circulació on l’amplada de la calçada 

només permeti el pas de dos vehicles en paral·lel (automòbils). 92,00 €
40 27 G Estacionar un vehicle en una cruïlla, intersecció o en les seves proximitats o si es genera 

un perill per manca de visibilitat. 92,00 €
40 28 L Estacionar un vehicle en un lloc com a estacionament amb horari limitat, sense col·locar 

el justificant que l’autoritza en lloc visible del vehicle, o ultrapassar el temps màxim 
d’estacionament autoritzat que figura en el distintiu. 60,10 €

36 B. O. P. de Girona núm. 160 - 22 d’agost de 2003



ART APA ÓPC INF FET DE DENUNCIAT MULTA

40 29 L Estacionar un vehicle fora dels límits de les marques viàries de limitació de places 
d’estacionament autoritzat. 30,05 €

40 30 G Estacionar un vehicle en bateria, sense senyal que ho reguli expressament. 92,00 €
40 31 G Estacionar un vehicle en línia, quan s’hagi d’efectuar en bateria amb senyalització que 

ho reguli. 92,00 €
40 32 G Estacionar un vehicle al mig de la calçada. 92,00 €
40 33 G Estacionar un vehicle a l’illa de vianants fora de les hores permeses, sense autorització 

expressa. 92,00 €
40 34 G Estacionar un vehicle damunt d’una boca d’incendis. 92,00 €
40 35 G Estacionar davant de les sortides d’emergència, degudament senyalitzades. 92,00 €
40 36 G Estacionar un vehicle en un lloc on la distància entre el vehicle i la vorada o una marca 

viària longitudinal és inferior a 3 m. 92,00 €
40 37 G Estacionar un vehicle en llocs amb senyalització circumstancial de prohibició temporal 

de l’estacionament. 92,00 €
40 38 G Estacionar un remolc o semiremolc separat del vehicle tractor que l’arrossega. 92,00 €
40 39 G Estacionar un remolc, caravana (roulotte) o auto – caravana, fora dels llocs habilitats i 

autoritzats per a tal fi. 92,00 €
40 40 01 G Estacionar un vehicle de transport de viatgers de més de 9 places o de mercaderies, fora 

del llocs habilitats. 92,00 €
40 40 02 G Estacionar un vehicle de transport de viatgers de més de 9 places o de mercaderies, en 

vies urbanes i travessies des de les 21.00 h del vespre fins a les 8.00 h del matí. 92,00 €
40 41 L Estacionar un vehicle en un carrer sense voreres, sense deixar una distància mínima d’un 

metre fins la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants. 60,10 €
40 42 G Estacionar un vehicle en indrets que estiguin senyalitzats a la calçada com a destinats a 

la col·locació de contenidors. 60,10 €
41 1 L Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora del local o instal·lació comercial o 

industrial, quan hi hagi espai per fer-ho dins. 60,10 €
41 4 G Mantenir estacionat més de 15 minuts un vehicle autoritzat, en una zona reservada de 

càrrega i descàrrega sense fer aquesta activitat. 92,00 €
41 6 L Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora de les zones autoritzades, no 

complint les normes d’autorització especial. 60,10 €
41 10 L Efectuar operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, provocant 

sorolls innecessaris i/o sense deixar la vorera neta. 60,10 €
41 11 L Efectuar operacions de càrrega i descàrrega incorrectament i/o de manera que dificulti el 

trànsit de vianants o de vehicles. 60,10 €
41 14 L Efectuar , sense autorització especial, operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, 

materials o coses, entre les 10 del vespre i les 7 del matí, o durant un diumenge o festiu 60,10 €
42 1 01 G Circular amb les llums d’encreuament apagats, entre el vespre i l’alba, o en vies insuficient-

ment il·luminades. 92,00 €
42 1 01 G Circular sense cap tipus d’enllumenat en situació de falta o disminució de visibilitat. 150,25 €
42 1 02 L Circular un vehicle que excedeix de 2,10 metres d’amplada sense portar enceses les 

llums de gàlib. 60,10 €
42 2 01 L Circular durant el dia amb una motocicleta amb els llums d’encreuament apagats. 60,10 €
43 1 G No utilitzar els llums de boira de davant o els llums de curt abast quan existeixen 

condicions que disminueixen sensiblement la visibilitat. 60,10 €
43 2 Utilitzar els llums de boira de davant o de darrere sense que existeixin condicions 

