
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 06/2016
Caràcter: ordinari
Data: 28 de juny de 2016
Horari: de 20: 00 a O:00 hores
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Reguli i Riba (CiU)

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Josep Àlvarez i Picos (ERC)
- Ramon Arnabat i Mata (VeC)
- Montse Arroyo i Ferrando (PSC)
- Anna Doblas i Ruiz (CiU)
- Mònica Hill i Giménez (ERC)
- Josep Maria Martí i Ràfols (CiU)
- Marcel Martínez i Mané (CUP)
- Miquel Medialdea i Guijo (PSC)
- Joan Manel Montfort i Guasch (CiU)
- Meritxell Montserrat i Mestres (CiU)
- Toni Peñafiel i Hervas (VeC)
- Dolors Rius i Marrugat (CiU)
- Francisco Romero i Gamarra (PSC)
- Aureli Ruiz i Milà (CiU)
- Pere Sàbat i L1uverol (ERC)
- Laia Santís i Martí (CUP)
- Ramon I. Zaballa i Serra (PSC)

S'ha excusat d'assistir-hi:

- Maria Ferrerons i Sànchez (CUP)
- Raimon Gusi i Amigó (CiU)
- Josep Ramon i Sogas (PP)

És present el secretari de l'Ajuntament, Eduard Marcó i Alberti, i també l'interventor
general Antoni Peiret de Antonio.

Amb caràcter previ, la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
Sra. Eva Milles, llegeix el manifest que literalment diu:

"Avui, en motiu del Dia de l'Orgull per l'Alliberament de lesbianes, gais, trans,
bisexuals I intersexuals, és necessari un suport explícit a les demandes i
necessitats de la població LGTBI.
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A Catalunya ens hem dotat d'una eina molt important i pionera al món, la Llei
contra la LGTBIfòbia marc legal que cal que esdevingui en un potent instrument
contra la Bifòbia, Transfòbia i Homofòbia.

És necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials,
per ser els i les màximes responsables que ara mateix existeixin certs drets
reconeguts a les persones LGTBI. No s'ha de produir cap discriminació per motiu de
sexe, identitat de gènere o orientació sexual, perquè encara que s'han produït
avanços importants, queda molt de camí per recórrer.

Així mateix, volem aprofitar aquest dia per fer un una menció especial a la
massacre per LGTBIfòbia, del passat 13 de Juny d'Orlando, i poder mostrar el
nostre condol als familiars, amics i amigues de les víctimes i donar suport a la
comunitat LGTBI d'Orlando.

Aquests terribles fets constitueixen un horrible crim d'odi que ens interpel.la a totes
les persones i institucions que lluitem per una societat on poder viure en llibertat i
on exercir el nostre dret a estimar com vulguem.

Des de la Regidoria d'Igualtat, juntament i amb el suport d'altres municipis,
entitats, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona, estem treballant per
dotar-nos d'un instrument de treball conjunt, l'elaboració d'un Pla Tipus LGTBI, per
tal que els ens locals i teixit associatiu pugin integrar la perspectiva LGTBI a les
seves polítiques. Aquest podrà contribuir en la consecució d'un món sense odi,
d'un món sense LGTBIfòbia. D'un món on totes, sense cap mena de distinció
puguem viure la nostra afectivitat-sexualitat de forma lliure i sense pors.

Voldria tancar aquest manifest amb una frase de Paul-Michael Foucault que va ser
historiador de les idees, psicòleg, teòric social i filòsof francès, que diu el següent:
"Cada individu ha de portar la seva vida de tal forma que els demes pugin admirar-
Ia i respectar-la""

Desenvolupament de la sessió

1. ACTA PLE. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió plenària ordinària de
31/05/2016.

Se sotmet al Ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària de 19/04/2016,
la qual és aprovada per assentiment.

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I HISENDA

2. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL. Aprovació inicial, si s'escau, de la
modificació de la plantilla de personal de l'ajuntament de Vilafranca del Penedès.
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Atès que en l'establiment de procediments administratius s'imposa que la
tramitació electrònica serà preferent, d'acord amb les previsions de la Llei 48/2015,
que estableix que un gran nombre de subjectes restaran obligats a relacionar-se de
manera electrònica amb les Administracions Públiques.
Atès que aquesta norma entrarà en vigor el proper mes d'octubre de 2016, sent
necessari prioritzar aquest àmbit i dotar de l'estructura necessària per tal de dur a
terme la implantació d'aquests procediments de treball, s'ha de conjugar amb el
manteniment de l'administració, manteniment, seguretat interna i perimetral,
còpies de seguretat i actualització dels sistemes, servidors i equipament del CPD i la
xarxa informàtica municipal.

Atès que s'ha detectat que és convenient reforçar les places de plantilla
classificades en escales d'administració especial, subescala tècnica adscrites al
Servei d'Informàtica per tal de portar a terme les actuacions descrites en els
paràgrafs anteriors amb les majors garanties possibles d'èxit.

Atès que l'article 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per 2016 permet la contractació de personal laboral temporal
per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringirà als sectors, tasques i
categories professionals que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

Atès que actualment a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès resta vacant la plaça amb referència 10505, Cap Oficina d'Atenció
Ciutadana, sent que les tasques assignades a la mateixa han passat a
desenvolupar-se per la plaça amb referència 60721 de la plantilla de personal
laboral d'aquest Ajuntament, per la senyora Rosa Blasco Barnes, que és la
responsable de la mateixa fruit del procés d'integració de l'Oficina Local d'Habitatge
amb l'Oficina d'atenció Ciutadana.

Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que les corporacions locals hauran d'aprovar la planti la de
personal incloent tots els llocs de treball, havent de respondre la seva composició
als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb
l'ordenació general de l'economia.

Atès que l'article 27.1. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de personal al servei de les entitats locals de Catalunya estableix que la
plantilla de personal es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, per
a "ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a
l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa
interna, considerant que en el supòsit que s'informa concorren aquests motius per
les raons exposades en el paràgraf anterior.

Atès que existeix dotació pressupostària per fer-se càrrec de les despeses i
retribucions assignades al lloc de treball, no sent necessari modificar els imports
consignats al Capítol l del pressupost municipal.

Per tot això, s'ACORDA:
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1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per tal de
reclassificar la plaça amb referència 10505, Cap OAC, en una plaça de
Tècnic/a Informàtic, del grup A2, de la plantilla de personal laboral, amb el
contingut i requisits establerts a la fitxa de lloc de treball que acompanya
aquest Acord.

2. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies
hàbils comptats a partir del següent al de la publicació del present acord en
el Butlletí Oficial de la Província. En l'esmentat termini, qualsevol persona
interessada podrà examinar-lo i presentar les reclamacions o al. legacions que
estimi oportunes. Si hi ha al. legacions, el Ple les resoldrà i acordarà
definitivament. Si transcorregut l'esmentat termini, no hi ha al. legacions es
considerarà definitivament aprovat.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen es aprovat per 16 vots a favor (7 CiU, 4 PSC, 2 CUP,
3 ERC) i 2 abstencions (2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que és una modificació molt puntual de la plantilla
que ve motivada per la necessitat de reforçar l'àrea d'informàtica per tal de poder
adaptar-se als requeriments de la Llei 39/2015 i 40/2015.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) exposa que entenen que és una reorganització de llocs de
treball i facilitaran la reorganització abstenint-se, ja que és una opció de l'equip de
Govern en la que no han participat i hi ha la necessitat d'avançar cap a
l'administració electrònica en els propers mesos.

La Sra. Mònica Hill ( ERC) manifesta que votaran a favor. És un canvi organitzatiu
que entenen que els farà avançar cap a l'administració electrònica. Recorda a
l'equip de Govern que es va comprometre a fer formació als treballadors per tal
d'avançar cap a l'administració electrònica. Finalment demana com es proveirà la
plaça.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que votaran a favor.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que està previst fer una provisió temporal i obert
a possible participació externa. Si està obert a la gent externa, també hi pot
participar el personal de la casa. Més endavant caldrà veure com es consolida.

3. ORENANÇA ACTIVITATS. Aprovació definitiva, si s'escau, de l'Ordenança
municipal reguladora dels règims d'intervenció administrativa de les activitats i
instal.lacions.

Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora dels règims d'intervenció
administrativa de les activitats i instal.lacions per acord del Ple de l'Ajuntament de
Vilafranca del Penedès de data 19 d'abril de 2016.
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Atès l'Ordenança va ser sotmesa a informació pública mitjançant edicte publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 4 de maig de 2016 i Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de 2016, així com mitjançant
la inserció d'anunci en els setmanaris el 3 de vuit i en la Fura de data 6 de maig.

Atès que el dia 14 de juny, dintre del termini d'informació pública han estat
presentades al. legacions per part del Grup municipal del Partit Popular que en
síntesi diuen:

1. Sol.licita la modificació de l'apartat c) de l'article 1 de l'Ordenança, en tant
que no habilita per subjectar algunes de les activitats de l'annex II situades
en determinades zones urbanes o amb determinada qualificació urbanística al
règim d'intervenció de simple comunicació com permet l'art. 2 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

2. Sol.licita la modificació que permet tant la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats, com la Llei 11/2009, d'espectacle i activitats
Recreatives, en el sentit que els municipis estableixin que l'obertura d'alguna
activitats d'aquest tipus amb incidència ambiental menys rellevant, com bars
no musicals o restaurants es subjecten només a comunicació i sense
necessitat de concessió de llicència municipal d'establiment de pública
concurrència ja que creuen que els tràmits s'han de limitar al mínim legal
establert.

3. Es sol.licita la supressió en l'art. 1.4 de "Aquesta mesura s'aplica també, si
escau, als establiments d'espectacles i activitats recreatives, als establiments
comercials i a les activitats innòcues. " ja que la clausura d'un establiment és
desproporcionada.

4. Sol.licita la modificació dels punts 3, 4 i 6 de l'art. 13 de l'Ordenança.
Pel que fa al punt 3, de la redacció sembla desprendre's que si no es
presenta declaració responsable o comunicació prèvia es tipifiquen com a
conductes greus que es poden sancionar amb multa de 6.000 a 20.000 euros
. Si aquestes multes s'imposen encara que no s'hagi afectat la salut medi
ambient o la seguretat de les persones, creiem que són desproporcionades.

També creu desproporcionat el punt 4, d'imposar multes coercitives de fins a
15.000 euros. Hauria de fixar uns màxims per als supòsits de declaració
responsable, comunicació prèvia i subjecte a llicència.

5. Pel que fa al punt 6 creu que s'hauria d'ampliar període per a realitzar
al. legacions de 10 dies a 30 dies especialment si no es mantenen l'import de
les multes que preveu l'Ordenança aprovada inicialment, tenint en compte
l'elevat import de les mateixes, i per assegurar que les persones objecte de
sanció tinguin un període raonable per formular al. legacions.

A aquestes al. legacions cal efectuar les següents consideracions

1) Les activitats de l'annex II de la Llei 20/2009 (prevenció ambiental) se
subjecten a llicència ambiental, i els casos en què es permet substituir la
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llicència per la comunicació ambiental fan referència a activitats com energia,
mines, fàbriques i altres amb notable incidència ambiental, de manera que la
subjecció a llicència i no a comunicació sembla justificada.

2) En quant al tipus d'intervenció municipal previst per les activitats de bar no
musical o restaurant, l'article 6.1 de l'Ordenança preveu que es tramiti
mitjançant comunicació prèvia per a bars musicals, no musicals i restaurants
amb aforament fins 150 persones. D'acord amb l'article 124 del Decret
112/2010 (Reglament d'espectacles) només se subjecten a comunicació els
espectacles i activitats musicals amb aforament autoritzat fins a 150
persones. En canvi, és cert que en els casos de bars i restaurants no
musicals la Llei 16/2015, del 21 de juliol, preveu que se subjectin a
comunicació, i no a llicència, els que tinguin una superfície construïda i un
aforament iguals o inferiors a 500 m2 i 500 persones, i aquesta previsió s'ha
de reflectir correctament en l'Ordenança.

3) La supressió de l'incís que demana el Grup municipal del Partit Popular no es
considera oportuna, ja que no es considera idoni vetar la possibilitat de
clausura d'activitats que, estant subjectes al règim de comunicació prèvia, no
hagin efectuat l'esmentat tràmit. L'ordenança preveu altres instruments per
a forçar la legalització de les activitats, però fins i tot en les activitats
subjectes a règim de comunicació prèvia pot fer-se necessari la presa
d'aquesta mesura.

4) Pel que fa a la possibilitat d'imposar una multa si no es presenta declaració
responsable o comunicació prèvia tipificada com a conducta greus i amb una
sanció prevista de multa de 6.000 a 20.000 euros, l'ordenança recull,
d'acord entre altres, amb el principi de legalitat i jerarquia normativa de les
normes sancionadores, allò establert en la Llei del Parlament 16/2015, de
simplificació i impuls de l'activitat econòmica.

5) En quant a les multes coercitives, l'ordenança fixa un topall, cosa que no vol
dir que qualsevol ordre d'execució comporti la fixació de multes coercitives
per l'import màxim, sinó tot el contrari, que com a molt, la multa coercitiva
pot arribar a aquest import. Per tant, es considera oportú mantenir la fixació
d'aquest topall.

6) En quant als terminis per formular al. legacions, l'ordenança preveu uns
terminis totalment ordinaris dintre del dret administratiu, per la qual cosa no
es veu en la necessitat de fer-los més extensos.

Per tot això i d'acord amb els antecedents i consideracions més amunt exposats,
s'ACORDA:

Primer.- Desestimar les al. legacions formulades pel Grup municipal del PP d'acord
amb les consideracions efectuades en la part expositiva del present acord.
Tanmateix s'accepta parcialment l'al.legació segona presentada, i el segon paràgraf
de l'article 6.1 restarà redactat en els termes següents:

"Tanmateix, se sotmeten al règim de comunicació prèvia els casos que recull
l'article 124 del Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics i activitats recreatives (modificació no substancial d'establiments,
establiments d'espectacles cinematogràfics, establiments d'espectacles i activitats
recreatives musicals amb aforament autoritzat fins a 150 persones i, d' 'acord amb
la Llei 16/2015, del 21 de juliol, els restaurants i establiments de begudes, no
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musicals, amb superfície construïda i aforament iguals o inferiors a 500 m2 i 500
persones) ".

Segon.- Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels règims
d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, que es reprodueix en
annex al present acord.

Tercer. Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han
comparegut durant el tràmit d'informació pública i d'audiència.

Quart.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí
Oficial de la Província i inserir-los en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i anunciar
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de
la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.

ANNEX: ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS RÈGIMS D'INTERVENCIÓ
ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS IINSTAL.LACIONS

PREÀMBUL

1. El 28 de desembre de 2009 va finalitzar el període de transposició de la Directiva
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis o Directiva
Bolkestein), norma que té com a objectiu aconseguir un efectiu mercat interior en
l'àmbit dels serveis per via de l'eliminació d'obstacles legals i administratius. Alhora
aspira a representar una gran oportunitat per a modernitzar l'Administració i fer-la
més accessible als ciutadans, gràcies a la implantació de procediments electrònics.
El resultat confessat és la transició cap a un sistema administratiu més àgil i de
major confiança en el ciutadà, a la interrelació amb les Administracions de tota la
Unió Europea i amb la pròpia Comissió Europea, i, en definitiva, a reactivar
l'economia, en potenciar el sector dels serveis.

AI Regne d'Espanya es va optar per incorporar la Directiva de Serveis a través
d'una llei horitzontal o genèrica, l'anomenada "Llei paraigües" i, en paral.lel, a
través d'una altra llei que va modificar la legislació estatal per tal d'adequar-la als
principis de la Directiva de Serveis, l'anomenada "Llei òmnibus". Mentre que la
norma horitzontal o "paraigües" va ser promulgada i publicada com a Llei 17/2009,
de 23 de novembre, "sobre el Iibre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio", la "Llei òmnibus" ho va ser com a Llei 25/2009, de 22 de desembre, "de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio".

A més de modificar la diversa legislació estatal afectada per la Directiva de Serveis,
i com a mesures horitzontals en matèria de procediment administratiu, la Llei
25/2009, de 22 de desembre, reformà substancialment les formes d'intervenció de
l'activitat dels ciutadans previstes tant en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local, com en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, "de régimen
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
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común", en introduir com a tals el sotmetiment a comunicació prèvia o a declaració
responsable i el control posterior a l'inici de l'activitat. De fet, es ve considerant que
la modificació de l'art. 84 de la Llei de bases de règim local, determinada per l'art.
1.2 de la "Llei òmnibus", és la clau de tot el nou sistema, ja que a través seu la
comunicació prèvia, la declaració responsable i el control posterior assoleixen la
naturalesa jurídica de forma d'intervenció.

Pel que fa a l'activitat normativa de transposició de la Directiva de Serveis
desenvolupada per la Generalitat de Catalunya, aquesta té com a antecedent el
Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la
simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica. Aquest Decret
prescriu l'eliminació de la regulació que contingui barreres proteccionistes en el
sector serveis, però també la dels obstacles i càrregues administratives.

Però, com a base de la revisió i adaptació del conjunt de la legislació afectada per la
Directiva de Serveis, es va aprovar la Llei del Parlament 5/2010, del 26 de març, de
bases de delegació en el Govern de la potestat legislativa per a l'adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de
12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. Aquesta Llei
tenia per objecte delegar en el Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei
en forma de decrets legislatius, per tal d'adequar les lleis aprovades pel Parlament
de Catalunya a la Directiva de Serveis, en matèries com per exemple règim local,
comerç interior, serveis funeraris, publicitat dinàmica, etc.

I!. En aquest context, en principi les entitats locals, i especialment els ajuntaments,
haurien de tenir un paper molt rellevant en el procés de transposició de la Directiva
de Serveis, ja que elles són les autoritats competents en gran part de la normativa i
procediments afectats. Tanmateix, en aquesta transposició, i per tant en el
desenvolupament i execució de la "Llei Paraigües", els ens locals tenen un marge
d'actuació en bona mesura limitat per l'acció normativa de l'Estat i de les
Comunitats autònomes, la qual condiciona i limita l'acció normativa dels ens locals.
En efecte, en tant que la majoria d'ordenances locals depenen de la normativa
aprovada per altres nivells territorials, i llevat del cas de les "ordenances
independents", els ens locals només poden adequar la seva normativa a la Directiva
de Serveis un cop que la normativa marc que les normes locals desenvolupen o
complementen hagi estat prèviament adequada.

III. L'Ajuntament de Vilafranca va prendre l'opció, l'any 2010, de no impulsar una
Ordenança general que regulés el lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, en termes similars al que preveu l'Ordenança tipus que va elaborar la
Diputació de Barcelona.

Quan es va elaborar una nova Ordenança l'any 2010 era ja evident que el
Parlament de Catalunya havia aprovat algunes disposicions legals que, entre altres
finalitats, tenien la d'adaptar-se a la Directiva de Serveis. Podem esmentar:

a) La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, la qual derogà la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'Administració
ambiental. La nova Llei obligava, lògicament, a derogar l'Ordenança de la
intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal.lacions de
1999. La nova llei apostà per la simplificació dels sistemes d'intervenció
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administrativa, des del vessant ambiental, de les activitats i instal.lacions, i en
molts supòsits va suprimir les exigències d'autoritzacions, llicències i permisos,
substituint-les per un més àgil sistema de comunicació. El sistema descansa en la
premissa que, independentment dels controls de l'Administració, la responsabilitat
sobre les activitats correspon a les persones titulars i a les persones tècniques
contractades, i no en canvi a l'Ajuntament.

S'ha de constatar que la majoria de les activitats amb incidència ambiental que
s'instal.len al municipi es troben previstes a l'annex 3 de la Llei 20/2009, i que en
tots aquests casos el sistema legal d'intervenció previst, i no modificable per les
ordenances locals, és el de comunicació. Per tant, la persona titular presenta un
escrit de comunicació acompanyant com a mínim els documents tècnics que
descriuen l'activitat i un certificat tècnic de contingut determinat, en el qual
moment l'activitat pot ja iniciar-se. Naturalment, la responsabilitat és plena de les
persones titulars i de les tècniques, i el sistema no impedeix a l'Ajuntament
reaccionar en els supòsits en què s'apreciï que s'incompleix el planejament
urbanístic o les diferents normatives aplicables de caràcter ambiental, de seguretat,
d'accessibilitat, d'incendis o altres.

b) El Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments
comercials. Aquesta norma, inspirada directament en la Directiva de Serveis,
apostà clarament per la llibertat d'establiment i de lliure circulació, i no admet per
als equipaments comercials la subjecció a sistemes d'autorització, tret en casos
excepcionals i sota les condicions de no discriminació, necessitat (raó imperiosa
d'interès general que justifiqui l'exigència d'autorització) i proporcionalitat. La nova
norma, aplicable de forma indefugible a tot l'àmbit de la Unió Europea, prohibeix
supeditar l'accés a una activitat comercial o de serveis a requisits de naturalesa
econòmica (existència de necessitat econòmica, demanda de mercat, efectes
econòmics, programació econòmica o "model comercial", etc.), i barra radicalment
el pas a restriccions quantitatives o territorials o a límits en funció de la població o
de la distància. Les limitacions possibles que la nova norma preveu es basen en
raons imperioses d'interès general basades només en motivacions urbanístiques,
mediambientals, de mobilitat o de preservació del patrimoni previstes a la llei.

c) La Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les
activitats recreatives, norma que entre altres aspectes regula el sistema
d'intervenció administrativa d'establiments com per exemple bars musicals,
espectacles públics, discoteques i altres. La llei ha estat desenvolupada, a nivell
reglamentari, pel Decret 112/2010, de 31 d'agost.