meteorològiques o ambientals espacialment desfavorables 60,10 €
43 5 G No substituir els llums de carretera pels d’encreuament i enlluernar a altres usuaris, en 

les vies urbanes i/o a les travessies 92,00 €
44 1 L No avisar el conductor d’un vehicle –utilitzant la senyalització lluminosa– a la resta 

d’usuaris de la via, de la maniobra que està a punt d’efectuar. 60,10 €
44 2 L No avisar el conductor d’un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no en té, 

amb el braç, a la resta d’usuaris de la via, de la maniobra que està a punt d’efectuar. 60,10 €
44 3 L Utilitzar els senyals acústics sense motiu reglamentàriament establert 60,10 €
44 5 G Utilitzar de forma abusiva i supèrflua els senyals acústics entre les 23 hores de la nit i 

les 7 hores del matí. 92,00 €
45 1 G No avisar, el conductor d’un vehicle destinat a obres, serveis, tractors, màquines agrícoles 

i demés vehicles o transports especials, de la seva presència amb el senyal lluminós especial, 
tant de dia com de nit, si circula per una via pública. 92,00 €

46 1 01 L Circular amb les portes del vehicle obertes. 60,10 €
46 1 02 L Obrir les portes del vehicle amb perill per als altres usuaris. 60,10 €
46 1 03 L Baixar del vehicle amb perill per als altres usuaris. 60,10 €
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47 1 L Quedar-se detingut en l’interior d’un túnel o en un lloc tancat, durant més de dos minuts, 
i no parar el motor. 60,10 €

48 1 L No utilitzar la persona denunciada, el cinturó de seguretat, (indicar de qui es tracta). 60,10 €
48 2 L No utilitzar adequadament la persona denunciada, el cinturó de seguretat, (indicar com 

el porta) 60,10 €
48 8 01 L No utilitzar la persona denunciada, el casc de protecció ( indicar de qui es tracta). 60,10 €
48 8 02 L No utilitzar la persona denunciada, el casc de protecció, homologat o certificat. 60,10 €
48 8 03 L No utilitzar adequadament, la persona denunciada el casc de protecció (indicar com 

el porta). 60,10 €
49 1 G Circular, un vehicle especial o de transport especial, sense autorització municipal o 

incomplint les condicions d’aquesta. 150,25 €
49 2 G Circular, un vehicle especial (tren turístic), sense autorització municipal o incomplint-ne 

les condicions d’aquesta. 150,25 €
50 1 G Efectuar un servei de transport escolar discrecional amb reiteració d’itinerari íntegrament 

urbà, sense autorització municipal. 150,25 €
51 1 01 L Realitzar una parada, un transport públic de viatgers urbà, en lloc no autoritzat. 60,10 €
51 1 02 L Utilitzar incorrectament, un transport públic de viatgers, un lloc de parada, més del temps 

necessari per deixar i recollir els viatgers. 60,10 €
51 5 L Romandre un taxi estacionat, en un reservat de taxis, sense efectuar servei d’espera de 

passatgers. 60,10 €
51 9 G Efectuar una parada, per recollir o deixar viatgers, fora de l’estació d’autobusos, un servei 

de transport de viatgers sense autorització. 92,00 €
52 1 G Circular, un vehicle de MMA superior a les 12 tones, per les vies urbanes de Blanes, sense 

haver de fer operacions de càrrega i descàrrega. 92,00 €
52 2 G Circular, un vehicle de MMA superior a les 12 tones, per vies no autoritzades per 

l’autorització municipal o incomplint-ne els termes. 92,00 €
52 6 L Efectuar transport de carns o peixos, pel consum, en un vehicle no hermètic i tancat. 60,10 €
52 7 L Circular, un vehicle amb la trepa caiguda o que li sobresurti la càrrega més de dos metres, 

per la part anterior o posterior. 60,10 €
52 8 L Transportar materials que produeixen pols, mals olors o que puguin caure, sense cobrir 

total i eficaçment els materials amb una lona de dimensions adequades. 60,10 €
52 10 G Estacionar un vehicle amb una MMA superior a 3,5 tones, o un remolc o semiremolc de 

qualsevol tipus i massa, vehicles articulats, camió tractor, etc., fora dels espais especialment 
autoritzats, i no fent operacions de càrrega i descàrrega. 92,00 €

53 1 G Circular, un vehicle de transport de mercaderies perilloses, per les vies urbanes, llevat de les 
excepcions. 300,51 €

53 5 G Circular, un vehicle de transport de mercaderies perilloses, per les vies urbanes, incomplint 
els itineraris o horaris d’entrada i sortida determinats per l’autoritat municipal. 150,25 €

54 1 G No facilitar la identitat ni la dades del vehicle sol·licitades pels afectats en un accident de 
circulació, en trobar-s’hi implicat. 92,00 €

54 2 01 L No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat a la via, o la caiguda de càrrega a la 
via pública. 60,10 €

54 2 02 L No retirar de la calçada el vehicle immobilitzat o l’obstacle creat en el menor temps 
possible. 60,10 €

54 2 03 L No utilitzar els dispositius de presenyalització de perill, per avisar de la presència d’un 
vehicle immobilitzat o de càrrega en la calçada. 60,10 €

55 1 L Utilitzar un vehicle amb megafonia o qualsevol altre mitjà de publicitat, sense la 
corresponent llicència municipal. 60,10 €

56 1 L Circular, un vianant per la calçada podent-ho fer per la vorera, voral o lloc destinant a 
aquesta funció. 30,05 €

56 1 05 L Creuar, un vianant per la calçada fora del pas de vianants, o de forma no perpendicular, 
detenir-se a la calçada o entorpir el pas a altres usuaris mentre travessa. 30,05 €

56 1 a L No complir, un vianant, les indicacions d’un agent de circulació o els seus senyals. 30,05 €
56 1 b L No respectar, un vianant el llum vermell d’un semàfor. 60,10 €
56 1 c L No respectar, un vianant, una senyalització específica que l’afecti. 30,05 €
56 1 f L Creuar, un vianant, una plaça o rotonda per la calçada, sense vorejar-la. 30,05 €
56 1 g L Realitzar jocs o activitats que puguin representar un perill, en les zones reservades per a 

vianants, representant un perill per als transeünts, sense llicència municipal. 60,10 €
56 1 i L Circular amb patins, patinets, monopatins o altres aparells similars, per la calçada o zones 

no autoritzades. 30,05 €
56 1 i.1 L Transitar per una zona de vianants, amb patins, monopatins o aparells similars, sense precaució, 

o a una velocitat superior el pas d’una persona. 30,05 €
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56 1 i.2 L Anant amb patins, patinet, monopatí o aparell similar, agafar-se a l’exterior d’un altre 
vehicle per ser arrossegat. 60,10 €

57 3 01 L Circular amb un vehicle no autoritzat per una zona o illa de vianants. 60,10 €
59 1 L Circular amb bicicleta per una vorera, andana o passeig (llevat que hi hagi un carril 

especialment reservat i senyalitzat). 30,05 €
59 3 01 L Circular amb bicicleta fora del carril bici o del voral, en una via on n’hi hagi. 30,05 €
59 3 02 L Circular en bicicleta per un parc públic o zona de vianants amb aglomeració de vianants, 

o no donar-los preferència de pas, o circular sense precaució, o a una velocitat superior al 
pas d’una persona, o fent zigues-zagues. 30,05 €

59 3 03 L Circular amb bicicleta fora de l’espai destinat al trànsit de vehicles dins d’una zona de 
vianants. 30,05 €

59 6 L Circular amb una bicicleta sense tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les 
rodes o sense portar instal·lat un timbre eficaç. 30,05 €

59 7 G Circular amb una bicicleta durant la nit sense llums de posició, o portant-los apagats. 60,10 €
59 8 L Circular amb una bicicleta arrossegant un remolc, semiremolc o element similar. 30,05 €
61 1 L No obeir les ordres de l’agent de circulació. 90,15 €
61 2 G No respectar la prohibició de pas o restricció establerta mitjançant el senyal de balisament 

(indicar el tipus de senyal no respectada). 92,00 €
61 3 01 G No respectar, el conductor d’un vehicle, el llum vermell d’un semàfor. 92,00 €
61 3 02 L No detenir-se el conductor d’un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant el llum groc 

no intermitent d’un semàfor 60,10 €
61 3 03 L No detenir-se el conductor d’una bicicleta, davant el llum vermell del seu semàfor. 60,10 €
61 4 01 G No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP). 92,00€
61 4 02 L No obeir un senyal de circulació prohibida. 90,15 €
61 4 03 G No obeir un senyal d’entrada prohibida (indicar el senyal desobeït). 92,00 €
61 4 04 L No obeir un senyal de restricció de pas (indicar el senyal desobeït). 90,15 €
61 4 05 L No obeir un senyal de prohibició o restricció (indicar el senyal desobeït). 90,15 €
61 4 06 L No obeir un senyal d’obligació (indicar el senyal desobeït). 90,15 €
61 4 07 L No respectar una línia longitudinal contínua de color blanc. 60,10 €
61 4 08 L Circular sobre una línia longitudinal discontínua de color blanc. 60,10 €
61 4 09 L No respectar una marca viària transversal contínua. 60,10 €
61 4 10 L No detenir-se en el lloc prescrit per un senyal horitzontal de STOP. 60,10 €
61 4 11 L No respectar una marca viària transversal discontínua. 60,10 €
61 4 12 L No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils. 60,10 €
61 4 13 L Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a aquest 