IV. L'Ajuntament de Vilafranca ja va aprovar definitivament, per acord de Ple de 28
de setembre de 2010, l'Ordenança reguladora dels règims d'intervenció
administrativa de les activitats i instal.lacions (BOPB 18-10-2010). Es va optar,
amb aquesta Ordenança, per fer referència a aspectes destacats de la implantació
d'activitats i instal.lacions en el territori municipal, i particularment als règims
d'intervenció administrativa en cada cas aplicables, amb el benentès que en bona
part, i per raons pedagògiques i sistemàtiques, es resumeixen sintèticament els
règims ja previstos en les normes generals d'aplicació.

Es renuncià a aprovar, amb bon criteri, una Ordenança municipal que regulés amb
detall els diferents procediments i tràmits inherents a cada règim d'intervenció
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administrativa, en termes semblants als de l'Ordenança municipal de 1999 que
llavors es derogava.

La tècnica de l'Ordenança municipal anterior de 1999 tenia la seva explicació en
l'opció feta de sotmetre la gran majoria de les activitats legalment adscrites al
sistema de mera comunicació a un règim de permís municipal ambiental que, en la
pràctica, era gairebé idèntic al de la llicència ambiental. Tanmateix, aquesta opció
no era ja legalment possible amb la nova Llei 20/2009, i no és tampoc desitjable si,
com és el cas, es tracta d'afavorir la iniciativa empresarial i econòmica, amb les
garanties adients de seguretat, salut i preservació del medi.

La Llei 20/2009, juntament amb els reglaments de desplegament, estableix
clarament els sistemes, els procediments i els tràmits aplicables, sense necessitat
de la col.laboració normativa d'una ordenança de caràcter local.

L'Ordenança municipal de 2010 va materialitzar un seguit d'opcions, entre les quals
destaquen:

a) La Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, en el seu article 7, estableix que les activitats de l'annex III (incidència
ambiental, però d'intensitat menor) se subjecten al règim de comunicació, sense
que les ordenances locals les puguin sotmetre al règim de llicència, prohibició
aquesta que es respecta. Tanmateix, el mateix precepte habilita les ordenances
locals per a subjectar algunes de les activitats de l'annex II (subjectes a llicència
ambiental), situades en determinades zones urbanes o amb determinada
qualificació urbanística, al règim d'intervenció de simple comunicació. Ara bé,
aquesta Ordenança no fa ús de l'esmentada habilitació.

b) Tant la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, com la
Llei 11/2009, d'espectacles i activitats recreatives, permeten que els municipis
estableixin que l'obertura d'algunes activitats d'aquesta mena amb incidència
ambiental menys rellevant, com ara bars no musicals o restaurants, se subjecti
només a comunicació, i no a llicència específica. Tanmateix, tenint en compte la
repercussió que aquestes activitats tenen, especialment quant a la tranquil.litat de
les persones, mitjançant l'Ordenança es vol preveure que aquestes activitats restin
subjectes a llicència municipal d'establiment de pública concurrència. Les activitats
no requereixen una llicència ambiental expressa, però la intervenció ambiental
s'integra en el procediment de concessió de la llicència municipal específica
d'establiment de pública concurrència. Tot i així, es respecta el règim de
comunicació prèvia que per a determinats casos estableix l'article 124 del
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (Decret 112/2010); de fet,
amb aquest sistema els bars, musicals o no, i els restaurants, fins a 150 persones
d'aforament que són la gran majoria, se subjecten a un àgil sistema de
comunicació.

Es determina que la llicència d'establiment de pública concurrència es tramita
seguint el procediment propi de les llicències ambientals, la qual cosa garanteix la
intervenció de la Ponència municipal d'avaluació ambiental, la informació pública i
veïnal i el dret a formular al. legacions. Les activitats subjectes a llicència no es
poden iniciar sense l'acta de control inicial favorable.
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c) Es preveu expressament que els reglms de comunicació no impedeixen a
l'Ajuntament reaccionar davant d'incompliments de les diferents normatives, com
ara urbanístiques, ambientals, de seguretat, d'incendis, d'accessibilitat o altres.
Detectada alguna possible anomalia, o si no s'ha portat a terme la comunicació
amb els requisits exigibles, s'inicia un procés de correcció d'esmenes o mancances,
es pot clausurar immediatament l'activitat, si escau, per risc per a les persones, els
béns o el medi ambient, o adoptar altres mesures adients previstes a la legislació
aplicable.

d) Es ratifica en l'Ordenança de 2010 l'existència de la Ponència municipal
d'avaluació ambiental, la qual té un paper de la màxima importància en la
consideració, des d'una perspectiva horitzontal i pluridisciplinària, de l'adequació de
les activitats amb una notable incidència ambiental, amb inclusió dels locals
d'espectacles i activitats recreatives, a les diferents normatives sectorials.

e) L'Ordenança de 2010 tracta de regular amb coherència l'encaix, dins del sistema
d'intervenció en cada cas aplicable, de les obres subjectes a llicència urbanística o a
comunicació o assabentat.

f) S'insisteix en el fet que la responsabilitat principal, i en molts casos exclusiva,
per l'exercici d'activitats sense complir les condicions exigibles recau en la persona
titular de l'activitat, o en les persones tècniques que per encàrrec de la persona
titular han emès determinats certificats o declaracions.

g) Quant a les activitats de l'annex III de la Llei 20/2009, subjectes a comunicació,
es determina que un cop implementades poden ser obligades per l'Ajuntament a
sotmetre's a determinats controls d'emissions a l'atmosfera o a l'aigua. Es preveu
també, expressament, que totes les comunicacions han de ser objecte d'examen i
anàlisi per part dels serveis municipals.

h) Es recorda, d'acord amb el marc legal, quins establiments comercials se
subjecten únicament a comunicació, amb el benentès que tots els que tinguin una
superfície de venda superior a 400 m2 resten subjectes també a intervenció
ambiental, en règim de comunicació.

i) Se simplifiquen els tràmits per a les activitats menors o innòcues, de forma que
la comunicació que s'ha de portar a terme esdevé menys complexa.

j) S'aposta per la simplificació de tràmits, per la informació plena sobre els
procediments i per la possibilitat que les persones interessades puguin, com més
aviat millor, realitzar els tràmits i conèixer l'estat dels procediments que les afecten
per via electrònica.

k) S'aclareix el règim aplicable a la concessió de les llicències corresponents als
mercats ambulants, sens perjudici de la revisió propera i global del Reglament
municipal aplicable.

I) Es deroga l'Ordenança de la intervenció integral de l'Administració municipal en
les activitats i instal.lacions, derogació que tindrà efectes el dia 11 d'agost de 2010,
coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei 20/2009, de prevenció i control
ambiental de les activitats.
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V. És necessari en aquests moments, començat ja l'any 2016, modificar diferents
aspectes de l'Ordenança municipal de 2010, optant per raons sistemàtiques i de
claredat per l'aprovació d'un nou text complet, malgrat que el sentit de l'Ordenança
de 2010 es manté inalterat.

Tres són els motius principals de la reforma:

a) L'experiència acumulada durant aquests cinc anys de funcionament de
l'Ordenança, que obliga a alguns ajustos tècnics.

b) La perspectiva de l'aplicació de nova Llei 39/2015, d'l d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'aposta
decidida que realitza a favor d'impulsar l'administració electrònica, amb tot el que
això significa.

c) Esdevé de la màxima importància la Llei del Parlament 16/2015, del 21 de juliol,
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i
dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC 24/07/2015). Aquesta
llei, entre altres mesures:

- Simplifica encara més la intervenció administrativa en les activitats
econòmiques innòcues o de baix risc, subjectes a declaració responsable o
comunicació prèvia. En el cas de Vilafranca la gran majoria de les activitats
existents o que s'implanten són justament innòcues o de baix risc.

Regula el procediment d'esmena de defectes o mancances de les activitats
innòcues o de baix risc, i estableix el règim sancionador en la matèria.

Es clarifiquen les atribucions de la Generalitat i dels ens locals pel que fa a la
prevenció i la seguretat en matèria d'incendis de les activitats econòmiques,
establiments, etc.

Les Administracions públiques, amb inclusió dels municIpIs, han de prendre
mesures perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat
econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una
finestreta única empresarial (FUE), de manera que des d'un únic punt es
puguin dur a terme tots els procediments. La finestreta actua com a xarxa
interadministrativa, i des d'ella cal oferir a empreses i professionals serveis
d'informació, assessorament i tramitació unificada.

Escau per tant adaptar l'Ordenança especialment al nou marc normatiu de 2015,
apostant per poder oferir serveis complets i integrats d'informació, assessorament i
tramitació en matèria d'activitats econòmiques, de manera que la implantació i
adaptació d'aquestes activitats pugui tenir lloc de la forma més àgil, senzilla i eficaç
possible.

L'Ajuntament té competències limitades pel que fa a l'impuls de l'activitat
econòmica, però sens dubte sí que pot eliminar o minorar càrregues tècniques i
administratives d'acord amb la llei, oferir serveis d'informació, assessorament i
tramitació unificats i integrals, simplificar la fiscalitat municipal, impulsar tasques
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de formació, emprendre accions de promoció econòmica, adaptar el règim
urbanístic vigent, etc.

Article 1. Activitats i instal.lacions amb incidència ambiental

1. El sistema d'intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions de
titularitat pública o privada amb possibles afeccions sobre el medi ambient i les
persones i, per tant, amb incidència ambiental, s'ajustarà a allò que disposa la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, als
reglaments de desenvolupament de la Llei i a la resta de la normativa general i
sectorial que l'afecti.

2. Els règims d'intervenció administrativa aplicables a les activitats amb incidència
ambiental són, en cada cas i segons els annexos de la Llei 20/2009, els següents:

a) Autorització ambiental amb una declaració d'impacte ambiental, per a les
activitats incloses en els annexos 1.1 i 1.2.

b) Declaració d'impacte ambiental amb una autorització substantiva en matèria
d'energia o mineria, per a les activitats de l'annex 1.3.

c) Llicència ambiental per a les activitats de l'annex 11. L'Ajuntament de Vilafranca
no fa ús de la potestat legal que permet que algunes activitats determinades de
l'esmentat annex II se sotmetin al règim de comunicació.

d) Règim de comunicació, en el cas de les activitats de l'annex III.

3. Si en un mateix centre o establiment es pretén portar a terme diverses activitats
subjectes a règims d'intervenció diferents, s'aplica el règim d'intervenció propi de
les activitats amb una major incidència ambiental.

4. Es poden clausurar per part de l'Ajuntament les activitats que s'exerceixin sense
l'autorització ambiental, la llicència ambiental o la comunicació ambiental exigibles,
o sense haver superat favorablement els controls preceptius. Aquesta mesura
s'aplica també, si escau, als establiments d'espectacles i activitats recreatives, als
establiments comercials i a les activitats innòcues.

La clausura en tots aquests supòsits és independent del procediment sancionador
que correspongui, i s'acorda en el marc d'un procediment administratiu abreujat en
el qual cal garantir el dret d'audiència de les persones interessades. Tanmateix, es
pot suspendre també provisionalment l'activitat de manera immediata (mesura
cautelar que s'ha de confirmar o aixecar un cop escoltada la persona titular de
l'activitat) si es constata que d'una manera imminent hi ha afecció o risc d'afecció
per al medi o per a les persones.

5. L'autorització i la llicència ambientals són transferibles amb una comunicació a
l'Ajuntament que acrediti la subrogació fefaent dels nous titulars; també s'ha de
comunicar el canvi de titularitat de les activitats de l'annex III, i de les innòcues i
de les de baix risc. Quan s'haurà produït la comunicació, l'Ajuntament d'ofici
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activarà els mecanismes per tal que s'acrediti que l'activitat continua complint la
totalitat dels requisits exigibles.

Article 2. Activitats i prevenció i seguretat en matèria d'incendis

1. Amb independència del sistema d'intervenció administrativa aplicable, totes les
activitats i establiments resten subjectes al compliment de la normativa vigent
sobre prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

2. Particularment, en els casos dels establiments i les activitats que esmenta
l'Annex l de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis, s'ha de portar a terme un control preventiu de l'Administració de la
Generalitat, mitjançant l'emissió d'un informe preventiu previ que emet la
Generalitat, i una comprovació anterior a l'inici de l'activitat o a l'ocupació de
l'edifici o instal.lació, que la persona titular ha de demanar a una entitat
col.laboradora de l'Administració en l'àmbit de la prevenció i la seguretat en
matèria d'incendis. Sense l'acta de comprovació favorable, presentada a
l'Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya, no es pot iniciar en cap cas l'activitat
ni posar en ús l'edifici. L'informe preventiu d'incendis emès per la Generalitat de
Catalunya, i la comprovació prèvia, s'exigeixen també quan no calgui llicència
d'obres ni llicència municipal ambiental o d'activitat.

3. La petició d'informe preventiu que es demana a la Generalitat, amb la
documentació adient, es presenta a l'Ajuntament a l'efecte de tramesa, i la
Generalitat un cop emès el notifica a través de l'Ajuntament.

4. Si no es tracta de supòsits de l'Annex l de la llei 3/2010, la competència en
matèria d'incendis correspon a l'Ajuntament. En aquest sentit:

a)L'Ajuntament, si es tramita llicència urbanística d'obres, comprova que el projecte
tècnic signat per tècnic competent s'ajusta a la normativa sobre prevenció i
seguretat en matèria d'incendis.

b)Si l'activitat resta subjecta a comunicació prèvia, el projecte tècnic i la certificació
tècnica que s'han d'acompanyar han de justificar que l'establiment s'adequa a les
mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis que preveuen les
reglamentacions aplicables.

c)Si l'activitat és subjecta a declaració responsable, la declaració ha d'asseverar
que el titular disposa d'un certificat signat per tècnic competent relatiu al
compliment de les condicions tècniques exigibles, també sobre prevenció i
seguretat en matèria d'incendis.

Article 3. Intervenció municipal en les activitats i instal.lacions subjectes al règim d'
autorització ambiental

En el cas de les activitats o les instal.lacions dels annexos 1.1 i 1.2 de la Llei
20/2009, subjectes a autorització ambiental, la resolució correspon a la Generalitat
de Catalunya. Tanmateix, l'Ajuntament hi té si més no la intervenció següent:
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a) Amb la sol.licitud s'ha d'acompanyar un informe urbanístic de l'Ajuntament que
acrediti la compatibilitat de l'activitat amb el planejament urbanístic i la suficiència
dels serveis públics que exigeix l'activitat. Aquest certificat l'ha d'emetre
l'Ajuntament en el termini d'un mes, i si és desfavorable esdevé vinculant.

b) L'estudi d'impacte i el projecte, tramesos per la Generalitat, els sotmet també
l'Ajuntament a exposició pública i a informació veïnal.

c) L'Ajuntament ha d'emetre un informe preceptiu i vinculant pel que fa als
aspectes ambientals sobre els quals té competència, i entre ells sobre sorolls i
vibracions, escalfor, olors i abocaments al sistema de sanejament i clavegueram,
sens perjudici de sol.licitar l'informe sobre abocaments a l'ens competent, en els
supòsits de delegació de competències en la matèria.

d) L'Ajuntament té dret a formular al. legacions pel que fa a la proposta de resolució
provisional que es dicti per part de la Generalitat.

Article 4. Activitats i instal.lacions subjectes a llicència ambiental municipal

1. Quant a les activitats i instal.lacions de l'annex II de la Llei 20/2009, si no ha
d'existir una decisió prèvia sobre la declaració d'impacte ambiental:

a) Se sotmeten al règim de llicència ambiental, i la resolució definitiva correspon a
l'Ajuntament.

b) Existeix a l'Ajuntament una Ponència municipal d'avaluació ambiental (PMAA),
presidida per l'alcalde o alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui, i que es
regirà per les disposicions de l'acord del Ple municipal de data 15 de març de 2000.
En serà secretari o secretària la persona empleada municipal que es determini, i en
formaran part com a mínim quatre persones tècniques municipals (arquitecte,
enginyer i tècnics de Salut i Medi Ambient).

c) Prèviament a la redacció del projecte i a la sol.licitud de la llicència es pot
demanar l'informe urbanístic municipal acreditatiu de la compatibilitat de l'activitat
amb el planejament urbanístic. En tot cas, haurà de constar a l'expedient de
llicència un informe tècnic municipal que acrediti l'esmentada compatibilitat.

d) La sol'licitud s'ha de presentar a l'Ajuntament amb la documentació
normativa ment prevista, i com a mínim el projecte bàsic amb estudi ambiental,
l'estudi del sòl si l'activitat és potencialment contaminant i la designació del
personal tècnic responsable de l'execució del projecte.

e) Prèvia comprovació formal de la documentació, la Ponència municipal d'avaluació
ambiental es pronuncia (mitjançant acord que es pot delegar en algun dels seus
membres o en un regidor o regidora) sobre la suficiència i la idoneïtat dels
documents. Un cop declarada la suficiència i la idoneïtat, se sotmet l'expedient
simultàniament a informació pública durant 30 dies, i a informació veïnal durant 10
dies.
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Tret que existeixin altres eXlgencies reglamentàries establertes, la informació
pública s'anuncia en algun mitjà escrit de comunicació d'àmbit local o comarcal, en
el tauler d'anuncis i en l'espai web de l'Ajuntament.

Quant a la informació veïnal, es trametrà un anunci escrit als veïns immediats de
l'emplaçament de l'activitat, sense ajustar-se als requisits de les notificacions
administratives, per la qual cosa l'anunci (un per cada domicili) podrà dipositar-se a
la bústia de correu.

f) S'han de demanar, i s'han d'emetre en un termini de 30 dies, els informes
corresponents, quan procedeixin, en matèria d'abocaments d'aigües residuals,
residus, prevenció i seguretat en incendis i altres establerts.

g) La Ponència municipal d'avaluació ambiental dicta una proposta de resolució
provisional, la qual es notifica a l'efecte d'al. legacions per part de les parts
interessades en el termini de 15 dies. Posteriorment, s'ha de dictar la resolució
definitiva.

h) El termini màxim per a dictar i notificar la resolució, sens perjudici dels supòsits
legals de suspensió, és de sis mesos a partir de la sol.licitud. Si s'excedeix aquest
termini sense notificar-se la resolució, la persona sol.licitant pot entendre
desestimada la sol. licitud de llicència ambiental.

i) Si l'activitat o la instal.lació requereix l'execució d'obres subjectes a llicència
urbanística, aquesta no s'atorgarà abans de la llicència ambiental. Tanmateix, la
tramitació pot ser simultània, i l'atorgament conjunt. Si les obres de subjecten a
comunicació o assabentat, aquests actes s'han d'haver portat a terme abans de
l'inici de l'activitat.

j) Les activitats i instal.lacions se sotmeten necessàriament a un control ambiental
inicial, per a verificar la seva adequació al projecte mitjançant un certificat del
tècnic director o de la tècnica directora de l'execució, el compliment de les
condicions de la llicència mitjançant l'acta de control d'una entitat col.laboradora de
l'Administració ambiental (tret que per resolució de l'alcalde s'encomanin els
controls inicials als serveis tècnics municipals) i, si escau, la documentació exigida
en matèria d'assegurances obligatòries.

k) La llicència ambiental se subjecta a les revisions periòdiques que estableix la
legislació sobre aire, aigua o residus, sens perjudici dels altres supòsits legals de
revisió. Els controls periòdics resten subjectes a allò que preveu la normativa
aplicable.

2. Si les activitats de l'annex II són de titularitat municipal, no resten subjectes a
llicència ambiental. L'avaluació ambiental de l'equipament o l'activitat que duu a
terme la Ponència municipal d'avaluació ambiental s'integra en la tramitació del
projecte corresponent, el qual en tot cas se sotmetrà a informació pública. En la
resolució d'aprovació del projecte s'hi ha d'incorporar les determinacions fixades en
l'avaluació ambiental.

Article 5. Activitats i instal.lacions amb incidència ambiental subjectes al règim de
comunicació ambiental
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Quant a les activitats i instal.lacions de l'annex III de la Llei 20/2009, sotmeses al
règim de comunicació, s'aplicaran les normes següents:

a) La comunicació presentada a l'Ajuntament (els models es mantindran publicats
permanentment en el web municipal), amb la documentació legalment i
reglamentàriament prevista, acredita el compliment del règim d'intervenció
ambiental d'aquestes activitats.

b) La comunicació ha de tenir lloc un cop acabades les obres i les instal.lacions, les
quals han d'estar emparades per la llicència urbanística o per la comunicació o
assabentat d'obres adients, i per la resta de llicències sectorials que siguin
necessàries.

c) Si s'utilitzen edificacions existents construïdes sense ús específic, cal aportar un
informe municipal previ i favorable de compatibilitat urbanística que la persona
interessada ha de demanar, i que s'ha d'emetre en el termini de 20 dies.

d) La comunicació s'ha d'acompanyar amb els documents previstos legalment i
reglamentàriament: projecte bàsic amb memòria ambiental o només memòria
ambiental, segons correspongui (1), certificat tècnic que acrediti l'adequació de
l'activitat a la documentació presentada i que es compleixen tots els requisits
ambientals (2) i, si escau d'acord amb la normativa, certificació favorable d'una
entitat col.laboradora de l'Administració ambiental o dels serveis tècnics municipals,
segons el que disposi l'Ajuntament, sobre comprovació d'emissions a l'atmosfera o
a l'aigua (i 3).

e) Un cop realitzada la comunicació amb tots els requisits exigibles, l'activitat es
pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que
hagin lliurat la documentació aportada, i amb el benentès que s'ha de disposar dels
títols administratius habilitants o dels controls inicials que siguin preceptius.

f) La comunicació no atorga facultats sobre el domini públic, el serveis públic o els
béns col.lectius i, si l'activitat comporta l'abocament d'aigües residuals a la llera
pública, resta sotmesa al règim d'autorització d'abocaments.

g) Les activitats sotmeses al règim de comunicació poden restar subjectes a
controls atenent la necessitat de comprovar les emissions de l'activitat a
l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la
caracterització de determinats residus. El control tindrà lloc en tot cas quan
l'Ajuntament ho disposi en supòsits concrets de necessitat de comprovació de tots o
alguns dels valors o emissions esmentats, amb relació a una activitat específica o a
un sector d'activitat. El control l'ha d'encarregar la persona titular a una entitat
col.laboradora de l'Administració ambiental, o a persones tècniques amb la suficient
aptitud professional d'acord amb allò que estableixi l'Ajuntament.

h) La presentació d'una comunicació incompleta o amb absència dels requisits
establerts a l'efecte no és jurídicament eficaç, amb obligació de paralitzar l'activitat,
sens perjudici de les responsabilitats adients. L'ordre de paralització haurà d'anar
precedida d'un tràmit d'esmena si l'omissió no afecta a un requisit essencial.
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Així mateix, la resolució que declari l'anterior situació podrà determinar l'obligació
de les persones interessades de restituir la situació física i jurídica al moment previ
a l'exercici de l'activitat corresponent.

i) Les comunicacions, i la totalitat de la documentació presentada, seran objecte
d'examen per parts dels serveis municipals, deixant-se'n constància expressa. En el
supòsit que s'adverteixin insuficiències o incompliments s'endegaran els
procediments corresponents a l'efecte de clausura, aclariment, esmena o correcció
de deficiències, per bé que la responsabilitat recau sempre en les persones
esmentades a la lletra e) d'aquest article.