efecte. 60,10 €
61 4 14 L Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) emmarcada per una línia contínua. 60,10 €
61 4 15 L No respectar la indicació d’una marca viària groga (indicar –ne el tipus). 60,10 €
61 5 L No respectar un senyal de carrer residencial o de prioritat invertida. 60,10 €
61 6 01 L No respectar un senyal preceptiu col·locat a les entrades de la vila. 60,10 €
61 6 02 L Circular un vehicle no autoritzat pel carril reservat per a autobusos mitjançant senyalització 

específica. 60,10 €
64 1 G Col·locar qualsevol classe de senyalització fixa o provisional sense autorització municipal. 300,51 €
64 2 01 G Col·locar tendals, cartells, anuncis o qualsevol instal·lació en general que impedeixi o 

dificulti la visibilitat de senyals verticals de trànsit o semàfors o que puguin distreure la 
seva atenció. 150,25 €

64 2 02 G Col·locar un anunci, placa cartell, marca, publicitat o instal·lació en general que, per les 
seves característiques, pugui distreure l’atenció del conductor d’un vehicle, o enlluernar 
els usuaris de la via pública. 150,25 €

64 5 G Col·locar en un senyal vertical de trànsit o semàfor, o al seu voltant, qualsevol tipus de 
publicitat o instal·lació anàloga. 92,00 €

64 6 01 G Retirar, traslladar o ocultar la senyalització d’una via, sense autorització. 300,51 €
64 6 02 G Utilitzar senyals no homologats per indicar una reserva d’espai o altra senyalització 

instal·lada amb autorització municipal ( indicar el tipus de senyal). 92,00 €
69 4 G Efectuar rodatge de pel·lícules, documentals, etc. per les vies públiques, sense 

l’autorització municipal o incomplint-ne les condicions 92,00 €
69 5 G Efectuar una prova esportiva en la via pública, sense l’autorització municipal o 

incomplint-ne les condicions. 92,00 €
75 1 V G Transgredir l’ordre d’immobilització d’un vehicle. 300,51 €
81 1 01 G Abandonar un vehicle en la via pública o en terrenys adjacents. 150,25 €
81 1 02 G Abandonar un vehicle en el dipòsit municipal. 150,25 €
83 4 G No identificar el conductor responsable d’una infracció, el titular del vehicle degudament 

requerit a fer-ho. 300,51 €
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ANNEX NÚM. 2

NORMES SOBRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Taxes d’alcohol

Concepte de la infracció Quantia Infracció

Conduir un vehicle amb una taxa d’alcohol a la sang superior a 0’5 grams per litre, o d’alcohol en 
aire expirat superior a 0’25 mil·ligram per litre. Veure barem MG
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb MMA superior a 3.500 kg amb una taxa 
d’alcohol en sang superior 0’3 gram per litre, o d’alcohol en aire expirat superior a 0’15 mil·ligram 
per litre Veure barem MG
Conduir un vehicle destinat al transport de viatgers de més de nou places o de servei públic amb una 
taxa d’alcohol a la sang superior a 0’3 grams per litre, o d’alcohol en aire expirat superior a 0’15 
mil·ligram per litre. Veure barem MG
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 expirat superior a 0’15 mil·ligram per litre. Veure barem MG
Conduir un vehicle de servei d’urgències o transport especials, amb una taxa d’alcohol a la sang 
superior a 0’3 grams per litre, o d’alcohol en aire expirat superior a 0’15 mil·ligram per litre. Veure barem MG
Conduir el vehicle ressenyat amb un permís o 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 expirat 
superior a 0’15 mil·ligram per litre. Veure barem MG

BAREM D’ALCOHOLÈMIA 

Taxa d’alcohol en Taxa d’alcohol en Quantia - 30%
Tipus de llicència o permís aire expirat (mg/l) sang (g/l) € €

A1 LCC De 0,28 fins a 0,31 De 0,56 fins a 0,62 450,00 315
Conductors A LCM De 0,32 fins a 0,35 De 0,63 fins a 0,70 521,43 365
en general B LVA Superior a 0,35 Superior a 0,70 600,00 420
——————————————————————————————————————————————————————
Resta de - Resta de permisos
conductors - Autorització BTP De 0,18 fins a 0,21 De 0,36 fins a 0,42 450,00 315

- Conductors novells De 0,22 fins a 0,25 De 0,43 fins a 0,50 521,43 365
- MMA>3.500 kg. Superior a 0,25 Superior a 0,50 600,00 420

——————————————————————————————————————————————————————

INVESTIGACIÓ D’ALCOHOLEMIA: PERSONES OBLIGADES

Concepte de la infracció Quantia Infracció

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. 601,01 € MG
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle amb símptomes d’estar sota la influència de begudes 
alcohòliques, a les proves de detecció alcohòlica. 601,01 € MG
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció a les OOMC, o als 
Reglaments de circulació, a les proves de detecció alcohòlica. 601,01 € MG
No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle requerit a fer-ho per l’autoritat o els seus agents, en un 
control preventiu, ales proves de detecció alcohòlica 601,01 € MG

NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I DROGUES TÒXIQUES

Concepte de la infracció Quantia Infracció

Conduir havent ingerit o incorporat a l’organisme drogues o estupefaents, o trobant-se sota els efecte
de medicaments o substàncies que alterin l’estat físic o mental apropiat per fer-ho sense perill. 601,01 € MG
No sotmetre’s, el conductor o l’usuari de la via, implicat directament com a possible responsable en un 
accident, ales proves per a la detecció d’estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues. 601,01 € MG
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. 601,01 € MG
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Concepte de la infracció Quantia Infracció

No sotmetre’s, el conductor d’un vehicle denunciat per cometre alguna infracció a les OOMC i/o als 
Reglaments de circulació, a les proves per a la detecció d’estupefaents o substàncies anàlogues… 601,01 € MG
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 o substàncies anàlogues. 601,01 € MG

Quan els fets denunciats per infracció greu (G) o molt greu (MG) puguin comportar, a més de la multa, la suspensió del permís
o llicència de conduir, aquesta circumstància es farà constar durant la tramitació de l’expedient sancionador i, una vegada resolt
l’expedient amb la imposició de multa, s’haurà de tramitar a la Prefectura Provincial de Trànsit del Ministeri de l’Interior i adjun-
tar-hi l’expedient administratiu.

ANNEX NÚM. 3

QUADRE DE SANCIONS PER INFRACCIONS DE L’ART. 18 DE L’ORDENANÇA DE CRCULACIÓ 

BAREM DE VELOCITAT
LIMITACIONS FINS A 50 KM/H.

Concepte de la infracció
Circular a............... Km/h, quan la velocitat estava limitada als 50 km/h, segons la limitació genèrica imposada en les vies urbanes
i en les travessies.
Circular a............... Km/h, quan la velocitat estava limitada als....... Km/h, fixada de forma específica per un senyal. 
Circular a una velocitat que superi la limitació genèrica per raó del tipus del vehicle i de la via.
Circular, un transport de mercaderies perilloses, per una via urbana o una travessia a una velocitat superior als 40 Km/h.

VEHICLES EN GENERAL Vehicles + 3.500 kg.
Vehicles + 9 places

Velocitat km/h
Quantia -30% Quantia -30%

€ € € €
Excés fins a 11 km/h Sobreseure Sobreseure
Excés de 12 a 22 km/h 130,00 (G) 91,00 150,00(G) 105,00
Excés de 23 a 33 km/h 200,00(G) 140,00 210,00(G) 147,00
Excés de 34 a 44 km/h 250,00(G) 175,00 300,00(G) 210,00
Excés de 45 a 55 km/h 350,00(MG) 245,00 400,00(MG) 280,00
Excés superior de 56km/h 450,00(MG) 315,00 500,00(MG) 350,00

Quan els fets denunciats per infracció greu (G) o molt greu (MG) puguin comportar, a més de la multa, la suspensió del permís
o llicència de conduir (1, 2 o 3 mesos), aquesta circumstància es farà constar durant la tramitació de l’expedient sancionador, i una
vegada resolt l’expedient amb la imposició de multa, s’haurà de tramitar a la Prefectura Provincial de Trànsit del Ministeri de l’Inte-
rior, i s’hi adjuntarà l’expedient administratiu.