Article 6. Activitats d'espectacles públics i activitats recreatives

1. Les activitats i instal.lacions subjectes a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, pel que
fa als locals, establiments o recintes oberts al públic en els quals aquestes activitats
tenen lloc, resten subjectes a llicència municipal, denominada llicència municipal
d'establiment de pública concurrència.

Tanmateix, se sotmeten al règim de comunicació prèvia els casos que recull l'article
124 del Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives (modificació no substancial d'establiments, establiments
d'espectacles cinematogràfics, establiments d'espectacles i activitats recreatives
musicals amb aforament autoritzat fins a 150 persones i, d' 'acord amb la Llei
16/2015, del 21 de juliol, els restaurants i establiments de begudes, no musicals,
amb superfície construïda i aforament iguals o inferiors a 500 m2 i 500 persones.

2. Seran d'aplicació a aquests locals o espais les normes específiques següents:

a) Aquestes activitats no resten subjectes al règim de llicència ambiental ni al règim
de comunicació ambiental. La intervenció ambiental d'aquestes activitats s'integra
en el procediment d'atorgament de la llicència municipal d'establiment de pública
concurrència o de comunicació prèvia. L'informe ambiental de la Ponència municipal
d'avaluació ambiental, quan sigui necessari, contindrà les determinacions de
l'article 49 de la Llei 20/2009, i també farà referència els controls inicials i
periòdics que s'escaiguin.

b) La llicència municipal d'establiment de pública concurrència necessana, quan
pertoqui, per a l'obertura i modificació se subjecta, quant a documentació exigible i
procediment, als requisits i a la tramitació que es preveu per a la llicència
ambiental en aquesta Ordenança i en la normativa general aplicable. La manca de
resolució expressa de les peticions de llicències dins del termini establert habilita
per a entendre desestimada la sol.licitud.

c) Els canvis de titularitat dels establiments no se subjecten a llicència, però sí a
una comunicació escrita que acrediti la subrogació de drets i d'obligacions, i que
han de signar les persones transmetents i adquirents.

d) L'obertura al públic dels locals subjectes a llicència requereix acta de control
inicial favorable, la qual farà referència entre altres aspectes al compliment de les
normes sobre control ambiental, incendis, contaminació acústica, accessibilitat i
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abocament d'aigües residuals. Els establiments se subjecten a controls de
funcionament i a revisions, d'acord amb la normativa aplicable. Els controls i les
revisions poden anar a càrrec dels serveis municipals o d'entitats col.laboradores
de l'Administració que hagin estat degudament acreditades per la Generalitat amb
relació a aquesta classe de locals, segona allò que hagi establert l'Ajuntament.

e) El tancament d'un local sense llicència municipal o sense haver superat
favorablement els controls preceptius, o sense correcta comunicació prèvia, és una
mesura que no té caràcter sancionador, i pot ser adoptada sense cap altre requisit
que el tràmit previ d'audiència a les persones interessades. Tanmateix, es pot
suspendre també provisionalment l'activitat de manera immediata (mesura cautelar
que s'ha de confirmar o aixecar un cop escoltada la persona titular de l'activitat) si
es constata que d'una manera imminent hi ha afecció o risc d'afecció per al medi o
per a les persones.

3. En matèria d'espectacles públics i activitats recreatives és plenament aplicable
l'Ordenança municipal reguladora dels establiments de pública concurrència de
Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel Ple municipal el dia 27
d'octubre de 2015.

Article 7. Establiments o equipaments comercials

l.Els establiments comercials amb una superfície superior a 400 m2 es troben
previstos a l'annex III de la Llei 20/2009, i resten subjectes al règim de
comunicació ambiental amb caràcter general. En tot cas, però, els establiments o
equipaments comercials compresos en l'annex 11 de la Llei 16/2015, del 21 de
juliol,es consideren activitat econòmica de baix risc subjecta a comunicació prèvia, i
els compresos en l'annex l de la mateixa Llei són activitats innòcues subjectes
només a declaració responsable.

2. D'acord amb el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels
equipaments comercials, se subjecten al règim de comunicació comercial davant
l'Ajuntament les noves implantacions, ampliacions, remodelacions i canvis
d'activitat o de titularitat d'establiments amb superfície de venda de més de 400
m2 i menys de 1.300 m2 (Petits i Mitjans establiments comercials). L'Ajuntament
ha de trametre una còpia de la comunicació a la Generalitat de Catalunya.

3. En els altres casos de superfície de venda superior, la comunicació amb
declaració responsable, o la petició de llicència comercial segons correspongui,
s'han de presentar a la Generalitat de Catalunya. La declaració responsable a la
Generalitat es presenta en el moment de la sol.licitud de la llicència municipal
d'obres o del comunicat o assabentat d'obres; tractant-se de llicències comercials,
la seva concessió és prèvia a la petició de llicència urbanística municipal d'obres i a
la comunicació ambiental.

4. La presentació de la comunicació de caràcter comercial a l'Ajuntament s'entén
realitzada amb el registre dels documents relatius al règim de comunicació
ambiental de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i
l'Ajuntament n'ha d'informar a la Generalitat en el termini d'un mes.
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L'exercici d'activitats comercials no es pot condicionar a requisits de naturalesa
econòmica; en particular, als que supeditin l'exercici del dret al lliure establiment a
la prova de l'existència d'una necessitat econòmica o d'una demanda en el mercat,
a què s'avaluïn els efectes econòmics, possibles o reals, de l'activitat o a què es faci
una apreciació de si l'activitat s'ajusta als objectius de programació econòmica
establerts. No es poden fixar tampoc limitacions quantitatives, demogràfiques o
territorials, sens perjudici del que resulti de raons objectives i imperioses d'interès
general relacionades amb el planejament urbanístic, el medi ambient, la
preservació del patrimoni i la mobilitat, entre altres, d'acord amb el marc normatiu
vigent.

Article 8. Activitats econòmiques de baix risc

1. Les activitats i instal.lacions no previstes en la Llei 20/2009, de prevenció i
control ambiental de les activitats, però incloses en l'annex II de la Llei del
Parlament 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat
econòmica, es consideren activitats econòmiques de baix risc, pel fet d'entendre's
que poden produir alguna molèstia poc significativa o que tenen una incidència
molts baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.

2. Aquestes activitats se subjecten a comunicació prèvia. El titular posa en
coneixement de l'Ajuntament l'inici de l'activitat, i la comunicació segons el model
normalitzat ha d'anar acompanyada del projecte tècnic justificatiu del compliment
dels requisits establerts per la normativa vigent, signat per un tècnic competent, i
del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en
funcionament de l'activitat. També cal declarar que l'activitat és conforme amb el
règim urbanístic del sòl vigent.

3. Si cal condicionar el local per a l'exercici de l'activitat i les obres i instal.lacions
necessàries se subjecten al règim de comunicació o assabentat d'obres, la
comunicació d'obres i la d'activitat pot ser única, si incorpora tots els requeriments
necessaris.

4.La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a
l'exercici de l'activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta
l'Ajuntament per dur a terme qualsevol actuació de comprovació.

5.L'exercici de l'activitat no requereix permís previ d'abocament d'aigües al sistema
públic de sanejament, ni informe de compatibilitat urbanística.

Article 9. Activitats i instaf.!acions econòmiques innòcues

1. Les activitats econòmiques i instal.lacions no previstes en la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats, i no incloses tampoc en l'annex II de
la Llei del Parlament 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de
l'activitat econòmica, sinó en l'Annex l d'aquesta darrera Llei, resten només
subjectes a declaració responsable. El titular posa en coneixement de l'Ajuntament
l'inici de l'activitat, i en aquest sentit presenta una declaració responsable segons
el model normalitzat en la qual ha de declarar, sota la seva responsabilitat, que
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compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir a l'exercici de
l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu de complir-los (indicant
tècnic que l'ha signat, col.legiació i data), que es compromet a mantenir-ne el
compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat i que l'activitat és conforme
amb el règim urbanístic del sòl vigent.

2.La persona titular de l'activitat és plenament responsable de la veracitat del
contingut de la declaració, i de l'adequació de les activitats i instal.lacions a la
normativa aplicable.

3.Si cal condicionar el local per a l'exercici de l'activitat i les obres i instal.lacions
necessàries se subjecten al règim de comunicació o assabentat d'obres, la
comunicació d'obres i la d'activitat pot ser única, si incorpora tots els requeriments
necessaris.

4.La presentació de la declaració responsable habilita de manera immediata per a
l'exercici de l'activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta
l'Ajuntament per dur a terme qualsevol actuació de comprovació. L'exercici de
l'activitat no requereix permís previ d'abocament d'aigües al sistema públic de
sanejament, ni informe de compatibilitat urbanística.

5. La modificació de les condicions de l'activitat requereix una nova declaració
responsable, tenint en compte com queda la situació final de l'establiment a causa
de la modificació. El canvi de titularitat produeix efectes des de la comunicació a
l'Ajuntament, i ha d'incorporar una nova declaració responsable.

Article 10. Verificació de compliment de requisits i esmena de defectes o mancances

1. L'Ajuntament pot controlar l'inici i exercici de les activitats econòmiques per a
garantir que es compleixen els requisits exigibles. Aquest control, mitjançant
inspeccions i comprovacions, pot tenir lloc en qualsevol moment, i ha de ser
proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu.

2. L'Ajuntament de Vilafranca promourà la comprovació de totes les activitats que
s'implantin o es modifiquin.

3. Si es constata l'incompliment de la normativa aplicable per a iniciar o exercir una
activitat econòmica, l'Ajuntament enceta un procediment per a permetre l'esmena
de defectes o mancances. S'atorga a la persona interessada un termini d'un mes
per a esmenar deficiències o complir els requisits, sens perjudici del dret a
presentar al. legacions en un termini de quinze dies des de la notificació adient.
Passats aquests terminis, es dicta la proposta de resolució corresponent.

4. Les activitats no legalitzables s'han de clausurar. Quan no s'esmenin les
deficiències esmenables detectades dins del termini concedit, cal acordar i executar
també el cessament de l'activitat, sens perjudici de la imposició prèviament d'una,
o més d'una, multa coercitiva.

5. La tramitació d'esmena només comporta la suspensió cautelar de l'activitat si hi
ha risc per a les persones, els béns o el medi ambient. S'acorda també la suspensió
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cautelar immediata si l'activitat és prohibida per l'ordenament jurídic o no esdevé
possible complir els requeriments de la normativa sectorial aplicable.

6. El procediment d'esmena és independent i compatible amb el procediment
sancionador que correspongui.

Article 11. Finestreta única empresarial

1. L'Ajuntament ha de vetllar perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de
l'activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant la
finestreta única empresarial, de manera que des d'un únic punt es puguin dur a
terme tots els procediments. La finestreta actua com a xarxa interadministrativa
per a facilitar l'accés als tràmits i iniciar la tramitació. L'Ajuntament de Vilafranca es
troba adherit al sistema de finestreta única empresarial.

2. La informació que les empreses puguin necessitar sobre els serveis i tràmits
administratius s'ha d'unificar en un únic portal electrònic de Catalunya.
L'Ajuntament de Vilafranca inclourà en el portal electrònic la informació sobre els
textos normatius, els règims d'intervenció administrativa i els requisits necessaris
per a cada activitat. Per tant, serà possible que els ciutadans i empreses instin
tràmits administratius relacionats amb les activitats econòmics a càrrec de
l'Ajuntament de Vilafranca des d'altres Administracions, i des de l'Ajuntament de
Vilafranca realitzar tràmits les destinatàries dels quals siguin altres administracions
locals o supralocals, de la mateixa manera que es podrà fer la tramitació
directament per mitjans electrònics.

3. L'Ajuntament disposarà d'una oficina unlca per a les empreses, professionals i
persones emprenedores. En aquesta oficina, i amb relació a l'exercici d'activitats
econòmiques, empresarials i professionals, caldrà facilitar serveis d'assessorament,
informació, presentació de documents i tramitació unificada, orientació sobre noves
activitats i ajuts, etc. L'oficina haurà d'integrar tràmits de múltiples Departaments o
Serveis (Oficina d'Atenció Ciutadana, Governació, Promoció Econòmica, Serveis
Tècnics, Hisenda, etc.).

Article 12. Expedient administratiu electrònic

1. Els expedients administratius sobre activitats econòmiques tindran format
electrònic i es formaran mitjançant l'agregació ordenada dels documents, proves,
informes, acords, notificacions i la resta de diligències necessàries. També ha de
constar a l'expedient una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada.

2. Estaran obligades a relacionar-se amb l'Ajuntament de Vilafranca, per mitjans
electrònics fiables que deixen constància de les identitats subjectives,
manifestacions fetes, contingut documental, notificacions i dates de les relacions,
pel que fa als procediments previstos en aquesta Ordenança, en tot cas les
persones jurídiques, entitats sense personalitat, professionals col.legiats i
representants de persones que siguin professionals col.legiats. També estaran
obligats, si l'Ajuntament ho disposa amb caràcter general mitjançant decret de
l'alcalde, tota la resta de persones sense excepció, d'acord amb l'article 14 de la
Llei 39/2015, d'i d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, titulars d'una activitat econòmica que hagi de ser
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objecte de llicència, comunicació o declaració responsable, ja que es considera que
aquestes persones tenen la capacitat econòmica i tècnica, i justament es relacionen
amb l'entitat local amb motiu de l'exercici d'una activitat econòmica o professional.

Article 13. Règim sancionador i multes coercitives

1. Quant a les activitats subjectes a la Llei 20/2009, de prevenció i control
ambiental de les activitats, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions que aquesta
llei estableix.

2. S'aplicaran les lleis sectorials aplicables quant a altres activitats com
equipaments comercials, incendis i espectacles i activitats recreatives.

3. Pel que fa a les activitats dels Annexos l i II de la Llei 16/2015, del 21 de juliol,
subjectes a declaració responsable i a comunicació prèvia respectivament, si
s'inicien les activitats sense haver presentat la declaració o la comunicació, o si
s'han presentat amb dades falses o inexactes amb afectacions sobre la salut, el
medi ambient o la seguretat de les persones, es produeix infracció sanciona ble. A
falta de norma sancionadora preferent, les conductes es tipifiquen com a greus i se
sancionen amb multa de 6.000 a 20.000 euros, atenent els criteris de
proporcionalitat en matèria sancionadora establerts en la legislació general. Si les
declaracions o comunicacions amb dades falses o inexactes no tenen afectació
sobre la salut, el medi ambient o la seguretat de les persones, la multa serà de
1.000 a 5.000 euros.

4. L'Ajuntament de Vilafranca, com a mesura per tal que es compleixin els actes
dictats en aplicació d'aquesta Ordenança, pot imposar multes coercitives, amb una
quantia màxima de 15.000 euros.

5. El procediment administratiu sancionador respectarà els principis i les garanties
constitucionals i legals aplicables; s'aplicarà en tots els casos, amb independència
de la qualificació de la infracció, de l'import de la sanció pecuniària i de si es tracta
o no d'una infracció flagrant amb acta o denúncia, el procediment abreujat previst a
l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació en els àmbits de competències de la Generalitat de
Catalunya.

6. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, la persona
instructora nomenada ha de formular una proposta de resolució en què s'han
d'exposar els fets imputats a la persona expedientada, les infraccions que aquests
poden constituir, les sancions aplicables que es proposen, l'autoritat competent per
a resoldre i la normativa que li atorga aquesta competència. Aquesta proposta de
resolució s'ha de notificar a les persones interessades, juntament amb l'acord
d'iniciació del procediment i la indicació que es tracta d'un procediment abreujat,
per tal que en el termini de deu dies hàbils (quinze dies hàbils si la presumpta
infracció és greu o molt greu) puguin aportar i proposar les proves de les quals
intentin valer-se, i al.legar tot allò que considerin adient en defensa dels seus drets
o interessos.

7. Si les persones presumptament infractores reconeixen la seva responsabilitat i
abonen voluntàriament les sancions pecuniàries proposades en la proposta de
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resolució, en el mateix termini de deu dies (quinze dies si es tracta d'infracció greu
o molt greu) des de la seva notificació, podran fer-ho amb un 50 per 100 de
reducció de l'import de la multa. Realitzat el pagament voluntari, es té per conclòs
el procediment sancionador, amb les conseqüències de la reducció del 50 per 100,
renúncia a presentar al. legacions, finalització del procediment i de la via
administrativa sense la necessitat d'una resolució expressa i obertura del termini
per a interposar recurs judicial contenciós a partir de la data de pagament.

8. Transcorregut aquest termini de deu o quinze dies, si no s'ha fet el pagament, i
després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense cap altre tràmit, ha
d'elevar l'expedient a l'alcalde o al regidor o regidora en qui l'alcalde hagi delegat,
per tal que s'adopti la resolució definitiva que correspongui. Les sancions són
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Ocupació del domini públic i mercats de venda
ambulant o no sedentària

1. Les ordenances de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès relatives a l'ocupació
del domini públic, bé per utilització privativa bé per aprofitament especial, no
requereixen ser modificades, en quedar excloses de la Directiva 2006/123/CE i de
la Llei 17/2009.

2. Tanmateix, quan el nombre d'autoritzacions per a realitzar una determinada
activitat de serveis en l'àmbit de l'espai públic estigui limitat:

a) El procediment d'atorgament de les llicències respectarà el compliment dels
principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat, transparència i concurrència
competitiva, procediment que en tot cas tindrà en consideració les raons imperioses
d'interès general que hi puguin concórrer.

b) L'autorització o llicència que es concedeixi tindrà una durada limitada i
proporcionada atenent les característiques de la prestació del servei i no donarà lloc
a renovació automàtica ni comportarà, un cop extingida l'autorització, cap tipus
d'avantatge per a la persona prestadora cessant o per a persones especialment
vinculades amb ella.

3. Les previsions de l'apartat 2 anterior s'aplicaran immediatament a les
adjudicacions de llocs de venda dels mercats de venda ambulant o no sedentària de
Vilafranca del Penedès, sens perjudici de la propera revisió del Reglament del
mercat de 12 de març de 2002.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Piscines d'ús particular

Quant a les piscines d'ús particular, regulades en l'Ordenança municipal de 28 de
maig de 2002, l'esmentada Ordenança es mantindrà plenament en vigor.
Tanmateix, el sistema d'intervenció ambiental és el de la comunicació ambiental
prevista a l'article 4 d'aquesta Ordenança; caldrà justificar en tot cas el compliment
dels requisits establerts en l'esmentada Ordenança municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Serveis funeraris
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En matèria de serveis funeraris, es manté vigent l'Ordenança municipal específica
fins que es produeixi la necessària adaptació del règim legal i reglamentari en la
matèria.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. Derogació normativa

1. A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, queden derogades totes
aquelles disposicions d'igualo inferior rang que s'oposin a allò que s'hi estableix.

2. Quan haurà entrat en vigor aquesta Ordenança, s'entendrà derogada
l'Ordenança reguladora dels règims d'intervenció administrativa de les activitats i
instal.lacions aprovada definitivament pel Ple municipal el 28 de setembre de 2010
(BOPB 18-10-2010).

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s'hagin realitzat els tràmits del
procediment d'aprovació d'ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en els articles 65 i 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.

VOTACIÓ: L'anterior dictamen es aprovat per 11 vots a favor (7 CiU, 4 PSC) i 7
abstencions (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que en el ple d'abril es va aprovar inicialment
l'Ordenança d'activitats, que s'adapta d'aquesta manera a una sèrie de directives
europees que pretenen facilitar la implantació de noves activitats. L'al.legació
presentada pel grup municipal del PP pretenien ser més facilitadores encara. En
aquest sentit, acceptem parcialment l'al.legació en tant en quant es preveu que
també s'aprovin mitjançant comunicació prèvia les activitats de bar i restaurant, no
musicals de superfície inferior a 500m quadrats o de màxim 500 persones
d'aforament.

Així mateix l'al.legació presentada demana la minoració de la quantia de les
sancions, que les troba massa elevades i es posiciona en contra de la sanció de
tancament d'establiments. Cal dir que el tancament és una sanció de caràcter
excepcional, que no és previst aplicar més que en casos excepcionals i que per això
pot estar bé que l'ordenança ho tingui previst.