També s’incorporen a aquesta Ordenança les infraccions i sancions regulades per la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària, (RDL 339/1990, de 2 de març) modificat per la Llei 19/2001 de 19 de desembre 2001, el Reglament gene-
ral de circulació (RD 13/1992, de 17 de gener) i el Reglament d’ordenació dels transports terrestres (RD 1211/1990, de 28 de setem-
bre).

ANNEX NÚM. 4

NIVELLS DE REFERÈNCIA I CIRCUMSTÀNCIES DE CARÀCTER CONTAMINACIÓ ACÚSTICA QUE HAN DE
CONCORRER PER DECLARAR UN VEHICLE DE MOTOR O CICLOMOTOR NO APTE PER A CIRCULAR.

Els vehicles a motor i ciclomotors que circulin dins del terme municipal de Blanes no podran emetre nivells de sorolls superiors
als permesos.

La mesura del nivell de soroll emès pels vehicles, es farà segons el mètode “en proximitat” tot seguint els procediments indicats
als Reglaments 41 i 51 de Ginebra o a la Directiva 78/1015.

1. Situació del micròfon sonòmetre
- Altura des de terra 0,2 metres(*)
- Distància des de la sortida dels gasos de l’escapament al micròfon 0,5 metres
- Angle respecte al pla longitudinal del vehicle 45 graus

(*) Distància mínima des de terra, i a la mateixa altura de la sortida de gasos.
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2. Mètode operatiu
Per fer la mesura es posarà el micròfon del sonòmetre en la posició indicada anteriorment.
El lloc on es faci la inspecció, ha de ser un espai obert, pràcticament horitzontal, i amb un radi mínim de 10 metres on el sòl no

sigui de terra tova, ni cobert d’herbes altes, de neu, de cendra, ni de materials anàlegs. 
S’ha de prendre la mesura del soroll ambiental del lloc on es vol fer la inspecció. El lloc no serà idoni, ni la inspecció vàlida, si

el soroll ambiental és superior a l’indicat en l’apartat 3, segons el tipus de vehicles a inspeccionar. 
En vehicles que no siguin motocicletes, en prendre la mesura es farà accelerar el motor fins al règim màxim de rpm (s’han rea-

justat els nivells de referència a aquest efecte).
En motocicletes, en prendre la mesura es farà accelerar el motor a 5000 rpm.
En ciclomotors, en prendre la mesura es farà accelerar el motor a 3/4 S. ( “de gas”).

3. Nivells de referència.
3.1 Vehicles matriculats per primera vegada:

Valor màxim soroll ambiental
a) Abans de l’1 de gener de 1989 màxim 102 dB(A) 92 dB(A)
b) Entre l’1 de gener de 1989 i el 31-12-1995 màxim 98 dB(A) 88 dB(A)
c) A partir de l’1 de gener de 1996 màxim 94 dB(A) 84 dB(A)

3.2 Ciclomotors: 
a) Tots en circulació màxim 96 dB(A) 86 dB(A)

Els vehicles es consideren dolents si es classifiquen com a vehicles amb defectes importants, segons els valors llindars a la taula
següent:

Correcte Defecte Lleu Defecte Important

Motocicletes i ciclomotors < 96 > 96 < 100 >100
Vehicles segons any de matriculació
Abans de 1989 < 102 > 102, <105 >105
Entre 1989 i 1995 < 98 > 98, < 101 >101
De 1996 cap endavant < 94 > 94, < 97 > 97

Nota. Els valors mesurats s’arrodoniran al decibel més proper

4. Denúncia 
Després d’efectuar la prova de contaminació acústica, la Policia Local declararà el vehicle de motor o ciclomotor dolent amb

defectes importants, per tant, no apte per circular si ha superat els valors de referència corresponents, i formularà una denúncia al
conductor del vehicle segons l’article 8 apartat 5, d’aquestes Ordenances de Circulació, (circular amb un vehicle amb un nivell de
sorolls excedint els límits permesos).

Sense perjudici que immediatament es pugui immobilitzar i dipositar el que presenti unes deficiències greus en el sistema d’esca-
pament de gasos, per tal d’evitar que circuli per la via pública.

L’infractor haurà de fer arranjar les deficiències mecàniques que han provocat la declaració de vehicle no apte per circular.
En la butlleta de la denúncia es posarà una enganxina de DENÚNCIA CONDICIONADA, i tot seguit es procedirà a la retirada

del permís de circulació/llicència de circulació, es lliurarà a l’infractor el volant que substitueix a aquest, i se l’informarà que té la
possibilitat, dins un termini màxim de 15 dies, de presentar una certificació d’una estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles autorit-
zada, on consti el valor obtingut en dB (A) de la mesura del nivell de soroll del vehicle inspeccionat. 