També es mostrava en contra des terminis per presentar al.legacions en els
procediments sancionadors, que els considerava massa curts. La proposta manté
els mateixos terminis previstos, que són els terminis ordinaris previstos en la
normativa general fins a la data.
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El Sr. Pere Arnabat (VeC) manifesta que quan es va comentar el projecte, van fer
unes observacions i no s'ha avançat gaire en aquest sentit. Cal preveure els
controls posteriors, tant a nivell fiscal com del compliment dels requisits. El fet de
no tenir-los previstos, pot produir afectacions ambientals i fiscals.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que aquesta nova ordenança té aspectes
positius, però els genera dubtes l'eliminació de la normativa garantista amb el medi
ambient que constituïa el procediment administratiu vigent. Es podran obrir les
activitats més ràpidament, però cal un major control per part de l'ajuntament.
Desconeixen quants persones inspeccionaran les activitats i com es fiscalitzaran
tots aquests tràmits. Per tant, s'abstindran.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que és un tema d'agilitat administrativa, però
ha d'anar acompanyat d'un Pla d'acompanyament a petites i mitjanes empreses.
Les grans empreses ja tenen estructures d'assessorament. Amb el Pla
d'acompanyament suposa que les empreses sàpiguin, abans d'obrir el negoci, tota
la regulació.

També caldrà fer plans d'inspecció que siguin reglats i la inspecció no depengui
d'altres condicionants que el propi Pla d'inspecció.

L'ordenança permet obrir activitats només presentant un projecte, però si hi ha
irregularitats, potser l'activitat s'haurà de tancar.

Com que es tracta de l'adaptació a la normativa vigent, s'abstindran.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) reitera que es tracta de l'adaptació a una llei superior.
L'organització interna no passa pel ple, la fan els propis tècnics. A la casa tenim set
inspectors que actualment s'estan formant. L'assessorament a les empreses s'està
fent des de la Mancomunitat i des del Consell Comarcal i properament hi ha
prevista l'entrada en funcionament de la finestreta única empresarial. Pensen que
l'ordenança serà un impuls per tal que els activitats obrin amb més celeritat.

4. ORDENANÇA CIRCULACIÓ. Aprovació definitiva, si escau, de l'Ordenança
municipal de circulació de Vilafranca del Penedès.

Aprovada inicialment l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del Penedès
per acord del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de data 19 d'abril de
2016.

Atès l'Ordenança va ser sotmesa a informació pública mitjançant edicte publicat en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 4 de maig de 2016 i Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de 2016, així com mitjançant
la inserció d'anunci en els setmanaris el 3 de vuit i en la Fura de data 6 de maig.

Atès que el dia 14 de juny, dintre del termini d'informació pública han estat
presentades al.legacions per part del Grup municipal del Partit Popular que en
síntesi diuen:
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1. Sol.licita la modificació de l'apartat 4, 5 i 6 de l'article 14 de l'Ordenança de
Circulació, ja que considera que és perillós que es pugui circular en bicicleta
per les voreres i per tant la circulació de les mateixes s'ha de limitar als
carrils bici i a la calçada.

2. També sol. licita la supressió dels apartats j) de l'art. 45 i 47 de l'Ordenança
de Circulació relatius als supòsits d'immobilització i retirada del vehicle en
zones limitades de temps, com a zones blaves, quan s'estaciona sense tenir
títol habilitant perquè creuen que és suficient amb imposar una multa a la
persona que estacioni en una zona blava sense títols habilitant, i que la
immobilització i retirada és desproporcionada i innecessària.

3. En l'annex, en les normes generals de comportament en la circulació
s'estableix una mateixa sanció de 200 euros el conduir de forma negligent, i
conduir de forma negligent creant risc cert i rellevant per a la resta dels
usuaris de la via estimant que hauria de imposar-se una sanció més
important quan es condueix de manera negligent creant risc cert i rellevant
per a la resta dels usuaris de la via. Potser 500 euros.

A aquestes al.legacions cal efectuar les següents consideracions

1. L'ajuntament, fent ús de la potestat atorgada per l'article 7.b) del text refós
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial
aprovat pel Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, i ha efectuat una
regulació sobre l'ús de les vies públiques i ha optat per permetre la
circulació, en determinades circumstàncies i complint un seguit de
condicions, de les bicicletes per les voreres.

2. L'article 93 del Reglament general de circulació per a l'aplicació i el
desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles
de motor i seguretat viària, aprovat pel REIAL DECRET1428/2003, de 21 de
novembre, estableix que: "1. El règim de parada i estacionament en vies
urbanes es regula per ordenança municipal, i es poden adoptar les mesures
necessàries per evitar el destorb del trànsit, com és ara limitacions horàries
de durada de l'estacionament, així com les mesures correctores necessàries,
inclosa la retirada del vehicle o la immobilització quan no estigui proveït de
títol que habiliti l'estacionament en zones limitades en temps o passin de
l'autorització concedida fins que s'aconsegueixi la identificació del conductor
(article 38.4 del text articulat). 2. En cap cas les ordenances municipals no
poden oposar-se, alterar, desvirtuar o induir a confusió amb els preceptes
d'aquest Reglament." Per tant, és l'esmentat reglament el que estableix la
regulació que l'ordenança municipal recull.

3. Pel que fa a la possibilitat de sancionar de forma més agreujada la conducció
negligent creant risc cert i rellevant per a la resta dels usuaris, que preveu el
quadre de sancions annex a l'ordenança, cal tenir en compte que l'article 80
del text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial aprovat pel Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre,
estableix que les faltes greus es sancionaran amb multa de 200(, les quals
podran incrementar-se en un 30% en atenció a la gravetat i transcendència
del fet, els antecedents de l'infractor i a la seva condició de reincident, el
perill potencial creat per a ell mateix i per la resta d'usuaris de la via i al
criteri de proporcionalitat. Per aquest motiu es creu oportú acceptar
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l'al.legació formulada pel Grup municipal del Partit Popular i preveure, en el
recull de sancions, que la conducta Conduir de forma negligent, creant un risc
cert i rellevant per a la resta d'usuaris de la via sigui sancionada amb 260(.

Per tot això d'acord amb els antecedents consideracions més amunt exposats,
s'ACORDA:

Primer.- Desestimar les al. legacions formulades pel Grup municipal del PP primera i
segona i acceptar la tercera d'acord amb les consideracions efectuades en la part
expositiva del present acord.

Segon.- Aprovar definitivament l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca
del Penedès, que es reprodueix en annex al present acord.

Tercer.- Notificar els presents acords a les persones que han formulat al.legacions
durant el tràmit d'informació pública.

Quart.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí
Oficial de la Província i inserir-los en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i anunciar
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de
la Província en què se n'hagi publicat íntegrament el text.

ANNEX
PREÀMBUL

Aquesta Ordenança pretén, d'una banda, complementar el marc jurídic previst sobre trànsit pel
que fa a la circulació de vehicles a motor i seguretat viària dins de la zona urbana, i per altra,
adaptar-la a la vida quotidiana de la població de Vilafranca del Penedès, regulant les situacions
de circulació de vehicles i de vianants que tenen lloc a la xarxa viària del municipi.

Així mateix, també pretén ajustar-se a les previsions de l'article 25.2 g) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, normes que atribueixen als municipis competències sobre ordenació del
trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat.

La circulació dels vehicles a motor i el moviment de les persones sobre la xarxa de carrers i vies
públiques del municipi de Vilafranca del Penedès constitueixen dos aspectes fonamentals en la
qualitat de vida dels ciutadans. És per això que l'Ordenança té com a objectiu, més enllà de ser
un instrument únicament destinat a regular la circulació, contribuir a la millora de les
condicions de seguretat viària, tenint en consideració diferents aspectes com el risc potencial,
per a la circulació de les persones i dels vehicles, que pot comportar un estacionament indegut,
la regulació d'estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda, les ocupacions dels espais
públics per vehicles abandonats, etcètera.
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A més a més, també es regulen en l'Ordenança, entre altres matèries, les normes de regulació
de la càrrega i descàrrega, de la velocitat permesa o dels supòsit d'immobilització i retirada de
vehicles de la via pública.

Per acabar, cal tenir present que amb aquesta Ordenança s'ha plantejat el repte de preveure
l'ordenació i la regulació integral del trànsit de Vilafranca del Penedès per tal de respondre a les
necessitats actuals, així com en previsió de totes aquelles incidències que sobre el trànsit pugui
tenir el futur desenvolupament urbanístic, social i econòmic de la vila.

CONTEXT LEGISLATIU DE L'ORDENANÇA

Aquesta Ordenança es dicta en ús de les facultats que atorga als municipis el Text refós de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat al Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local.

D'acord amb el que disposa l'article 4 de la referida Llei de seguretat viària, l'Estat té unes
determinades competències en la matèria. Així mateix, les Comunitats Autònomes poden
assumir determinades competències mitjançant els seus propis Estatuts, segons el primer
paràgraf de l'article 4 de la Llei; els municipis també tenen altres competències sobre trànsit,
circulació i seguretat viària que els atribueix, expressament, l'article 7 de la mateixa Llei.

Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, principalment, es refereixen a matèries d'indústria, energia i mines (i per tant a la
pràctica de la ITV), transferides per Reial decret 738/81, de 9 de gener; a activitats industrials i
prestació de serveis en tallers de reparació de vehicles i dels equips components, atribuïdes pel
Decret 147/1987, de 31 de març; i a transports de viatgers per carretera, transferides per Llei
12/1987, de 28 de maig.

Aquestes normes no afecten les matèries que s'esmenten a l'Ordenança, però seria injust
oblidar, per la seva importància, el codi d'accessibilitat de Catalunya o el conjunt de normes
destinades a la tasca d'eliminació de barreres arquitectòniques o d'aquells obstacles que
afecten les persones que pateixen disminucions sensorials. En aquest sentit, es té present el
Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i
altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, la
Llei 10/1993, de 8 d'octubre, que regula l'accés a l'entorn de persones amb disminució visual
acompanyades de gossos pigall, així com la recent Llei 13/2014, de 30 d'octubre,
d'accessibilitat.

Aquesta Ordenança té el seu principal fonament jurídic en l'article 7, abans citat, de la Llei
sobre trànsit i circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i en l'article 25, apartat 2, lletra
g) de la Llei de bases de règim local. D'acord amb aquest article, les competències atribuïdes als
municipis són, entre altres:

- L'ordenació i el control del trànsit a les vies urbanes de la seva titularitat, amb les denúncies i
sancions corresponents.

29



~ AJUNTAMENT
•1111. VILAFRANCA~"" ,DEl PENEDES

- La regulació mitjançant Ordenança Municipal de Circulació dels usos de les vies urbanes.

- La immobilització i retirada de vehicles quan s'escaigui.

Això representa l'ordenació de les parades i estacionaments, les senyalitzacions de tot tipus, la
regulació de diversos casos d'ocupació de la via urbana, com són les parades de serveis públics i
les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, entre algunes altres que es regulen en
aquesta Ordenança.

Pel que fa a les travesseres, definides en el número 66 de l'annex a la Llei com a trams de via
interurbana que discorren pel sòl urbà, la vigilància i disciplina del trànsit és encomanada
també als municipis quan, com succeeix en el cas de Vilafranca, disposen de Policia Local.

En aquest sentit, la normativa vigent té per objectiu assegurar i facilitar l'agilitat i eficàcia de
l'exercici de les competències atribuïdes a les diferents administracions competents, i preveu
l'establiment dels convenis de cooperació o delegació adients entre elles.

Per altra banda, la facultat de sancionar les infraccions comeses en vies urbanes correspon als
alcaldes del municipis on es produeixin, per bé que la competència sancionadors dels alcaldes
esdevé delegable.

Finalment, el procediment sancionador s'ha de regir per les normes establertes en el Reial
decret 320/1994 de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador
en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i amb caràcter subsidiari
pels principis generals recollits en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (a partir d'octubre de 2015
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques).

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACiÓ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Objecte de l'Ordenança

Les normes contingudes en aquesta Ordenança vetllaran per la seguretat, l'ús i el gaudi de tots
els usuaris de les vies publiques de Vilafranca del Penedès, mitjançant l'ordenació i la regulació
del trànsit de vianants i vehicles.

Aquesta Ordenança serà d'aplicació en allò que no contradigui l'establert en el Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació amb les seves corresponents
modificacions posteriors i disposicions complementàries.
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Article 2: Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordenança serà d'aplicació en totes les vies i terrenys públics aptes per a la circulació,
a les vies i terrenys públics d'us comú i en les vies i terrenys privats que siguin utilitzats per un
col./ectiu indeterminat d'usuaris que discorrin pel terme municipal de Vilafranca del Penedès.
No seran aplicables els preceptes d'aquesta Ordenança als camins, terrenys, garatges i altres
locals de similars característiques, construïts dins de finques privades, sostrets de l'ús públic i
destinats a l'ús exclusiu dels propietaris i dels seus dependents.

Capítol Il. SENYALITZACiÓ

Article 3: Senyalització

1. Àmbit:

a) Els senyals preceptius coHocats a les entrades de la ciutat regeixen per a tot el terme
municipal, llevat de la senyalització específica que consti en les vies.

b) Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació
restringida regeixen, en general, per a tots els seus perímetres interiors respectius.

c) Els senyals dels agents de la Policia Local prevaldran sobre qualsevol altra.

2. La instaHació dels senyals:

a) No es podrà col-locar cap senyal sense la prèvia autorització municipal.
b) Es prohibeix la col.locació de tendals, rètols, anuncis i instal-lacions en general que

enlluernin, o que impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de semàfors i
senyals, o que puguin distreure la seva atenció, així com la modificació del contingut de
la senyalització i marques viàries per qualsevol procediment.

c) L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota aquella senyalització que no
estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor.

3. Retirada dels senyals:

Per part de l'autoritat municipal es podrà procedir a la retirada de la senyalització amb les
despeses a càrrec de la persona interessada, quan:

a) No s'hagi obtingut la corresponent autorització.
b) S'hagin extingit les circumstàncies que hagin motivat la col.locació de l'obstacle o

l'objecte.
c) S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions

fixades en aquesta.

4. Actuacions especials de la Policia Local:
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La Policia Locat en casos d'emergència, o bé, per circumstàncies especials, de seguretat,
activitats festives o circulatòries, podrà modificar eventualment l'ordenació habitual d'aquells
llocs on es produeixin grans concentracions de persones o vehicles. Amb aquesta finalitat, es
podran col.locar o retirar provisionalment els senyals que calguin per tal d'adoptar les mesures
preventives que siguin escaients.

5. Senyalització de zones reservades per a persones amb mobilitat reduïda:

Les places d'estacionament reservades a persones amb mobilitat reduïda es podran senyalitzar
conjuntament o indistintament amb el símbol internacional d'accessibilitat pintat al terra i un
senyal vertical de prohibició d'estacionament amb una placa complementària que contingui
l'esmentat símbol.

TíTOL PRIMER: COMPORTAMENT A LA VIA

Capítol I: OBSTACLESA LA VIA PÚBLICA

Article 4: Normes generals

1. Es prohibeix la col.locació a la via pública de qualsevol obstacle o objecte que pugui generar
un risc per a la seguretat viària o destorbar l'estacionament, quan aquest estigui permès, i/o la
circulació de vianants i vehicles. Si és imprescindible la instal.lació de qualsevol impediment a la
via pública, serà necessària l'obtenció d'autorització municipal prèvia.

L'Ajuntament podrà ordenar la instal.lació d'elements urbans en les voreres i altres espais d'ús
públic. Aquesta haurà de fer-se de manera que els elements no destorbin la lliure circulació dels
vianants; amb aquesta finalitat, es determinaran els llocs on podran situar-se. Així mateix,
alguns indrets de la ciutat podran tenir espais sotmesos a regulació específica.

Article 5: Senyalització d'obstacles

Tot obstacle que destorbi la lliure circulació de vianants o vehicles haurà de ser degudament
protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes, il-luminat, per garantir la seguretat dels usuaris.

Article 6: Retirada d'obstacles

L'autoritat municipal podrà retirar els obstacles de la via, amb les despeses a càrrec de
l'interessat, quan:

a) No s'hagi obtingut la corresponent autorització.
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b) S'hagin extingit les circumstàncies que hagin motivat la col.locació de l'obstacle o
l'objecte.

c) S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions
fixades en aquesta.

d) Quan la col.locació o característiques de l'objecte o instal.lació no s'ajusti a les
condicions de l'autorització municipal.

e) Quan la seva situació destorbi la circulació de vehicles i vianants, o la posi en perill per
manca de visibilitat.

CAPíTOL 11:VIANANTS

Article 7: Normes generals de comportament

1. Els vianants circularan per les voreres, preferentment per la seva dreta. En cas d'absència de
voreres circularan el més a prop possible de les façanes i extremant les precaucions a les
sortides i entrades de garatges.

2. A les vies urbanes sense voreres o amb voreres que no permetin el pas simultani de dues
persones, però que estiguin obertes al trànsit de vehicles, s'hauran d'extremar les
precaucions, i circular a prop de les façanes de les cases.

3. Travessaran les calçades pels passos senyalitzats i, si no n'hi hagués, pels extrems de les illes
o voreres, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries.

4. En els passos regulats hauran de complir estrictament les indicacions a ells adreçades.

Article 8: Preferències

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

1. A les voreres.
2. Als passos de vianants.
3. A les zones de mercats, fires o qualsevol aglomeració important de vianants.
4. Als carrers senyalitzats com a zones d'ús prioritaris per als vianants sobre

qualsevol vehicle encara que aquest sigui autoritzat per a circular-hi i al carrers
residencials.

5. Als carrers sense voreres.

Article 9: Bicicletes d'infants, patins, monopatins i similars.

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 vianants i amb subjecció al que es pugui establir
en altres preceptes d'aquesta Ordenança o en altres normes aplicables.

Article 10: Vianants d'atenció preferent
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Les persones amb mobilitat reduïda per disminució física, edat avançada, acompanyament
d'infants - amb cotxet o sense -, carregades amb objectes, i altres situacions anàlogues, tindran
especial preferència quan circulin per zones reservades als vianants o quan, essent
imprescindible, ho facin per la calçada.

Article 11: Usos prohibits

1. Queden prohibits a les vies públiques de la ciutat aquells usos no autoritzats que puguin
representar un perill per als usuaris, i especialment per als vianants.

2. Així mateix, es prohibeixen els usos que no s'adaptin a la mateixa naturalesa de la via, tant
pel que fa a la vorera com a la calçada.

3. Els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no podran circular per la calçada,
llevat que es tracti de zones, vies o part d'aquestes que els estiguin especialment destinades
i només podran circular al pas de la persona per les voreres o pels carrers residencials
correctament senyalitzats, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per altres
vehicles.

4. La circulació de tota classe de vehicles en cap cas es podrà realitzar per les voreres i altres
zones de vianants, llevat de llocs que estiguin autoritzats i senyalitzats a l'efecte o que es
tracti de vehicles que prestin serveis d'emergència.

Article 12: Illes de vianants

1. L'Administració municipal podrà, quan les característiques d'una determinada zona ho
justifiquin, al seu criteri, establir la prohibició total o parcial de la circulació i estacionament
de vehicles, o només una de les dues coses, per tal de reservar totes o algunes de les vies
públiques compreses dins de la zona esmentada al trànsit de vianants.
Aquestes zones s'anomenaran Illes de Vianants.

2. Les illes de vianants hauran de tenir l'oportuna senyalització a l'entrada i a la sortida, amb
independència que es puguin utilitzar altres elements, mòbils o fixos, que impedeixin
l'entrada i la circulació de vehicles en un carrer o zona afectada.

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

a) Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre.
b) Limitar-se o no a un horari preestablert.
c) Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.

Article 13: Carrers residencials

1. L'Ajuntament podrà establir a les vies públiques, mitjançant la senyalització corresponent,
zones on els vianants tindran prioritat en la seva circulació pel damunt de la dels vehicles.
Aquestes zones s'anomenen carrers residencials.

2. A aquests carrers s'aplicaran les normes especials de circulació següents:

a) Els conductors han de donar prioritat als vianants.
b) La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 km/h
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c) Els vehicles no es podran estacionar llevat dels llocs correctament senyalitzats.
d) Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació però no poden destorbar

inútilment als conductors dels vehicles.
e) Les bicicletes que hi circulin tenen preferència sobre la resta de vehicles, però no

sobre els vianants.

CAPíTOL III: BICICLETES

Article 14: Normativa

1. Les bicicletes circularan preferentment, quan n'hi hagi, pel carril-bici o itineraris senyalitzats,
respectant la preferència de pas dels vianants que els travessin.

2. Si van per la calçada, circularan el més proper possible a la banda dreta. Tan sols es podrà
acostar a la banda esquerra quan hagi de girar a aquest cantó o quan es trobi el carril
ocupat.

3. Quan les bicicletes circulin per la calçada gaudiran de les prioritats de pas previstes a la
normativa vigent. Gaudiran de les prioritats de pas respecte dels vehicles a motor:

a) Quan circulin per un carril-bici, passos per a ciclistes o vorals que estiguin habilitats per
l'ús exclusiu de conductors de bicicletes.

b) Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els
supòsits permesos, i tingui un ciclista a les seves proximitats.

4. En el cas que no existeixi carril bici o una altra via des les especificades al punt l, les
bicicletes podran circular, excepte en moments d'aglomeració de vianants, per:
a) Les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres d'amplada i 3 metres d'espai lliure
b) Parcs públics i àrees de vianants
c) Zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació

5. Als efectes expressats a l'apartat anterior s'entenderà que hi ha aglomeració quan no sigui
possible respectar almenys un metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi
circulin, o circular en línia recta cinc metres de manera continuada.

6. Les condicions de circulació de les bicicletes en aquests espais reservats per als vianants
seran les següents:
a) Hauran de respectar sempre la preferència dels vianants
b) Adequaran la velocitat a la dels vianants, sense superar ellO km/h
c) S'abstindran de fer qualsevol maniobra que pugui afectar a la seguretat dels vianants

respectant la distància d'un metre de separació.
d) Hauran d'evitar circular a menys d'un metre de les façanes
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e) En els passos de vianants els conductors de bicicletes respectaran la prioritat dels
vianants i adequaran la velocitat a les persones que l'estiguin creuant

7. Quan els conductors de bicicletes circulin en grup seran considerats com a única unitat mòbil
als efectes de prioritat de pas.