Si el valor indicat no supera el nivell de referència corresponent, es considerarà el vehicle apte per circular, el qual haurà de pre-
sentar en les dependències de la Policia Local, i una vegada complert aquest requisit, se li tornarà la documentació i se li condonarà
la sanció administrativa, si ho sol·licita, sempre que en el darrer any el vehicle no hagi estat denunciat per aquest mateix motiu.

ANNEX NÚM. 5

NIVELLS DE REFERÈNCIA I CIRCUMSTÀNCIES DE CARÀCTER ATMOSFÈRIC QUE HAN DE  CONCÓRRER PER
DECLARAR UN VEHICLE DE MOTOR D’EXPLOSIÓ O DE COMBUSTIÓ NO APTE PER CIRCULAR. 

Els vehicles de motor que circulin dins del terme municipal de Blanes no podran emetre a l’atmosfera nivells de gasos superiors
als límits permesos. Es declararan en situació desfavorable els vehicles de motor que sobrepassin els valors indicats.

Els valors considerats en aquest annex per declarar la situació desfavorable d’un vehicle són superiors als establerts en les
Directives 92/55 i 96/96, per tal d’absorbir, a favor de l’usuari del vehicle, les possibles errades de mesura pròpies dels aparells i
dels procediments, així com les possibles diferències de mesura derivades de les condicions atmosfèriques del lloc on s’efectua la
inspecció.
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1. Nivell de CO
1. Els vehicles de motor (excepte motocicletes) proveïts de motor d’explosió no podran, al ralentí, evacuar gasos a l’atmosfera

amb un CO superior als límits permesos.

Vehicles matriculats per primera vegada:
a) Abans de l’1 d’octubre de 1986 màxim 5,5 %
b) Entre l’d’octubre de 1986 i l’1 de gener de 1993 màxim 4,5 %
c) A partir de l’1 de gener de 1993 (*) màxim 1,5 %

(*) Els vehicles fabricats sense catalitzador abans de l’1 de gener de 1993, que estaven en estoc, es van poder matricular poste-
riorment a la data indicada. Aquests vehicles el són d’aplicació un màxim de 4,5 % de CO.

2. En els vehicles amb catalitzador, a més, es mesurarà el valor lambda amb un ralentí accelerat del motor a més de 2000 rpm, i
aquest valor no podrà situar-se fora del marge 1± 0,06 (mínim 0,94, màxim 1,06).

3. Opacitat de gasos
Els vehicles proveïts de motor de combustió no podran, al ralentí accelerat, evacuar a l’atmosfera gasos amb una opacitat supe-

rior al límits permesos.
Per tal de saber el valor d’opacitat dels gasos evacuats per aquests vehicles, seran sotmesos a una prova que pot constar fins a

tres preses de mesura, repetides i consecutives.
Es declararà el vehicle apte per circular si en qualsevol de les tres mesures el valor obtingut, en motors atmosfèrics, no sobre-

passa de 2.25 m-1; i en motors sobrealimentats, de 2.75 m-1.
També es declararà apte per circular, el vehicle inspeccionat, quan la mitjana dels tres valors obtinguts estigui entre 2.25 i 2.5

m-1 inclòs, per als motors atmosfèrics; o entre 2.75 i 3.00 m-1 inclòs, per als motors sobrealimentats.
Es podrà declarar no apte per circular el ciclomotor o motocicleta que emeti a l’atmosfera gasos o fums perfectament visibles i

de forma continuada (vapors d’oli).

4. Denúncia.
Després d’efectuar la prova de contaminació atmosfèrica, la Policia Local declararà el vehicle de motor o ciclomotor no apte per

circular, si ha superat els valors de referència corresponents, i formularà una denúncia al conductor del vehicle segons l’article 8
apartat 5 opció 02, d’aquestes Ordenances de Circulació, (emetre un vehicle, gasos per damunt dels límits reglamentaris). Sense per-
judici que immediatament es puguí immobilitzar i dipositar el que presenti unes deficiències greus en el dispositiu de control d’emis-
sions de gasos per tal d’evitar que circuli per la via pública.