8. Les bicicletes per circular de nit o en condicions de visibilitat reduïda, hauran de disposar
dels següents dispositius homologats:

a) Llum de posició a davant i darrera.
b) Dispositiu reflector a la part del darrera.

9. Els ciclistes menors de setze anys d'edat hauran de dur casc de protecció.

10. Es prohibeix conduir i utlitzar aparells o auriculars connectats a reproductors de so i/o
utilitzant aparells de telefonia mòbil o qualsevol altre mitja o sistema de comunicació,
excepte quan el desenvolupament de la comunicació es produeixi sense haver d'emprar les
mans ni usar casc ni auriculars o instruments similars.

TíTOL SEGON: CIRCULACiÓ DE VEHICLES

CAPíTOL I: CARRILS RESERVATS

Article 15 Normes generals:

1. L'Ajuntament podrà establir carrils reservats per on només podran circular els vehicles que
indiqui la senyalització corresponent.

2. En aquests carrils els vehicles circularan a la velocitat autoritzada i prendran les precaucions
necessàries en cada moment i per qualsevol circumstància.

CAPíTOL 11:PRECAUCIONS EN LLOCS D'AFLUÈNCIA

Article 16: Lloc d'afluència de vianants

A les entrades i sortides dels centres educatius, a les zones reservades per a actes festius,
culturals, esportius, socials, mercats i, en general, en els carrers on l'afluència de vianants sigui
considerable, els vehicles reduiran la velocitat i prendran les precaucions necessàries.

CAPíTOL III: SOROLLS, FUMS, GASOS i FLUIDS

Article 17 Normes generals
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Esprohibeix la circulació de vehicles a motor i ciclomotors:

a) Quan els gasos produïts pel seus motors surtin a través de silenciadors incomplets,
inadequats, deteriorats o amb les seves característiques alterades.

b) Si el motor de combustió interna no porta instal.lats els dispositius que evitin la
projecció descendent a l'exterior del combustible no cremat.

c) Que emetin fums o gasos de combustió que puguin dificultar la visibilitat dels
conductors d'altres vehicles o produeixin molèsties o que superin els límits de volum i
grau de toxicitat determinats reglamentàriament, així com els que perdin fluids (olis,
gasolina ...).

d) Quan els vehicles a motor o ciclomotors ultrapassin el nombre màxim de decibels
admesos per la legislació vigent.

e) Efectuant accelerades brusques i/o fent xerricar els pneumàtics de forma injustificada.
f) Fent ús d'aparells musicals amb un nivell sonor que pugui causar molèsties a altres

usuaris de la via o als veïns de l'indret.

Article 18: Dispositiu silenciós

No es permetrà cap manipulació del dispositiu silenciós.

Article 19: Límits sonors:

1. Els límits màxims de nivell sonor es verificaran d'acord amb la següent escala:
Tractors agrícoles: (1)

• Amb potència fins a 200 CV: 90dB(A)
• Amb potència superior a 200 CV: 93dB(A)

Ciclomotors i vehicles automòbils de cilindrada no superior a 50 cm3: 80dB(A)

Altres vehicles automòbils:

• De dues rodes: (2)
• Cilindrada superior a 50 cm3 fins 80 cm3: 77 dB(A)
• Cilindrada superior a 80 cm3 fins 175 cm3: 80 dB(A)
• Cilindrada superior a 175 cm3: 82 dB(A)

• De tres rodes:
• Cilindrada no superior a 50 cm3:

87 dB(A)

• De quatres rodes o més:
• Vehicles destinats al transport de passatgers, amb un màxim de nou seients amb el
conductor inclòs: 77 dB(A)
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• Vehicles destinats al transport de passatgers, amb més de nou seients, inclòs el del
conductor, i amb una massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg:

• Amb un motor de potència inferior a 150 KW: 80 dB(A)
• Amb un motor de potència igualo superior a 150 KW: 83 dB(A)

• Vehicles destinats al transport de passatgers amb més de nou seients inclòs el
conductor, i vehicles destinats al transport de mercaderies:
• Amb una càrrega màxima autoritzada no superior a 2000 kg: 75 dB(A)
• Amb una càrrega màxima autoritzada superior a 2000 kg i inferior a 3500 kg: 79 db(A)
• Vehicles destinats al transport de mercaderies, amb una massa màxima autoritzada
superior a 3500 kg:
• Amb un motor de potència inferior a 75 KW: 81 dB(A)
• Amb un motor de potència igualo superior a 75 KW i inferior a 150 KW:83dB(A)
• Amb un motor de potència igualo superior a 150 KW: 84 dB(A)

Per als vehicles destinats al transport de passatgers i els vehicles destinats al transport de
mercaderies els límits s'augmentaran en 1 dB(A) si estiguessin equipats amb un motor Diesel
d'injecció directa.

Per als vehicles amb una massa màxima autoritzada superior als 2000 kg i que no estiguin
dissenyats per circular per carretera, els valors límits s'augmentaran en 1 dB(A) si estan
equipats amb un motor de potència inferior a 150 KW i en 2 dB(A) si estan equipats amb un
motor de potència igualo superior a 150 KW.

(1) Les denúncies relatives a tractors agrícoles només poden formular-se en vies urbanes i
després d'una comprovació mitjançant els aparells mesuradors.
(2) Els vehicles de dues rodes matriculats abans de 1'1de maig de 1989 respectaran els màxims
següents:
• Cilindrades entre 50 cm3 i 125 cm3: 82dB(A)
• Cilindrades superiors a 125 cm3: 84dB(A)

2. Els vehicles que superin els límits sonors establerts al punt anterior podran ser immobilitzats
fins que es produeixi la reparació i es garanteixi la seva adequació a la normativa vigent
mitjançant un nou mesurament. Les despeses de la immobilització aniran a càrrec del
responsable de la infracció, i subsidiàriament del titular administratiu del vehicle.

3. Quan les anomalies no siguin d'importància, els titulars dels vehicles que es retirin de la via
pública hauran d'esmenar-les en el termini dels 7 dies hàbils posteriors i presentar-se a les
dependències de la Policia Local per tal que es comprovi la situació dels vehicles.
En cas contrari, es podrà establir la immobilització al lloc on s'hagi de reparar, però el trasllat
es farà de forma que no causi molèsties o perill.

4. En els supòsits en que el nivell de sorolls que emeti el vehicle sigui notòriament estrident i
l'agent de la Policia actuant no disposi d'aparell mesurador, podrà ordenar i procedir a la
immobilització immediata del vehicle, sense perjudici de que posteriorment se sotmeti a les
proves adients per tal de confirmar la mesura cautelar adoptada.

5. El propietari o usuari d'un vehicle a motor o ciclomotor estarà obligat a facilitar la
comprovació del nivell de sorolls als agents de la Policia Local.
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Els mesuraments es portaran a terme d'acord amb el que disposi la normativa vigent per a la
regulació del sorolls i les vibracions.

Article 20: Dispositius acústics

1. Es prohibeix la utilització de qualsevol dispositiu acústic en tot el terme municipal de
Vilafranca del Penedès, durant les 24 hores del dia, excepte en el supòsit d'urgència que
constitueixi un risc per a les persones o coses.

2. En cas d'un servei d'urgència s'exclouen d'aquesta prohibició les ambulàncies, vehicles del
servei d'extinció d'incendis, policia i altres que estiguin utilitzant funcions especials d'interès
públic.

CAPITOL IV: PERMISOS ESPECIALSPERCIRCULAR

Article 21: Normes generals

1. L'Ajuntament determinarà aquelles vies públiques de la ciutat en les quals es restringirà la
circulació dels vehicles i fixarà el pes i les dimensions màximes en funció de les
característiques de les vies. La circulació en aquestes vies restarà condicionada a la
corresponent autorització municipal.

2. En els casos de vehicles de mides iguals o superiors a 12 metres (o inferior a aquesta mida,
però si per raons del seu origen o destinació es pot generar dificultat al trànsit), serà
preceptiva la corresponent autorització municipal.

3. Els vehicles pesants amb una MMA superior a S,S tones també hauran de disposar de la
corresponent autorització municipal.

4. La prestació de serveis de la Policia Local amb motiu de la conducció i acompanyament de
vehicles i l'atorgament d'autoritzacions per a circulacions especials generarà l'obligació de
pagament de la taxa corresponent, que serà a càrrec de qui sol. liciti la prestació, i es
determinarà mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal.

CAPíTOL V: UTILITZACiÓ MECANISMES DESEGURETATPASSIVA

Article 22: Utilització del casc, del cinturó de seguretat i dels mecanismes de retenció infantil

Pel que fa a l'ús obligatori del casc, dels cinturons de seguretat, dels mecanismes de retenció
per infants i de la circulació de menors de 12 anys com a passatgers de ciclomotors i motos,
s'estarà al que disposen el RDL 6/2015, de 30 d'octubre de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària i el Reglament General de Circulació aprovat pel Reial decret
1428/2003, de 21 de novembre, amb les seves corresponents modificacions posteriors i
disposicions complementàries.

TíTOL TERCER:PARADESi ESTACIONAMENTS
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CAPíTOL I: NORMES GENERALS

Article 23: la parada

1. Es defineix parada com a la immobilització d'un vehicle durant un temps inferior als dos
minuts, sense que el conductor pugui abandonar-lo.

2. La parada haurà de fer-se arrambant el vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit de la
marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulació també es podrà fer a l'esquerra. Els
passatges hauran de baixar per la banda corresponent a la vorera. El conductor, si ha de
baixar, podrà fer-ho per l'altre costat sempre que, prèviament, s'asseguri que pot fer-ho
sense cap mena de perill.

3. En totes les zones i vies públiques, la parada tindrà lloc en els punts on menys dificultats es
produeixin a la circulació. S'exceptuen els casos en els quals els passatgers siguin malalts o
impedits, o es tracti de serveis públics d'urgència o de camions de servei públic, de neteja o
recollida d'escombraries.

4. Ens els carrers urbanitzats sense vorera es deixarà una distància mínima d'un metre desde la
façana més propera.

5. Als efectes de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda seran
d'aplicació les mesures establertes en la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat i en el
Decret 204/1999, de 27 de juliol, pel qual es dóna nova redacció al Capítol 6 del Decret
135/1995, de 24 de març, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat.

Article 24: Prohibició de parar

Queda prohibida totalment la parada:

1. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, vora d'aquests punts i als túnels.
2. Als passos a nivell, passos per a ciclistes i passos senyalitzats per a vianants.
3. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de

determinats usuaris i, per tant, a les zones de vianants, a les parades de transport
públic, reserves per a taxis o de qualsevol mena.

4. A les cruïlles, rotondes i interseccions.
5. Als llocs on s'impedeixi o dificulti la vislbilitat del trànsit o dels senyals als usuaris als

quals afectin, o s'obligui els vehicles a fer maniobres.
6. AI damunt o al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones

senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupació és total com parcial.
7. En doble filera, és a dir, en paral.lel a un altre vehicle o un contenidor i en aquells casos

en els quals la parada obstaculitzi l'accés d'altres vehicles a un lloc d'estacionament o
impedeixin a un vehicle correctament parat o estacionat, la incorporació a la circulació.

8. Als passos deprimits de la vorera per a persones amb mobilitat reduïda.
9. Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.
10. Si es destorba la circulació o el pas de vianants, encara que sigui per temps mínim.
11. Als carrils o espais reservats per a l'ús exclusiu del transport públic urbà o els reservats

per a bicicletes (carril bici) i per a determinats tipus de vehicles (reserves hotel, serveis
mèdics, caravanes, etc).
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12. A les zones destinades per a l'estacionament i parada d'ús exclusiu per al transport
públic urbà.

13. Quan impedeixi o destorbi l'accés o sortida dels immobles de persones, vehicles o
animals.

Article 25: Estacionament

L'estacionament de vehicles es regirà per les normes següents:
1. Els vehicles es podran estacionar en filera, és a dir, paral.lelament a la vorera; en

bateria, o sigui perpendicularment a aquella; i en semi bateria, obliquament.
2. La norma general és que l'estacionament es farà en filera. L'excepció a aquesta norma

s'haurà de senyalitzar expressament.
3. En els estacionament amb senyalització al paviment, els vehicles es col.locaran dins dels

límits marcats.
4. Els vehicles, en estacionar, es coHocaran tan a prop de la vorera o del voral

d'emergència com sigui possible.
5. En tot cas, els conductors hauran de prendre les mesures adequades i suficients per

assegurar-se, en estacionar el seu vehicle, que aquest no es pugui moure de forma
espontània. Els conductors seran responsables de les infraccions que es puguin produir
com a conseqüència d'un canvi de situació del vehicle que es pugui produir llevat que el
desplaçament es produeixi per l'acció de tercers amb la utilització de violència
manifesta.

6. No es podran estacionar en les vies públiques els remolcs i caravanes separats del
vehicle tractor, ni tampoc les caixes, tipus contenidor, dels vehicles de tercera categoria.

7. Els vehicles estacionats que es trobin tapats íntegrament amb fundes protectores
hauran de permetre la visió directe de les plaques de matrícula.

8. Els estacionaments de vehicles que estiguin obligats a coHocar falques a les rodes ho
hauran de realitzar sempre que sigui necessari i aquestes hauran de ser adequades. Una
vegada iniciada la marxa s'hauran de retirar de la via pública.

Als efectes de facilitar els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda, seran
d'aplicació les mesures establertes en el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda i serà d'aplicació la Llei 13/2014 de 30
d'octubre, d'accessibilitat.

Article 26: Prohibició diestacionar

Queda totalment prohibit l'estacionament en les circumstàncies següents:
1. En els llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents.
2. On sigui prohibida la parada.
3. A menys de cinc metres de l'extrem a escaire d'una cantonada, quan obligui els altres

conductors a fer maniobres amb risc o es destorbi la maniobra de girar de qualsevol
tipus de vehicle.

4. En doble filera, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle, com un contenidor o
algun element de protecció.
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5. En plena calçada. S'entendrà que un vehicle està en plena calçada sempre que no
estigui al mateix costat de la vorera de la manera reglamentària que determina l'article
25.4 d'aquesta Ordenança.

6. De forma que dificulti o obstaculitzi la circulació.
7. A les voreres.
8. AI damunt o al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones

senyalitzades amb franges al paviment o sobre passos de ciclistes o en sentit contrari al
de la marxa.

9. A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies.
10. En els guals, totalment o parcialment, quan dificultin l'ús del mateix.
11. Fora dels límits senyalitzats en els perímetres d'estacionament autoritzats.
12. En els carrers urbanitzats sense voreres, llevat de llocs autoritzats i senyalitzats a

l'efecte.
13. En els indrets de la calçada destinats a la col.locació o ubicació de contenidors.
14. En un mateix lloc de la via durant un període superior a 15 dies.
15. A les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o a

les que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits,
s'haurà d'acotar i senyalitzar la zona, es donarà publicitat a la prohibició pels mitjans de
difusió oportuns i mitjançant la col. locació d'avisos als parabrises dels vehicles
estacionats. Aquesta publicitat prèvia es farà amb la màxima antelació possible i sense
que aquest temps sigui inferior a les 48 hores, llevat dels casos d'urgent i necessària
intervenció.

16. En els llocs habilitats per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació
horària, amb pagament, sense col.locar el distintiu que ho autoritzi o una vegada
col.locat es mantingui el vehicle estacionat excedint-se en el temps autoritzat.

17. En els llocs habilitats per l'autoritat municipal com a estacionament amb limitació
horària quan s'ultrapassi del temps màxim establert.

18. En zones senyalitzades per a l'ús exclusiu de persones amb mobilitat reduïda posseïdors
de la corresponent targeta.

19. Als carrils o espais reservats per a l'ús exclusiu del transport públic urbà o els reservats
per a bicicletes (carril bici) i per a determinats tipus de vehicles (reserves hotel, serveis
mèdics, caravanes, etc).

20. Sobre passos de vianants o guals o passos deprimits de la vorera pel pas de persones
amb mobilitat reduïda.

21. En una cruïlla, intersecció o rotonda.
22. De manera que impedeixi o dificulti la visibilitat d'altres usuaris.
23. En espais prohibits de la via pública qualificada d'atenció preferent específicament

senyalitzada.
24. On s'impedeixi la circulació o el pas de vianants.
25. Creant un risc per a la resta d'usuaris.
26. De vehicles de la 3a categoria amb MMA superior a 3,st, excepte en les zones

senyalitzades a l'efecte o en els polígons industrials.
27. Amb la finalitat de reparar o fer tasques manteniment d'un vehicle quan no sigui per

motius d'urgència.
28. Quan el vehicle perdi algun fluid que embruti la via pública.
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Article 27: Altres normes d'estacionament

1. Les normes establertes en aquest article s'entenen sens perjudici de la senyalització que es
pugui establir en cada cas.

2. Es prohibeix estacionar a la via pública els vehicles automòbils, motocicletes, ciclomotors,
bicicletes i qualsevol altre vehicle que hagin de ser objecte de venda, reparacions,
exposicions i de lloguer sense conductor, llevat que tinguin autorització per a fer-ho.

Els vehicles de lloguer sense conductor, amb contracte en vigor, han d'exhibir en un lloc visible
les següents dades: número i durada del contracte, amb expressió de les dates d'inici i
acabament, i matrícula del vehicle. Cada vehicle de lloguer sense conductor ha de dur en un lloc
completament visible un adhesiu imprès amb les següents dades: denominació i domicili de
l'empresa titular del vehicle, incloent-hi el municipi, i telèfon. Queda prohibit l'aparcament a la
via pública de vehicles de lloguer sense conductor transportats per mitjà de tràilers. Els vehicles
s'han d'aparcar directament en els garatges.

CAPíTOL 11:RESERVA D'ESTACIONAMENT I ZONES
D'ESTACIONAMENT PROHIBIT

Article 28: Definició

1. Les zones de reserva d'estacionament i de prohibició d'estacionament constitueixen un ús
comú especial dels bens de domini públic i estan subjectes a llicència municipal.

2. La llicència de reserva d'estacionament es pot atorgar:
a) Per a persones amb mobilitat reduïda
b) Per a facilitar la càrrega i descàrrega de materials en les obres d'edificació
c) Per a contenidors
d) Per a realitzar operacions de càrrega i descàrrega en mudances
e) Per a serveis públics, socials, transports, emergències i seguretat

3. La zona d'estacionament prohibit s'autoritzarà:
a) Als hotels, per a facilitar-li l'accés i desencotxar.
b) Als local públics, per a preservar els accessos i les sortides d'emergència
c) Als edificis on la garantia de seguretat col.lectiva ho recomani
d) Als hospitals, clíniques i ambulatoris per a facilitar l'accés als malalts.
e) A les entrades i sortides senyalitzades dels aparcaments per garantir l'entrada i
sortida dels vehicles

4. Les esmentades llicències s'atorgaran si no es dificulta la circulació i previ informe
favorable del departament corresponent.

Article 29: Requisits d'obtenció de la llicència de reserva d'estacionament
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Per a l'obtenció de la llicència de reserva d'estacionament caldrà:

1. En el cas de les persones amb mobilitat reduïda:
a) Ser titular de la targeta d'estacionament de vehicles per a persones disminuïdes que
concedeix l'Administració.
b) Presentar el carnet de conduir amb indicació de les característiques a les quals ha
d'adaptar-se el vehicle.
c) Presentar la fitxa tècnica del vehicle adaptat, en el seu cas.
d) Acreditar l'adreça de l'ocupació, si escau.

2. En el cas de càrrega i descàrrega de materials en les obres d'edificació i dels contenidors,
estar en possessió de la llicència d'obres, o de la comunicació a l'Ajuntament si l'obra de
subjecta al règim de comunicació o assabentat.

Article 30: Requisits d'obtenció de la llicència de zona d'estacionament prohibit

Per a l'obtenció de la llicència de zona d'estacionament prohibit en hotels, sortides
d'emergència i hospitals, clíniques i ambulatoris, caldrà estar en possessió de les autoritzacions
pertinents.

Article 31: Termini de la llicència

La llicència de reserva d'estacionament i de la zona d'estacionament prohibit es concedirà pel
termini d'un any, excepte la que s'obtingui per a operacions de càrrega i descàrrega la qual
s'ajustarà al temps estrictament necessari.

Aquests terminis es podran prorrogar per períodes d'igual durada si es sol.licita amb una
antelació de quinze dies a la data de la terminació i persisteixen les condicions que varen
motivar l'atorgament.

Article 32: Modificacions de la llicència

1. El canvi de nom, ampliació, reducció i trasllat de la reserva d'estacionament i dels
estacionament prohibits, estan sotmesos a autorització, que es podrà concedir si el
sol.licitant reuneix les condicions de l'anterior titular.

2. La llicència podrà ser revocada sense indemnització pel canvi de les circumstàncies o per
raons d'interès públic.

Article 33: Senyalització de la reserva d'estacionament i zona d'estacionament prohibit

1. En tota la longitud de la zona reservada o prohibida es pintarà a la calçada una línia de les
característiques que es fixin a la llicència.

2. En els extrems de la senyalització anterior, i visible des de la calçada i a una alçada de 2,2 m
sobre el nivell de la vorera, s'haurà de coHocar un senyal normalitzat segons la normativa
vigent.
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3. En el cas de la reserva per a persona amb mobilitat reduïda, a la placa de senyalització hi
figurarà la matrícula del vehicle que la pot utilitzar. També es podran senyalitzar reserves per
a persones amb mobilitat reduïda de caracter genèric, sense placa de matricula, que seran
ubicades, preferentment, davant de centres socials, sanitaris, esportius, d'ensenyament, etc.

4. El titular de la llicència, excepte en els casos de persones amb mobilitat reduïda, està obligat
a suportar les despeses de la senyalització, a mantenir-la en perfecte estat de conservació i a
retirar i esborrar les marques pintades en els quinze dies següents a la data de caducitat de
la llicència. L'incompliment faculta l'Ajuntament, a banda de per a imposar les sancions
adients, per a realitzar aquestes tasques previ advertiment de forma subdidiària, repercutint
els costos generats a la persona titular de la llicència.

Article 34: Guals

1. Als efectes d'aquesta Ordenança, es considera gual d'accés de vehicles qualsevol dels
següents supòsits:

• tota modificació de l'estructura de la vorada, dins l'àmbit de la via pública, que faciliti
l'accés de vehicles a les finques, quan disposi de la placa municipal corresponent.

• tota obertura en l'alineació de façana de la finca, destinada a l'entrada i sortida de
vehicles, quan disposi de la placa municipal corresponent.

2. Per tal de poder delimitar l'àmbit de prohibició d'estacionament davant del gual, es tindrà
en compte el més llarg dels següents conceptes:

• l'amplada de l'obertura destinada a l'entrada i sortida de vehicles

• la llargada del rebaix de vorera destinat a facilitar l'accés dels vehicles a la finca

• la llargada de la voravia pintada de color groc davant del gual.

3. L'entrada i la sortida de vehicles de les finques a la via pública constitueix un ús comú
especial de béns de domini públic, i està subjecta a llicència municipal.

4. Per poder gaudir dels drets d'ús del gual, aquest ha d'estar degudament senyalitzat en lloc
visible des de la calçada d'acord amb la normativa municipal i estar al corrent del
pagament de les taxes establertes en les Ordenances fiscals.

5. Aniran a càrrec del titular els treballs de modificació i reposició de la voravia, així com -en
el cas de voler tenir la voravia pintada de color groc- el pintat i manteniment en estat ben
visible de la pintura.

6. Resta totalment prohibit estacionar, parar i efectuar treballs de càrrega i descàrrega en les
zones de gual.

7. Serà d'aplicació de forma integra el que preveu l'article 17 de l'Ordenança de Civisme i
Convivència Ciutadana de Vilafranca del Penedès.

CAPíTOL III: ESTACIONAMENT AMB LIMITACiÓ HORÀRIA

Article 35: Definició
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1. Les zones d'aparcament de vehicles, regulades per mitjà de control horari, també
denominades l/zones blaves" són espais delimitats de la via publica i destinats a l'ús comú
en regim especial d'estacionament sota regulació horària. Aquestes zones d'estacionament
podran ser gratuïtes o per raó del seu intens ús estar sotmeses a pagament.

2. L'Ajuntament podrà establir zones d'estacionaments regulats, amb horari limitat, amb
pagament o gratuïts.

3. Com a norma general poden utilitzar les zones blaves únicament els turismes o vehicles
mixts destinats al transport de persones, sempre que no excedeixin dels límits de la plaça, i
els quadricicles lleugers.

4. Les zones d'estacionament regulades en aquest article tenen als efectes d'aquesta
Ordenança de circulació la consideració d'ús públic, a l'igual que les reserves
d'estacionament per altres serveis com taxis, autobusos o càrregues i descàrregues.

5. Aquests estacionaments regulats, hauran de coexistir amb els d'utilització lliure i se
sotmetran a les determinacions següents:

1. Estacionaments amb pagament:
1. Aquests estacionaments podran ser utilitzats per tota mena de vehicles automòbils amb

dimensions inferior o iguals a 1.80 metres d'amplada i 5 metres de llargada i no el podran fer
servir les motocicletes i ciclomotors, a excepció dels quadricicles lleugers, i tampoc tots els
vehicles de dimensions superior a les esmentades.

2. Tots els usuaris de l'aparcament, immediatament després de l'estacionament, s'hauran de
proveir del corresponent tiquet indicador del dia, mes i l'hora màxima d'estacionament,
seguint les instruccions d'ús establertes en l'aparell mes proper a l'aparcament. L'usuari
haurà de col.locar el tiquet dintre del vehicle, en un lloc ben visible del vidre davanter.

3. El període màxim de temps que podrà romandre un vehicle aparcat a cada estacionament
serà el que s'indiqui a la senyalització que delimita la zona.

4. Tota la zona d'estacionament amb horari limitat estarà convenientment senyalitzada.

5. Les tarifes seran aprovades en cada moment per l'Ajuntament i poden preveure
bonificacions per als veïns de la zona i per als comerços que vulguin reemborsar el cost de
l'adquisició a la seva clientela.

2. Estacionaments gratuïts:
6. Aquests estacionaments podran ser utilitzats per tota mena de vehicles automòbils amb

dimensions inferior o iguals a 1.80 metres d'amplada i 5 metres de llargada i no el podran fer
servir les motocicletes i ciclomotors i tots els vehicles de dimensions superiors a les
esmentades.

7. Tota la zona d'estacionament amb horari limitat estarà convenientment senyalitzada.

Article 36: Infraccions en estacionaments amb l'horari limitat.

1. Constituiran infraccions especifiques d'aquesta modalitat d'estacionament, amb
pagament, els casos següents:
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• La falta de comprovant del control horari
• Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant de control horari
• Col. locació no visible del document de control horari
• La manipulació del document de control horari
• Estacionar-hi vehicles que no siguin turismes, vehicles mixts destinats al
transport de persones o quadricicles lleugers

• Ocupar un vehicle més d'una plaça d'estacionament

2. Constituiran infraccions especifiques d'aquesta modalitat d'estacionaments, gratuït, els
casos següents:

• Sobrepassar el límit horari indicat en la senyalització corresponent.

Article 37: AnuHació de denúncia

Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una zona d'horari controlat amb pagament,
no sobrepassin el 50% de l'horari màxim autoritzat en el corresponent tiquet i hagin estat
denunciats per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant, podran treure un
comprovant especial de pagament que anuHarà els efectes de la denúncia, mitjançant la
presentació d'aquesta juntament amb l'esmentat comprovant.

Article 38: Estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

1. Als efectes de facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda, seran
d'aplicació les mesures establertes en la legislació vigent de promoció de l'accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques.

2. Els conductors titulars de targetes per a persones amb disminució expedides per
l'Administració gaudiran del dret a estacionar als aparcaments reservats i senyalitzats.

3. Els conductors titulars de targetes per a persones amb disminució expedides per
l'Administració podran estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense
l'obligació de fer cap pagament, en els estacionaments regulats i amb horari limitat.

4. Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a utilització general de persones amb mobilitat
reduïda, a prop del punt de destinació del conductor, la Policia Local permetrà
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.

5. Quan el titular d'un vehicle que no disposa de targeta de persones amb disminució, estacioni
en les places d'aparcament destinades a l'ús exclusiu d'aquestes, a banda de ser sancionat,
el seu vehicle serà retirat i traslladat al dipòsit municipal, anant a càrrec del seu titular totes
les depeses que es derivin de la retirada i dipòsit.

Article 39: Estacionament de motocicletes i ciclomotors

Les motocicletes i els ciclomotors s'hauran d'estacionar a la calçada o en els llocs habilitats a
l'efecte i degudament senyalitzats. En el seu defecte podran estacionar sobre les voreres si
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aquestes tenen una amplada suficient que garanteixi el pas de la resta d'usuaris, sempre
deixant un espai mínim d'1.80m.

CAPíTOL IV. ZONESPERA CÀRREGAI DESCÀRREGA

Article 40: Zones per a càrrega i descàrrega

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l'interior dels locals
comercials o industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades. L'obertura de
locals d'aquesta classe que, per la seva superfície, finalitat i situació, es pugui presumir
racionalment que hauran de realitzar habitualment o amb especial intensitat operacions de
càrrega i descàrrega, se subordinarà a que els seus titulars reservin l'espai interior suficient
per a desenvolupar aquestes operacions, sempre d'acord i en els termes que prevegi el
planejament urbanístic vigent i aplicable.

2. Quan es justifiqui adequadament que les condicions dels locals comercials o industrials no
permetin la càrrega i descàrrega al seu interior, aquestes operacions es realitzaran en les
zones reservades per aquesta finalitat.

3. L'Administració municipal, atenent circumstàncies de situació, proximitat i nombre
d'establiments industrials o comercials i altres zones reservades, podrà determinar i fixar
zones destinades a càrrega i descàrrega, degudament senyalitzades i delimitades en espai i
horari.

4. L'estacionament en aquestes zones estarà limitat a vehicles de naturalesa comercial

Article 41: Llocs habilitats

L'Ajuntament podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega en els quals serà
d'aplicació el règim general dels estacionaments regulats i amb horari limitat.

Article 42: Normativa i prohibicions

1. En cap cas i sota cap circumstància, els vehicles que realitzin operacions de càrrega i
descàrrega podran fer-ho en els llocs on estigui prohibida la parada ni totalment o
parcialment a les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al
paviment. S'exceptuen les illes de vianants dins dels horaris permesos per a càrrega i
descàrrega.

2. Les mercaderies, els materials o d'altres que siguin objecte de la càrrega i descàrrega no es
deixaran a terra, sinó que es traslladaran directament de l'immoble al vehicle o viceversa.

3. Les operacions de càrrega o descàrrega hauran de fer-se amb les degudes precaucions per
evitar sorolls innecessaris, i amb l'obligació de deixar net l'espai ocupat.

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

5. Caldrà complir també sobre càrrega i descàrrega les previsions dels articles 17 i 18 de
l'Ordenança municipal de civisme i convivència de 2012.
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CAPíTOL V: CONTENIDORS

Article 43. Normativa

1. A l'efecte d'aquesta Ordenança, es designen amb el nom de contenidors per a obres els
recipients normalitzats especialment dissenyats per a ésser carregats i descarregats sobre vehicles
de transport especial i destinats a recollir els materials residuals.

2. La col.locació de contenidors per a obres necessita un permís municipal, que és atorgat pels
serveis municipals corresponents, amb el pagament de la taxa corresponent.

3. Els contenidors per a obres situats a l'interior delimitat de zones d'obres no necessiten permís.
No obstant això, la resta de condicions s'han d'ajustar a les disposicions de les Ordenances
Municipals.

4. Els contenidors per a obres només poden ser utilitzats pels titulars del permís municipal. No es
poden realitzar abocaments de cap mena al contenidor si no es té l'autorització del titular del
permís. Les persones infractores han de ser sancionades.

5. Els contenidors per a obres hauran de ser homologats i, en el cas de contenidors especials, les
seves condicions les han de fixar els serveis tècnics municipals competents.

6. Els contenidors per a obres han de presentar a l'exterior, de manera perfectament visible i en
tot moment, el nom o la raó social i el telèfon i dades de contacte del propietari o de l'empresa
responsable.

7. Un cop plens, els contenidors per a obres han d'ésser tapats immediatament de forma
adequada, a fi que no produeixin abocaments a l'exterior de materials residuals. Així mateix, és
obligatori tapar els contenidors en acabar l'horari de treball.

8. Les operacions d'instaHació i de retirada dels contenidors per a obres s'han de fer dins l'horari
establert, i de forma que no causin molèsties als ciutadans.

9. Elscontenidors d'obres s'han d'utilitzar o manipular de manera que el seu contingut no s'aboqui
a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
En cap cas, el contingut de materials residuals no ha d'excedir del nivell més baix del seu límit
superior.

10. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres ha de deixar en condicions perfectes de
neteja la superfície de la via pública ocupada. El titular de la llicència d'obres és responsable dels
danys causats al paviment de la via pública i ha de comunicar aquests danys immediatament als
serveis municipals corresponents, en cas que s'hagin produït. En tot cas, l'esmentat titular ha
d'assumir els costos econòmics de les actuacions de neteja, reparació i reposició.
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11. Als carrers normals amb calçada i voreres pavimentades, únicament es permet la col.locació i
la utilització de contenidors normals. Els contenidors especials només s'han d'autoritzar en casos
excepcionals degudament justificats, amb llicències especials, sempre que es dipositin en zones
amples i lliures i sobre terres sense pavimentar.

També es poden utilitzar els contenidors especials en treballs viaris quan se situïn dins la zona
tancada d'obres, i sempre que la seva col.locació no suposi un increment de la superfície de la
zona.

12. Els contenidors s'han de situar, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres i,
altrament, a les voreres de les vies públiques quan tinguin tres metres d'amplada o més. En cas
contrari, s'ha de sol.licitar l'aprovació de la solució alternativa proposada. En tots els casos, a l'hora
de col-locar-Ios s'han de tenir en compte les prescripcions següents:

a) S'han de situar preferentment davant l'obra a què serveixin o tan a prop com sigui possible.
b) S'han de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment a les

cruïlles, respectant les distàncies establertes per als estacionaments en la normativa sobre
circulació i seguretat viària.

c) No es poden situar als passos de vianants ni davant seu, ni en guals ni reserves
d'estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat sol.licitades per a l'obra
mateixa. Tampoc no poden situar-se a les zones de prohibició d'estacionament.

d) En cap cas no poden ser col-locats totalment o parcial sobre les tapes d'accés de serveis
públics, sobre boques d'incendi, escossells dels arbres ni, en general, sobre cap element
urbanístic, la utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas
d'emergència.

e) Tampoc no es poden situar sobre les voreres l'amplada de les quals, tret de l'espai ocupat
per les tanques (si n'hi ha) no permeti una zona de pas lliure d' 1,20 metres com a mínim,
un cop col-locat el contenidor, ni a les calçades quan l'espai que quedi lliure sigui inferior a
2,75 m en vies d'un sol sentit de circulació, o de 6 m en vies de doble sentit.

f) En tots els casos, s'ha de col.locar de manera que el costat més llarg estigui situat en sentit
paral-lel a la voravia.

g) Quan els contenidors estiguin situats a la calçada s'han de coHocar a 0,20 m de la voravia,
de manera que no impedeixin que les aigües superficials arribin a l'escorredora i discorrin
per l'escorredora fins a l'embornal més proper i s'ha de protegir cada contenidor, com a
mínim, per tres cons de trànsit col-locats a la via pública en línia obliqua, pel costat del
contenidor més proper al de la circulació.

h) Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit han de dur incorporats els
senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables.

i) No es poden col.locar els contenidors a menys de 3 metres d'un pas de vianants quan
aquests puguin obstruir la visibilitat del vianant que creua.

13. Elscontenidors per a obres han de ser retirats de la via pública:
En acabar el termini de concessió de la llicència d'obres.
En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat municipal.
Quan siguin plens per buidar-los i sempre el mateix dia que s'hagin omplert.
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Des del migdia del dissabte fins a les 8 hores del dilluns següent, i també els dies festius,
llevat d'autoritzacions especials dels serveis municipals corresponents.

CAPíTOL VI: CARRilS RESERVATS

Article 44: Normativa

1. l'Ajuntament podrà establir carrils reservats, on només podran circular els vehicles que
indiqui la senyalització corresponent.

CAPíTOL VII: IMMOBILITZACiÓ DE VEHICLES A LA VIA PUBLICA

Article 45: Supòsits d'immobilització

1. la Policia local podrà immobilitzar els vehicles que es trobin en qualsevol dels següents
supòsits:
a) Quan el conductor es negui a sotmetre's a les proves de detecció d'alcoholèmia, del
consum de pSicotròpics, estupefaents, estimulants o substàncies anàlogues, o quan el
resultat de la prova hagi resultat positiu.

b) També es podrà procedir a la immobilització de forma preventiva quan els agents
observin que la persona que es disposa a conduir no es troba en condicions físiques o
psíquiques de fer-ho.

c) Quan el vehicle superi els nivells de soroll, fums i gasos permesos per circular per les vies
de la ciutat.

d) Quan el vehicle circuli desproveït dels cinturons i altres elements de seguretat obligatoris,
i quan el conductor o els ocupants de les motocicletes o ciclomotors ho facin desprovistos
de casc.

e) Quan el conductor no justifiqui que està en possessió de la corresponent llicència o
permís de conducció o aquesta no sigui vàlida.

f) Quan el vehicle no estigui autoritzat per circular.
g) Quan el conductor d'un vehicle reconegui no estar en possessió de l'assegurança
obligatòria o es comprovi aquest fet per qualsevol altre mitjà.

h) Quan el conductor denunciat per una infracció de trànsit no acrediti la seva residència
habitual en territori espanyol i es negui a dipositar l'import de la sanció o garantir el seu
pagament per qualsevol mitjà admès en dret.

i) Quan el vehicle estigui estacionat de manera que constitueixi una infracció i concorrin
raons de seguretat o de disposició de mitjans adients que desaconsellin la seva retirada.

j) Quan no disposi del títol que l'habiliti per a l'estacionament en zones limitades en temps,
anomenades en la present ordenança zones blaves, o excedeixin de l'autorització
concedida fins que s'aconsegueixi la identificació del seu conductor.

k) Quan s'observi un excés en els temps de conducció o una minoració en els temps de
descans que siguin superiors al 50 per 100 dels temps establerts reglamentàriament o a
conseqüència d'indicis que posin de manifest qualsevol possible manipulació en els
instruments de control, podent disposar el trasllat del vehicle als únics efectes i pel temps
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imprescindible per a verificar tècnicament aquesta reforma o manipulació del tacògraf o
dels limitadors de velocitat, corrent amb les despeses d'aquesta inspecció per compte del
denunciat si s'acredita la infracció.

I) Per ocupació excessiva del vehicle que suposi augmentar en un 50 per 100 l'apartat de
places autoritzades, exclòs el conductor.

m) Per incompliment de les condicions imposades en una autorització que habilita un vehicle
a circular per determinats espais públics.

n) Quan un infant viatgi sense fer ús dels sistemes de retenció infantil

2. La immobilització dels vehicles es practicarà en el carrer, si hi és permès l'estacionament i no
es causa de risc a la seguretat de les persones i béns, o en el garatge o aparcament públic o
privat que designi el conductor o titular, qui correrà amb els despeses de trasllat i estada.
Quan no sigui possible la immobilització al carrer es practicarà el trasllat del vehicle al dipòsit
municipal, i seran a càrrec del conductor les despeses de trasllat i d'estança.

Article 46: Despeses de la desimmobilització

1. Llevat de les excepcions legalment previstes les despeses que s'originin com a conseqüència
de la immobilització del vehicle seran a càrrec del seu titular o persona autoritzada, el qual
haurà de pagar-les com a requisit previ a la desimmobilització del vehicle sense perjudici del
dret que gaudeix d'interposició de recurs.

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

CAPíTOL VIII: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA

Article 47: Supòsits de retirada

La Policia Local podrà procedir, si l'obligat a fer-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i
al trasllat al dipòsit municipal de vehicles, en els casos següents:

1. Sempre que pugui constituir un perill o causar un destorb greu a la circulació de
vianants i/o vehicles, o al funcionament d'un servei públic, i també quan se'n pugui
presumir racionalment l'abandonament a la via pública.

2. En cas d'accident que li impedeixi continuar la marxa.
3. Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del propi vehicle.
4. Quan, en les infraccions comeses per persones que no acreditin la seva residència

habitual en territori espanyol, havent estat immobilitzat el vehicle d'acord amb el que
disposa el RD Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, l'infractor persisteixi en la seva
negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.

5. Quan un vehicle es trobi estacionat en llocs que l'autoritat municipal a destinat a
estacionament regulat i amb limitació horària sense col-locar el distintiu que l'autoritza
o be que ultrapassi el doble del temps autoritzat.

6. Quan no hagués lloc adient per immobilitzar sense obstaculitzar la circulació de vehicles
o persones.

7. Quan la immobilització superi les 48 h sense que s'hagi acreditat que han desaparegut
les causes que la van motivar.
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8. Quan estigui estacionat en els carrils o parts de la via reservats exclusivament a la
circulació a la circulació o al servei de determinats usuaris.

9. Quan es trobi estacionat en una reserva per a persones titulars d'una targeta per a
persones amb mobilitat reduïda.

Article 48: Supòsits concrets de l'article 47 d'aquesta ordenança

A títol enunciatiu, es considerarà que un vehicle es troba en les circumstàncies determinades a
l'apartat 1 de l'article 47 de la present Ordenança i, per tant, n'està justificada la retirada:

1. Quan es trobi estacionat en un punt on sigui prohibida la parada i l'estacionament.
2. Quan es trobi estacionat en doble filera sense conductor.
3. Quan es trobi estacionat a menys de cinc metres d'una cantonada i obligui els altres

conductors a fer maniobres amb risc o dificultat o destorbi la visibilitat d'una via als
conductors que hi accedeixen des d'una altra.

4. Quan es trobi estacionat en un pas de vianants senyalitzat, en la zona de l'extrem de les
illes destinat a un pas de vianants o en un rebaix de la vorera destinat al pas de
persones amb mobilitat reduïda.

5. Quan ocupi totalment o parcialment un gual, dins de l'horari autoritzat per utilitzar-lo i
el fet d'ocupar-lo representi un impediment a fer-ne ús del mateix.

6. Quan es trobi estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les
hores d'utilització.

7. Quan es trobi estacionat en una parada de transport públic delimitada.
8. Quan es trobi estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència o

seguretat.
9. Quan sigui estacionat al davant de les sortides d'emergència de locals destinats
a espectacles públics, durant les hores que se n'hi celebrin.

10. Quan es trobi estacionat en una zona reservada per a vehicles de persones amb la
mobilitat reduïda.

11. Quan es trobi estacionat totalment o parcialment al damunt d'una vorera, andana,
refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, carrers residencials
degudament senyalitzats, llevat d'autorització expressa.

12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via.
13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
14. Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada o sortida d'un immoble.
15. Quan es trobi estacionat en plena calçada o ocupant un carril de circulació degudament

senyalitzat o ocupant un carril bici o bus.
16. Quan es trobi estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat

d'estacionament expressament autoritzats. També quan estigui estacionat en una illa de
vianants en horari de càrrega i descàrrega, sense efectuar aquesta.

17. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueix un perillo causi un, greu
destorb a la circulació o al funcionament d'algun servei públic.