L’infractor haurà de fer arranjar les deficiències mecàniques que han provocat la declaració de vehicle no apte per circular.
En la butlleta de la denúncia s’hi posarà una enganxina de DENÚNCIA CONDICONADA, i tot seguit es procedirà a la retirada

del permís de circulació/llicència de circulació, es lliurarà a l’infractor el volant que substitueix a aquest, se l’informarà que tindrà
la possibilitat, dins un termini màxim de 15 dies, de presentar una certificació d’una estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles oficial,
on consti que el vehicle denunciat ha superat favorablement la inspecció de control del CO i/o lambda, o de l’opacitat dels gasos. 

Si el valor indicat no supera el nivell de referència corresponent, es considerarà el vehicle apte per circular, el titular s’haurà de
presentar en les dependències de la Policia Local, i una vegada complert aquest requisit, se li tornarà la documentació i se li condo-
narà la sanció administrativa, si ho sol·licita, sempre que en el darrer any el vehicle no hagi estat denunciat per aquest mateix motiu.

ANNEX NÚM. 6

Illes de vianants:
-Dintre Vila amb el perímetre següent: Des del carrer Ample fins al carrer Muralla, limitat per un costat pel passeig Cortils i

Vieta i per l’altre pel carrer Raval, costat sud.
-Així mateix hi són compresos els carrers Girbau, Gibert, Santa Anna, Lloro, Forn, Or, Mossèn Manresa (a partir de la

Pl.Espanya), Travessia de la Salut, Pl. de l’Església, Mirador de s’Auguer tram comprès entre carrer Méndez Núñez i carrer Sant
Andreu de la Palomera). Les especificacions complementàries s’establiran per Ban.

-Carrer del Valls ( entre Pl.Mossèn Quer i carrer Ample). Les especificacions s’establiran per Ban.
-Accés a la cala de Sant Francesc (El pg. de Bitàcola des de la Pl. Quillat fins a la platja.). Normes específiques: Tindrà vigèn-

cia des de l’1 de juny fins al 30 de setembre. Només es permetrà l’accés de vehicles de tracció mecànica per accedir als estaciona-
ments autoritzats i als garatges, així com per la pujada i baixada dels ocupants dels vehicles i dels seus efectes. Les especificacions
complementàries s’establiran per Ban. 

Zones de prioritat invertida i carrers residencials:
Es regulen d’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament General de Circulació.
-Veïnat de Mas Guelo.
-Veïnat Residencial Blanes.
-Veïnat Residencial Vistamar.
-Veïnat de Mas Cremat.
-Veïnat de Mas Marull.
-Carrer Riera Alta.
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ANNEX NÚM. 7

Zona d’estacionament amb horari limitat ( zones Blaves)
-La zona “ A “ inclou:
La zona del Mercat: carrer Mas Enlaire, carrer Sebastià Llorens , Rambla Joaquim Ruyra i carrer Tordera. 

-La zona “B” inclou:
La zona centre: carrer Muralla, carrer Raval i Rambla Joaquim Ruyra.

-Zona “ C “ inclou:
La zona platja: Passeig de la Marina.

ANNEX NÚM. 8

Actuació en cas d’emergència de vehicles que transporten mercaderies perilloses
1. Quan l’alarma la doni el conductor, independentment de les normes específiques d’intervenció que s’hagin de seguir en fun-

ció de les seves instruccions, del contingut de la càrrega, de les ensenyances rebudes i de la situació a la via urbana, es procedirà a
recuperar la documentació relativa a la càrrega i a informar, a sol·licitud del centre que rebi la trucada, sobre:

a) Tipus d’emergència (fuga, escolarment, incendi, explosió, etc.).
b) Tipus de vehicle.
c) Empresa (expedidora, transportista i destinatària).
d) Situació exacta del vehicle.
e) Dades del plafó taronja.
f) Classe de mercaderia.
g) Quantitat.
h) Disponibilitat del subministrament d’aigua, si ho sabés.

2. Quan l’alarma la doni una altra persona, la informació que demanarà el centre que rebrà la trucada serà:
a) Tipus d’emergència (fuga, escolarment, incendi, explosió, etc.).
b) Tipus de vehicle.
c) Empresa (expedidora, transportista i destinatària).
d) Situació exacta del vehicle.
e) Dades del plafó taronja.
f) Símbols de la cisterna o unitat de càrrega (etiquetes de perill).
g) Estat del conductor.
h) Nombre de ferits.

ANNEX NÚM. 9

Senyals homologats de guals, reservats d’estacionament per a minusvàlids, guals de càrrega i descàrrega i de reserva d’espai tem-
poral.
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