Article 49: Altres supòsits de retirada
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1. La Policia Local també podrà retirar els vehicles de la via pública, encara que no es trobin
infringint cap norma, en els casos següents:
a) Quan es trobi estacionat en un lloc que s'hagi d'ocupar per una activitat de naturalesa

pública o privada degudament autoritzada (curses, proves, festes, cercaviles i altres
activitats).

b) Quan sigui necessari per a la neteja, reparació o senyalització de la via pública.
c) Escas d'emergència o urgent necessitat.

2. Les circumstàncies previstes als apartats a) i b) del punt anterior s'hauran d'advertir als
conductors amb el màxim temps possible, que en cap cas serà inferior a 48 hores, pels
mitjans de difusió i/o col. locació d'avisos als vehicles. Els vehicles seran traslladats al lloc
autoritzat més proper que es pugui. Aquests trasllats no estaran subjectes a la taxa
municipal de retirada de vehicles qualsevol que sigui el lloc on es porti el vehicle.

Article SO: Despeses de la retirada i dipòsit

1. Llevat de les excepcions legalment previstes les despeses que s'originin com a conseqüència
de la retirada i trasllat del vehicle i la seva estada al dipòsit municipal seran per compte del
seu titular.

2. La recuperació del vehicle només podrà fer-la el titular, o persona autoritzada per aquest,
previ pagament, o constitució de garantia, de l'import de la despesa liquidada, sense
perjudici del dret d'interposició de recurs.

Article Sl: Suspensió de la retirada

1. La retirada del vehicle se suspendrà immediatament si el conductor compareix abans que la
grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i pren les mesures necessàries per fer
cessar la situació irregular en el qual es trobava. El titular o conductor està obligat a satisfer
les despeses originades per l'enganxament del vehicle i previstes a la corresponent
ordenança fiscal.

2. S'entendrà que el titular o conductor del vehicle està obligat a satisfer aquestes despeses
des del mateix moment en què la grua es troba al lloc i un dels mecanismes d'enganxament
del vehicle grua es troba en contacte amb el vehicle infractor i aquest ja és enlairat per la
grua.

CAPíTOL IX: VEHICLESABANDONATS

Article 52: Tractament residual del vehicle

1. L'Ajuntament com Administració competent en matèria de gestió del trànsit pot ordenar el
trasllat del vehicle a un centre autoritzat de tractament de vehicles per a la seva posterior
destrucció i descontaminació:
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a) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle va ser immobilitzat o
retirat de la via pública i dipositat per l'Administració i el titular no hi ha formulat
al.legacions.

b) Quan romangui estacionat durant un període superior a un mes en el mateix lloc i
presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pel seus propis
mitjans o li faltin plaques de matrícula.

c) Quan una vegada recollit un vehicle com a conseqüència d'una avaria o accident en
un recinte privat, el titular no rhagi retirat en el termini de dos mesos. Amb
anterioritat a l'ordre de trasllat del vehicle, l'admistració ha de requerir el titular del
vehicle i li ha d'advertir que, si no procedeix a la seva retirada en el termini d'un
mes, es procedirà al seu trasllat al centre autoritzat de tractament.

2. En el cas previst a l'apartat 1, paràgraf cL el propietari o responsable del lloc o recinte ha de
sol.licitar a la Prefectura Provincial de Trànsit l'autorització per al tractament residual del
vehicle. A aquests efectes ha d'aportar la documentació que acrediti que ha sol.licitat al
titular del vehicle la retirada del seu recinte.

3. En aquells casos que s'estimi convenient, l'Administració competent podrà acordar la
substitució de la destrucció del vehicle per la seva adjudicació als serveis de vigilància
control del trànsit, respectivament en cada àmbit.

Article 53: Retirada

1. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al dipòsit municipal de vehicles.
2. Les despeses corresponents al trasllat i permanència seran a càrrec del seu titular.

TíTOL IV:

CAPíTOL I: VELOCITAT

Article 54: Velocitat genèrica i específiques

1. Dins de les vies urbanes i travessies de Vilafranca del Penedès la velocitat dels vehicles no
podrà superar els 50 quilometres per hora, sense perjudici d'altres regulacions de velocitat
específiques en raó de la pròpia configuració i les circumstàncies de cada via, que seran
expressament senyalitzades. El límit de 50 km/h s'adaptarà automàticament, en el seu cas, a
la velocitat inferior que pugui establir en cada moment la legislació sobre trànsit vigent.

2. Tot conductor està obligat a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a
més, les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques de la via, del
vehicle i de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació, i, en
general, qualsevol de les circumstàncies que concorrin en cada moment, a fi d'adequar la
velocitat del seu vehicle a aquestes, de forma que sempre pugui aturar-lo dins dels límits del
seu camp de visió i davant de qualsevol obstacle que se li pogués presentar.
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Article 55: Control i sancions

1. El sistema de control de velocitat s'efectuarà mitjançant radar.
2. La quantia de les sancions aplicables a les infraccions en matèria de velocitat anJra

determinada en proporció al percentatge d'excés de velocitat o en relació a diferents grups
d'intervals màxims i mínims d'excés de velocitat.

3. L'agent de la Policia Local també podrà denunciar un vehicle quan consideri que circula a
una velocitat superior a la que li permeti aturar-se davant de qualsevol obstacle i quan circuli
a una velocitat anormalment reduïda de manera que entorpeixi, sense causa justificada, la
circulació.

Article 56: Precaucions de velocitat

1. En els carrers sense voreres, illes de vianants i en tots aquells on l'afluència de vianants sigui
considerable, els vehicles reduiran la velocitat a la del pas normal dels vianants i prendran
les precaucions necessàries, arribant a detenir el vehicle si fos necessari, especialment en els
casos següents:

a) Quan hi hagi vianants a la part de la via que s'estigui utilitzant o pugui
racionalment preveure-hi la seva irrupció, principalment si es tracta d'infants, gent gran
o persones amb mobilitat reduïda.
b) Quan s'acosti a passos de vianants no regulats per semàfors o agents de la policia
local o a llocs on sigui previsible la presència d'infants o a llocs de pública concurrència.
c) Quan hi hagi animals a la part de la via que s'estigui utilitzant o pugui preveure's la

seva irrupció en aquesta.
d) En els trams d'edificis amb accés immediat a la calçada.
e) Quan s'acosti a un autobús en situació de parada principalment si es tracta d'un
autobús de transport escolar.
f) AI circular per paviment lliscant o quan pugui esquitxar o projectar aigua, graveta o
altres matèries als altres usuaris de la via.
g) Quan s'acosti a interseccions senyalitzades sense visibilitat, a rotondes o pas a nivell.
h) A l'encreuar-se amb un altre vehicle quan les circumstàncies de la via, dels vehicles o
les meteorològiques o ambientals no permetin fer-ho amb seguretat.
i) En cas d'enlluernament.
j) En els casos de boira densa, pluja intensa, nevada o qualsevol altre circumstància que
afecti la visibilitat o a la seguretat vial en general.

TíTOL V

CAPíTOL I: RÈGIM SANCIONADOR

Article 57: Legislació aplicable

Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les infraccions a les disposicions
d'aquesta ordenança es resoldran d'acord amb el que disposa el títol VI del Reial decret
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legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària, el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel
qual s'aprova el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat viària i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (a partir d'octubre de 2015
Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
públiques).

Article 58: Competència sancionadora

1. Correspon a l'Alcalde la competència de sancionar, mitjançant multa, les infraccions
comeses contra les disposicions d'aquesta ordenança, d'acord amb les quanties previstes en
el quadre d'infraccions i sancions establert a l'annex 1.

2. No obstant això l'Alcalde, complint les prescripcions legals corresponents, podrà delegar les
competències recollides en aquest article en un regidor o en d'altres òrgans municipals.

Article 59: Infraccions

Les infraccions en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial es
classifiquen en lleus, greus i molt greus, atenent al seu grau de gravetat, d'acord amb el que
estableix el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

Article 60: Sancions

1. Les sancions que s'aplicaran a cada tipus d'infracció seran de multa d'acord amb les
quanties que es determinen en l'annex 1 d'aquesta Ordenança (quadre de sancions), les
quals respecten els imports legals següents:

• Infraccions lleus, amb 100 euros
• Infraccions greus, amb 200 euros
• Infraccions molt greus, amb 500 euros

2. D'acord amb la normativa estatal en matèria de trànsit (article 80 del RDL 6/2015, de 30
d'octubre) determinades infraccions podran superar les quanties especificades a l'apartat
anterior.

3. La retirada de punts del permís de conducció vindrà determinada per l'establert en el RDL
6/2015, de 30 d'octubre, de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viaària, així com en les disposicions contingudes en el Reial Decret 1428/2003, de 21 de
novembre que aprova el reglament General de Circulació, amb les seves modificacions
posteriors i disposicions complementàries.

Article 61: Reducció del 50% de la sanció

57



Les sancions de multa per infraccions previstes en el quadre d'infraccions i sancions, annex
d'aquesta Ordenança, podran fer-se efectives de forma voluntària en el termini dels vint dies
naturals següents a la notificació de la denúncia, amb una reducció d'un 50% sobre la quantitat
fixada prèviament i amb renúncia a formular al.legacions, en els termes que preveu el RDL
6/2015, de 30 d'octubre.

Article 62: Procediment sancionador

El procediment sancionador serà el que determina el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, el Reial Decret 320/1994, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
i la Llei de procediment administratiu comú. S'aplicaran automàticament les normatives que
puguin substituir les esmentades.

Article 63: Recursos

Les resolucions dictades en els expedients sancionadors podran ser recorreguts en la forma que
estableixi la legislació vigent, en via administrativa mitjançant recurs de reposició o davant la
de jurisdicció contenciosa-administrativa.

Article 64: Persones responsables

1. La responsabilitat per les infraccions als preceptes d'aquesta Ordenança recau directament
sobre l'autor de la infracció.

2. Quan sigui declarada la responsabilitat dels fets comesos per un menor de 18 anys,
respondran solidàriament amb ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de
fet per aquest ordre, a raó de l'incompliment de l'obligació imposada a aquests que
comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que se li imputi als menors.

3. El titular o arrendatari del vehicle té el deure d'identificar de forma veraç al conductor
responsable de la infracció, i si incomplís aquesta obligació en el tràmit procedimental
oportú sense causa justificada, serà sancionat pecuniàriament com autor d'una falta molt
greu, imposant-se d'acord amb la llei una multa del doble de la corresponent a la infracció
originària que la va motivar si aquesta és lleu, i del triple si la infracció origionària és greu o
molt greu.

4. De la mateixa forma respondrà el titular o arrendatari del vehicle quan no sigui possible
notificar la denuncia al conductor que aquell identifiqui, per causa imputable al titular.

Article 65: Criteris de graduació de les sancions

1. Les sancions previstes en aquesta Ordenança es graduaran en atenció a:
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• La gravetat i transcendència del fet
• Els antecedents i la reincidència de l'infractor
• El perill potencial creat
• El perjudici causat en el funcionament dels serveis públics.

2. No tindran el caràcter de sancions la mesures cautelars o preventives que es puguin acordar
d'acord amb aquesta Ordenança, la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
Seguretat Vial i la Llei de Procediment Administratiu.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants aprovada pel Ple
Municipal de 21 de juny de 2005.

Disposicions finals

Primera: Per tot el que no quedi regulat en aquesta Ordenança serà d'aplicació supletòria la Llei
de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària i el reglament general de circulació.

Segona: Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació de la seva aprovació
definitiva i del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

ANNEX
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NORMES GENERALS DE
COMPORTAMENT EN LA CIRCULACiÓ

RGC 2 1
Comportar-se l'usuari de la via de manera que es destorba

L O 100,00 €
indegudament la circulació (indicar el compartament)

RGC 2 2
Comportar-se l'usuari de la via de manera que es causa perill a les

L O 100,00 €
persones (indicar el perill causat)
Comportar-se l'usuari de la via de manera que es causen

RGC 2 3 molèsties innecessàries a les persones(indicar les molèsties) L O 100,00 €
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RGC 2 4
Comportar-se l'usuari de la via de manera que es causen

L ° 100,00 €perjudicis a les persones (indicar els perjudicis causats)

OM 17 5 1 Circular amb un vehicle a motor o ciclomotor fent sorolls per
L ° 100,00 €acceleracions sobtades i/o fent xerricar els pneumàtics.

RGC 2 5
Comportar-se l'usuari de la via de manera que es causen danys als

L ° 100,00 €béns
RGC 3 1 14 Conduir de forma negligent G ° 200,00 €

RGC 3 1 17
Conduir de forma negligent, creant un risc cert i rellevant per a la

G ° 260,00 €resta d'usuaris de la via (indicar el tipus de conducta)

RGC 3 1 18
Conduir sense la diligencia, precaució i no distracció necessaris

G ° 200,00 €per evitar tot dany propi o alié.

RGC 3 1 19 Conduir de forma temerària (indicar detalladament el tipus de
MG 6 500,00 €conducció i comunicar-ho a central)

Activitats que afecten la seguretat de la circulació

OM 6 3 1
Col.locar obstacles o objectes ultrapassant el termini

L O 100,00 €d'autorització, afectant a la seguretat de la circulació.
Col.locar obstacles o objectes a la via pública no complint les

OM 6 3 2 condicions fixades en l'autorització, afectant la seguretat de la L O 100,00 €
circulació.
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 4 2 1 que puguin destorbar la lliure circulació (cal indicar objectes o L O 100,00 €
matèries i els efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 4 2 7 que puguin produir efectes que modifiquin les condicions adients L O 100,00 €
per circular (cal indicar objectes o matèries i els efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 4 2 8
que puguin produir efectes quemodifiquin les condicions adients

L O 100,00 €per parar o estacionar(cal indicar objectes o matèries i els efectes
produïts)
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 4 2 9
que puguin produir en les seves immediacions efectes que

L O 100,00 €modifiquin les condicions adients per circular (cal indicar objectes
o matèries i els efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 2 10
que puguin destorbar la parada o l'estacionament (Deixar un

L O 100,00 €4 vehicle a la via pública amb símptomes d'abandonament)

Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 4 2 12
que puguin fer perillosa la circulació (cal indicar objectes o

G 4 200,00 €matèries i els efectes produïts)

Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries
RGC 4 2 13 que puguin fer perillosa la parada o l'estacionament (cal indicar G 4 200,00 €

objectes o matèries i els efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 4 2 14 que puguin deteriorar les seves instal.lacions (cal indicar objectes G 4 200,00 €
o matèries i els efectes produïts)
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries

RGC 4 2 15 que puguin deteriorar-la (cal indicar objectes o matèries i els G 4 200,00 €
efectes produïts)
Instal.lar a la via aparells, instal.lacions o

RGC 4 3 1 construccions que entorpeixin la circulació (cal L O 100,00 €
indicar el tipus de material i els efectes produïts)

RGC 4 3 2
Realitzar filmacions, enquestes o assajosque

L O 100,00 €entorpeixin la circulació

Senyalització d'obstacles i perills

RGC 5 1 1 Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures
L O 100,00€necessàries per fer-lo desaparèixer com més aviat millor (indicar
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obstacle o perill existent)
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures

RGC 5 1 2 necessàries perquè pugui ser advertit per la resta d'usuaris L O 100,00 €
(indicar obstacle o perill existent).
Crear un obstacle o perill a la via i no adoptar les mesures

RGC 5 1 3 necessàries perquè no dificulti la circulació (indicar obstacle o L O 100,00 €
perill existent).
No senyalitzar de forma eficaç un obstacle o perill creat a la via,

RGC 5 3 1 per avisar que hi és (indicar obstacle o perill existent i forma de L O 100,00 €
senyalització).
Parar o estacionar un vehicle destinat a tasques d'assistència, en

RGC 5 6 1 un lloc diferent del fixat per l'agent de l'autoritat (indicar tipus de
L O 100,00 €vehicle d'assistència -mecànica, servei d'urgència o conservació de

les vies - i lloc de parada o estacionament).
Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot

RGC 6 1 1 donar lloc a la producció d'incendis (indicar objecte i lloc on va ser
G 4 200,00 €llençat). Només es detrauran punts quan l'infractor sigui el

conductor.
Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que

RGC 6 1 2
pugui provocar accidents de circulació (indicor objecte i lloc on va

G 4 200,00 €ser llençat). Només es detrauran punts quan l'infractor sigui el
conductor.

Llençar a la via o a les seves proximitats qualsevol objecte que pot

RGC 6 2
posar en perill la seguretat viària (indicar objecte i tipus de perill).

G 4 200,00 €Només es detrauran punts quan l'infractor sigui el conductor.

Emissió de pertorbacions i contaminants
Circular amb un vehicle que emet pertorbacions

RGC 7 1 1 electromagnètiques, amb uns nivells d'emissió de sorolls per L O 100,00 €
damunt dels límits reglamentaris.

RGC 7 1 2 Emetre gasoso fums per damunt dels límits reglamentaris. L O 100,00 €

No col.laborar, el conductor del vehicle ressenyat, en les proves

RGC 7 1 3 de detecció de possibles deficiències en l'emissió de L O 100,00 €
pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasoso fums.

RGC 7 2 1 Circular amb expulsió lliure de gasos, sense dispositiu silenciador
L O 100,00 €d'explosions.

RGC 7 2 2 Circular amb el silenciador incomplet, inadequat o deteriorat. L O 100,00 €

RGC 7 2 3
Circular expulsant els gasos del motor a través d'un tub

L O 100,00 €ressonador.
Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, sense el

RGC 7 2 4 dispositiu que evita la projecció descendent, a l'exterior, del L O 100,00 €
combustible no cremat.
Circular amb el vehicle ressenyat, de combustió interna, llençant

RGC 7 2 5 fums que poden dificultar la visibilitat als conductors d'altres L O 100,00 €
vehicles o resultar nocius.
Emetre qualsevol contaminant a la via per un focus

RGC 7 4 1 emissor diferent d'un vehicle de motor, per damunt dels nivells L O 100,00 €
I establerts (indicar focus i contaminant)

TRANSPORT DE PERSONES
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones

RGC 9 1 1 superior al de places autoritzades (indicar el número de persones L O 100,00 €
transportades i de places autoritzades).
A efectes de còmput del nombre de persones transportades, cada
persona computa una plaça, amb independència de la seva edat.
En vehicles autoritzats per al transport escolar i de menors,
s'estarà a allò establert en la normativa específica sobre la
matèria.

RGC 9 1 I 4 Transportar persones i/o equipatges de manera que s'excedeixi la L I O 100,00 €
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L

MMA del vehicle
Transportar, en el vehicle ressenyat, un nombre de persones de

RGC 9 1 6
manera que s'augmenta en un 50% el nombre de places

G O 200,00 €autoritzades, exclòs el conductor (indicar número de persones i de
places autoritzades).

CoJ.locació i disposició de les persones

RGC 10 1 1
Transportar persones en un lloc diferent del que tenen destinat i

L O 100,00 €condicionat en els vehicles
Portar instal.lada una protecció de la càrrega en un vehicle

RGC 10 3 1 autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de L O 100,00 €
manera que la càrrega destorba els seus ocupants.
Portar instal.lada una protecció de la càrrega en un vehicle

RGC 10 3 2
autoritzat per transportar simultàniament persones i càrrega, de

L O 100,00 €
manera que la càrrega pot danyar els ocupants en cas de ser
projectada.
Transport col. lectiu de persones
No efectuar, el conductor d'un vehicle de transport col.lectiu de

RGC 11 1 1 persones, una parada tan a la vora com sigui possible del costat L O 100,00 €
dret de la calçada.
Efectuar, el conductor d'un vehicle de transport col. lectiu de

RGC 11 1 2 persones, parades i arrencades amb sacsejades o moviments L O 100,00 €
bruscos.

Realitzar, el conductor d'un vehicle de transport col.lectiu de
RGC 11 1 3 persones, actes que el poden distreure durant la marxa del L O 100,00 €

vehicle.

No vetllar, el conductor i/o la persona encarregada d'un de
RGC 11 1 4 transport col.lectiu de persones, per la seguretat dels viatgers L O 100,00 {:

durant la marxa, les pujades o les baixades.

RGC 11 2 A 1
Distreure, el viatger d'un vehicle de transport col.lectiu de

L O 100,00 €persones, el conductor del vehiclen durant la marxa
Entrar o sortir del vehicle, el viatger d'un vehicle de transport

RGC 11 2 B 1 col.lectiu de persones, per un lloc diferent del que hi ha destinat L O 100,00 €
per fer-ho

RGC 11 2 C 1
Entrar al vehicle, el viatger d'un vehicle de transport col. lectiu de

L O 100,00 €persones, quan s'ha avisat que està complet.
Dificultar innecessàriament el pas per llocs destinats al trànsit de

RGC 11 2 D 1 persones, el viatger d'un vehicle de transport col.lectiu de L O 100,OO€
persones.
Portar, el viatger d'un vehicle de transport col.lectiu de persones,
qualsevol animal excepte els casos autoritzats. S'exceptuen

RGC 11 2 E 1 d'aquesta prohibició els casos en què en el vehicle existeixi un lloc L O 100,00 €
destinat per al transport d'animals i també en els supòsits de
gossospigall.
Portar matèries o objectes perillosos, el viatger d'un vehicle de

RGC 11 2 F 1 transport col.lectiu de persones, en condicions diferents de les L O 100,00 €
establertes per la regulació específica sobre la matèria.
Desatendre, el viatger d'un vehicle de transport col.lectiu de

RGC 11 2 G 1 persones, les instruccions que, sobre el servei, donin el conductor L O 100,00 €
o la persona encarregada del vehicle.

NORMES RELATIVES A CICLES,
CICLOMOTORS I MOTOCICLETES

RGC 12 1 1 Circular més d'una persona, en un cicle fabricat per a una sola
L O 100,00 €persona

Això no obstant, quan el conductor sigui major d'edat pot
transportar un menor de fins a 7 anys en un seient addicional
homologat.

RGC 12 1 2 Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys,
L O 100,00 €sense tenir l'edat requerida per a fer-ho.
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RGC 12 1 3 Conduir un cicle transportant un passatger menor de 7 anys,
L O 100,00 €sense tenir instal.lat un seient addicional homologat.

Circular, el passatger d'un ciclomotor o d'una motocicleta, sense
RGC 12 2 2 dur una cama a cada costat del ciclomotor o motocicleta ni amb L O 100,00 €

els peus recolzats als reposaoeus laterals.

RGC 12 2 3 Circular, el passatger d'un ciclomotor o d'una motocicleta, a
L O 100,00 €l'entremig del conductor i el manillar.

Transportar en un ciclomotor o una motocicleta un passatger
RGC 12 2 4 menor de 12 anys, sense que concorrin les excepcions G O 200,00 €

reglamentàries.

OM 14 1 1 Circular amb bicicletes per carril bici o itinerari senyalitzat sense
L O 90,00 €respectar la preferència dels vianants

OM 14 2 1 Circular amb bicicleta pel centre de la calçada sense causa
L O 100,00 €justificada

OM 14 2 2 No circular amb una bicicleta el més proper possible de la banda
L O 100,00 €dreta de la calçada, sense causa iustificada

Circular amb bicicleta per zones de vianants, parcs públics, carrer
OM 14 4 1 residencial, passeigs i voreres de més de 5 metres d'amplada, no L O 100,00 €

respectant la prioritat dels vianants.

OM 14 6 1 Circular amb bicicleta per zones de vianants, parcs públics, carrer
L O 100,00 €residencial, passeigsi voreres a menys d'l metre de la façana.

Circular amb bicicleta per zones de vianants, parc públic, carrer
OM 14 6 2 residencial, passeigs i voreres de més de 5 metres d'amplada a L O 100,00 €

una velocitat superior a 10 km/h
Circular amb bicicleta per zones de vianants o carrer residencial

OM 14 6 3 efectuant ziga-zagues o maniobres que afectin la seguretat dels L O 100,00 €
vianants
Circular amb bicicleta per parcs públics, passeigs i voreres de més

OM 14 6 4 de 5 metres d'amplada, efectuant ziga-zagues o maniobres que L O 100,00 €
afectin la seguretat dels vianants

OM 14 6 5 Circular amb bicicleta amb el vehicle recolzat en una sola roda. L O 100,00 €
OM 14 6 6 Circular amb una bicicleta agafant-se a altres vehicles en marxa L O 100,00 €

CÀRREGA DE VEHICLES I TRANSPORT DE MERCADERIES O
COSES
Dimensions del vehicle i de la càrrega

Circular amb un vehicle, sense autorització especial, amb una
RGC 13 2 1 càrrega indivisible, superant l'alçada màxima reglamentària MG O 500,00 €

(detallar dimensions del vehicle i de la càrrega).
Disposició de la càrrega

Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot arrossegar-se,
RGC 14 1 A 2 caure sobre la via o desplaçar-se de manera perillosa a causa del G 200,00 €

seu condicionament.

RGC 14 1 B 2 Circular amb un vehicle amb una càrrega que pot comprometre
G 200,00 €l'estabilitat del vehicle a causa del seu condicionament.

RGC 14 1 C 1 Circular amb un vehicle amb una càrrega que produeix soroll, pols
L O 100,00 €o altres molèsties que es poden evitar.

Circular am vehicle amb càrrega que oculta els dispositius
RGC 14 1 D 1 d'enllumenat o de senyalització lluminosa, les plaques o els L O 100,00 €

distintius obligatoris o advertències manuals del conductor.

RGC 14 2 1 Circular amb un vehicle sense portar cobertes, totalment i
L O 100,00 €eficaçment, les matèries que produeixen pols o que poden caure.

Dimensions de la càrrega

RGC 15 2 1 Circular amb un vehicle destinat al transport de mercaderies, la
L O 100,00 €càrrega indivisible del qual sobresurt dels límits reglamentaris.

En el cas de bigues, pals, tubs i altres càrregues de longitud
indivisible:
-en els vehicles de longitud superior a 5 metres la càrrega pot
sobresortir fins a 2 metres per davant i 3 metres per darrere.
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-en vehicles de longitud igualo inferior a 5 metres la càrrega pot
sobresortir fins a un terç de la longitud del vehicle tant per davant
com per darrere.
En el cas que la dimensió menor de la càrrega indivisible sigui
superior a l'amplada del vehicle, la càrrega pot sobresortir fins a
0,40 metres per cada lateral, de manera que no se superin els 2,5
metres d'amplada total.

RGC 15 3 1 Circular amb un vehicle, no destinat al transport de mercaderies,
L O 100,00 €la càrrega indivisible del qual sobresurt dels límits reglamentaris.

La càrrega pot sobresortir per darrere fins a un 10% de la longitud
del vehicle i si fos indivisible fins a un 15%.

RGC 15 4 1 Circular amb un vehicle d'amplada inferior a 1 metre, la càrrega
L O 100,00 €del qual sobresurt dels límits reglamentaris.

La càrrega no pot sobresortir lateralment més de 0,50 metres a
cada costat de l'eix longitudinal del vehicle, ni pot sortir per
davant, ni més de 0,25 metres per darrere.

RGC 15 5 1 No protegir la càrrega que sobresurt per evitar danys o perills als
L O 100,00 €altres usuaris

RGC 15 6 1 No senyalitzar reglamentàriament la càrrega que sobresurt en un
L O 100,00 €vehicle destinat al transport de mercaderies.

La càrrega ha d'estar senyalitzada, en cadascuna de les seves
extremitats laterals, cap endavant, amb un llum blanc i un
dispositiu reflectant de color blanc, i cap enrere, amb un llum
vermell i un dispositiu reflectant de color vermell.
Operacions de càrrega i descàrrega

RGC 16 I 1 Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega. L O 100,00 €
Lesoperacions de càrrega i descàrrega han de realitzar-se fora de
la fia.
Excepcionalment, quan sigui inexcusable efectuar les operacions a
la via, s'han de realitzar sense ocasionar perill o pertorbacions
greus al trànsit d'altres usuaris.
Realitzar dins la via operacions de càrrega i descàrrega ocasionant

RGC 16 2 perill o pertorbacions greus al trànsit d'altres usuaris (indicar perill L O 100,00 €
o pertorbació).

RGC 16 A 1 Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense
L O 100,00 €respectar les disposicions sobre la parada i l'estacionament.

Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense
RGC 16 A 2 respectar les disposicions de les autoritats municipals sobre hores L O 100,00 €

i llocs adequats (indicar incompliment).
Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense fer-ho,

RGC 16 B 1 essent possible, pel costat del vehicle més proper al costat de la L O 100,00 €
calçada

RGC 16 C 1 Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega sense mitjans
L O 100,00 €suficients per aconseguir la màxima celeritat.

Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera
RGC 16 C 2 que es produeixen sorolls o molèsties innecessaris. L O 100,00 €

Realitzar a la via operacions de càrrega i descàrrega de manera
RGC 16 C 3 que es diposita la mercaderia a la calçada, al voral o a la zona de L O 100,00 €

vianants.
NORMES GENERALS DELS

CONDUCTORS
Control del vehicle

RGC 17 1 1 Conduir sense la precaució necessària davant la proximitat
d'altres usuaris de la via. L O 100,00 €

RGC 17 1 2 Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens,
L O 100,00 €persones de la tercera edat, invidents o amb disminució.

Altres obligacions del conductor
RGC 18 I 1 1 Circular amb un vehicle utilitzant pantalles visuals incompatibles G 3 200,00 €
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amb l'atenció permanent a la conducció.
Es considera incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a
la conducció, l'ús del conductor, amb el vehicle en moviment, de
dispositius tals com pantalles amb
accés a lnternet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o
DVD. S'exceptuen d'aquest supòsit l'ús de monitors que, tot iestar
a la vista del conductor, la seva utilització sigui necessària per a la
visió d'accés o baixada de vianants o per a la visió en vehicles amb
càmera de maniobres posteriors, així com el dispositiu GPS.

RGC 18 1 2 Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de L ° 100,00 €moviments (indicar la causa).

RGC 18 1 3 Conduir sense mantenir el camp necessari de visió (indicar la
L ° 100,00 €causa).

RGC 18 1 4
Conduir sense mantenir l'atenció permanent a la conducció

L ° 100,00 €(indicar la causa).
Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada o sense

RGC 18 1 5 fer-la mantenir als passatgers, o col.locant els objectes o els L ° 100,00 €
animals de manera que interfereixen la conducció.
Conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altres

RGC 18 2 1 sistema de comunicació que requereix intervenció manual del G 3 200,00 €
conductor.
Conduir una bicicleta utilitzant dispositius de telefonia mòbil o

RGC 18 2 3 qualsevol altres sistema de comunicació que requereix G ° 200,00 €
intervenció manual del conductor.
Espermet la utilització d'aquests mitjans si la comunicació té lloc
sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos,auriculars o instruments
similars.

RGC 18 2 2 Conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells
G 3 200,00 €receptors o reproductors de so.

S'exceptuen d'aquesta prohibició els corresponents supòsits
d'ensenyament de la conducció i la realització de les proves
d'aptitud en circuit obert per a l'obtenció del permís de conducció
de motocicletes de dues rodes.

INHIBIDORS DE RADAR
LSV 65 5 H 1 Conduir el vehicle indicat portant instal.lat un inhibidor de radar. MG 6 6000,00 €

Conduir el vehicle indicat portant instal.lat mecanismos adreçats a
LSV 65 5 H 3 interferir el correcta funcionament dels sistemes de vigilancia del MG 6 6000,00 €

trànsit (especificar mecanisme que porta el vehicle)
Visibilitat en el vehicle
Circular amb un vehicle, la superfície de cristall del qual no

RGC 19 1 1 permet al seu conductor la visibilitat diàfana sobre tota la via, per G ° 200,00 €
la col. locació de làmines o adhesius.

RGC 19 2 1 Col.locar en un vehicle vidres fumats o acolorits no homologats. G ° 200,00 €
NORMES SOBRE BEGUDES

ALCOHÒLIQUES
Taxes d'alcohol

RGC 20 1 2 Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior
MG 4 500,00 €a 0,25 fins 0,50 miJ.ligrams per litre. (Conductors en general)

RGC 20 1 22 Conduir un vehicle amb una taxa d'alcohol en aire espirat superior
MG 6 1000,00 €a 0,50 mil.ligrams per litre. (Conductors en general)

Conduir un vehicle amb un permís de conducció d'antiguitat
RGC 20 1 18 inferior als dos anys, amb una taxa d'alcohol en aire espirat MG 4 500,00 €

superior a 0,15 finsa 0,30 mil.ligrams per litre.
Conduir un vehicle amb un permís de conducció d'antiguitat

RGC 20 1 38 inferior als dos anys, amb una taxa d'alcohol en aire espirat MG 6 1000,00 €
superior a 0,30 mil.ligrams per litre.
Conduir un vehicle amb una llicència de conducció d'antiguitat

RGC 20 1 20 inferior als dos anys, amb una taxa d'alcohol en aire espirat MG 4 500,00 €
superior a 0,15 finsa 0,30 mil.ligrams per litre.
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Conduir un vehicle amb una llicència de conducció d'antiguitat
RGC 20 1 40 inferior als dos anys, amb una taxa d'alcohol en aire espirat MG 6 1000,00 €

superior a 0,30 mil.ligrams per litre.
Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb

RGC 20 1 4 MMA superior a 3.500 Kg., amb una taxa d'alcohol en aire espirat MG 4 500,00 €
superior a 0,15 fins 0,30 mil.ligrams per litre.

RGC 20 1 24 Conduir un vehicle destinat al transport de mercaderies amb MG 6 1000,00 €
MMA superior a 3.500 Kg.,amb una taxa d'alcohol en aire espirat
superior a 0,30 mil.ligrams per litre.

RGC 20 41
Conduir una bicicleta, amb una taxa d'alcohol en aire espirat

MG O 500,00 €superior a 0,50 mil.ligrams per litre.

RGC 20 42 Conduir una bicicleta, amb una taxa d'alcohol en aire espirat
MG O 500,00 €superior a 0,25 fins 0,50 mil.ligrams per litre.

Investigació de l'alcoholèmia: persones obligades

Incomplir l'obligació, la persona conductora del vehicle, de
RGC 21 1 6 sotmetre's a les proves per la detecció d'alcohol en l'organisme. MG 6 1000,00 €

(només es detrauran punts quan l'infractor sigui el conductor)
Incomplir l'obligació, la persona implicada en un accident de

RGC 21 1 8 trànsit, de sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol en
MG O 1000,00 €l'organisme. (només es detrauran punts quan l'infractor sigui el

conductor)
Incomplir l'obligació, la persona que ha comés una infracció, de

RGC 21 1 10 sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol en l'organisme. MG O 1000,00 €
(només es detrauran punts quan l'infractor sigui el conductor)
Obligacions del personal sanitari

RGC 26 1 1 No procedir, el personal sanitari, a l'obtenció de mostres per a la
L O 100,00 €detecció d'alcohol.

RGC 26 1 2 No remetre al laboratori corresponent, el personal sanitari, les
L O 100,00 €mostres obtingudes per a la detecció d'alcohol.

RGC 26 1 3
No donar compte a l'autoritat corresponent, el personal sanitari,

L O 100,00 €del resultat de les proves efectuades per a la detecció d'alcohol.

RGC 26 1 4
Comunicar, el personal sanitari, les dades relatives a l'obtenció de

L O 100,00 €mostres de forma inadequada o incompleta.
NORMES SOBRE ESTUPEFAENTS I

DROGUES TÒXIQUES
Conduir un vehicle havent ingerit o incorporat a l'organisme

RGC 27 1 3 estupefaents, psicotròpics, estimulants, estimulants o substàncies MG 6 500,00 €
anàlogues.
Conduir una bicicleta havent ingerit o incorporat a l'organisme

RGC 27 1 4 estupefaents, pSicotròpics, estimulants, estimulants o substàncies MG O 500,00 €
anàlogues.
Incomplir l'obligació la persona conductora d'un vehicle amb

RGC 28 1 B 1 símptomes o manifestacions d'estar sota la influència
MG 6 500,00 €d'estupefaents o substàncies anàlogues, a les proves per a la seva

detecció.
Incomplir l'obligació la persona conductora d'un vehicle denunciat

RGC 28 1 B 2 per cometre una infracció al Reglament General de Circulació, a
MG 6 500,00 €les proves per a la detecció d'estupefaents o substàncies

anàlogues.
Incomplir l'obligació la persona conductora implicada directament

RGC 28 1 B 3 com a possible responsable d'accident, a les proves per a la
MG 6 500,00 €detecció d'estupefaents, pSicotròpics, estimulants o altres

anàlogues.
Incomplir l'obligació la persona conductora d'un vehicle requerit a

RGC 28 1 B 4 fer-ho per l'autoritat o els seus agents, en un control preventiu, a
MG 6 500,00€les proves per a la detecció d'estupefaents, pSicotròpics,

estimulants o altres anàlogues.

RGC 28 1 6 Incomplir l'obligació l'usuari de la via, implicat directament com a
MG O 500,00 €possible responsable en un accident, a les proves per a la detecció
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d'estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres
anàlogues.
LA CIRCULACiÓ DE VEHICLES
Sentit de la circulació
Circular per una via de doble sentit de circulació, en un revolt de

RGC 29 1 2 visibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la meitat de G O 200,00 €
la calçada corresponent al sentit contrari.
Circular per una via de doble sentit de circulació, en un canvi de

RGC 29 1 3 resant de visibilitat reduïda, sense deixar completament lliure la G O 200,00 €
meitat de la calçada corresponent al sentit contrari.

RGC 29 2 1
Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una via

MG 6 500,00 €de doble sentit de la circulació.

RGC 29 2 2 Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una via
MG 6 500,00 €de doble sentit de la circulació, en un revolt de visibilitat reduïda.

Circular per l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en una via
RGC 29 2 3 de doble sentit de la circulació, en un canvi de rasant de visibilitat MG 6 500,00 €

reduïda.
UTILITZACiÓ DELS CARRILS

Calçades amb doble sentit de circulació

RGC 30 1 2 Circular pel voral sense causa o raó d'emergència, amb un vehicle
G O 200,00 €automovil.

S'exclouen d'aquesta prohibició els ciclomotors, els vehicles per
persones amb mobilitat reduïda I els vehicles especials amb MMA
inferior als 3,500 kg
Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a l'estipulat, en

RGC 30 1 A 2 una calçada amb doble sentit de circulació i dos carrils separats o
MG 6 500,00 €no per marques viàries.

Circular pel carril de l'esquerre, en sentit contrari a
RGC 30 1 B 2 l'estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres MG 6 500,00 €

carrils separats per marques longitudinals discontínues.

En poblat, en calçades amb més d'un carril
reservat per al mateix sentit de la marxa

Circular amb vehicle, en poblat, per una calçada amb almenys dos

RGC 33 1 carrils per al mateix sentit, delimitats amb marques longitudinals,
L O 100,00 €desplaçantse de carril sense motiu justificat. (descriure com

s'efectua aquest canvi de carril)
S'exclouen d'aquest supòsit els ciclomotors i els vehicles per
persones amb mobilitat reduïda.

RGC 36 1 2 Circular per la calçada amb un ciclomotor, ocupant més calçada
G O 200,00 €que no cal, quan el voral no és transitable.

RGC 36 2 6 Circular pel voral en posició paral.lela a un altre vehicle tenint tots
G O 200,00 €dos vehicles prohibida aquesta forma de circular.

RGC 36 2 7
Circular pel voral, el conductor d'una bicicleta, en posició

G O 200,00 €paral'lela a una altra bicicleta en un tram sense visibilitat.
Circular pel voral, el conductor d'una bicicleta, en posició

RGC 36 2 8 paral.lela a una altra bicicleta quan formen aglomeracions de G O 200,00 €
trànsit.
Circular, el conductor d'un ciclomotor, en posició paraJ.lela a un

RGC 36 2 9 altre ciclomotor, envaint la calçada de la via, quan el voral és G O 200,00 €
transitable i suficient.

SUPÒSITS ESPECIALS DEL SENTIT DE
CIRCULACiÓ

Ordenació especial del trànsit per raons de seguretat o fluïdesa

RGC 37 1 1 Circular per una via en sentit contrari a l'ordena't per l'autoritat
MG 6 500,00 €competent per raons de fluïdesa o seguretat del trànsit.

Limitacions a la circulació

RGC 39 4 2
Incomplir les restriccions temporals a la circulació imposades pels

G 4 200,00 €agents encarregats de la vigilància del trànsit. (indicar
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incompliment)
Incomplir les limitacions o restriccions a la circulació

RGC 39 5 1 reglamentàriament establertes mitjançant resolució de l'autoritat MG O 500,00 €
competent.
Incomplir les condicions de l'autorització especial que l'empara

RGC 39 5 2 per a poder circular dintre d'itineraris i terminis subjectes a MG O 500,00 €
restricció. (indicar incompliment)
Carrils d'utilització en sentit contrari a l'habitual

RGC 41 1 1 Circular per un carril habilitat en sentit contrari a l'habitual amb
G O 200,00 €les llums de curt abast o d'encreuament apagats.

Circular per un carril destinat al sentit normal de la
RGC 41 1 2 circulació contigua a un carril habilitat per a la circulació en sentit G O 200,00 €

contrari amb els llums apagats.
La utilització dels carrils habilitats per a la circulació en sentit
contrari a l'habitual queda limitada a les motocicletes i turismes, i
està prohibida, per tant, a la resta de vehicles, inclusos el turismes
amb remolc.
Desplaçar-se lateralment des d'un carril destinat al sentit normal

RGC 41 1 8 de la circulació contigu a un carril habilitat per a la circulació en G O 200,00 €
sentit contrari a velocitat inferior a l'establerta.
Desplaçar-se lateralment des d'un carril habilitat per a la

RGC 41 1 13 circulació en sentit contrari a l'habitual, envaint el carril contigu G O 200,00 €
destinat al sentit normal de la circulació.
Desplaçar-se lateralment des d'un carril destinat al sentit normal

RGC 41 1 14 de la circulació, envaint el carril contigu habilitat per a la circulació G O 200,00 €
en sentit contrari a l'habitual.

REFUGIS, ILLESO DISPOSITIUS DE
GUIES O ANÀLEGS

Sentit de la circulació
Circular en sentit contrari al que està estipulat en una via de doble

RGC 43 1 1 sentit de circulació, on hi ha un refugi, una illa o un dispositiu de MG 6 500,00 €
guia.

RGC 43 2 1
Circular en sentit contrari al que està estipular per una plaça, una

MG 6 500,00 €glorieta o en una confluència de vies.
UTILITZACiÓ DE LESCALÇADES

RGC 44 1 3 Circular per la calçada en sentit contrari al que està estipulat en
MG 6 500,00 €una via dividida en més d'una calçada.

VELOCITAT

Moderació de la velocitat I

RGC 45 1 Circular sense adequar suficientment la velocitat a les
G O 200,00 €característiques de la via.

Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas,

RGC 46 1 1
detenir-se, quan les circumstàncies ho exigeixen. (Indicar les

G O 200,00 €circumstàncies)

Velocitats mínimes

Circular a una velocitat anormalment reduïda, sense causa
justificada, entorpint la marxa d'un altre vehicle.

RGC 49 1 1 G O 200,00 €

Excedir el límit de velocitat genéric imposat a les vies
urbanes i les travesseres.

RGC 50 I 1 I 22 Circular entre 51 i 70 km/h estant limitada la velocitat a 50 km/h. G O 100,00 €
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RGC 50 1 23 Circular entre 71 i 80 km/h estant limitada la velocitat a 50 km/h. G 2 300,00 €
RGC 50 1 24 Circular entre 81 i 90 km/h estant limitada la velocitat a 50 km/h. G 4 400,00€
RGC 50 1 25 Circular entre 91 i 100 km/h estant limitada la velocitat a 50 km/h. G 6 500,00€

RGC 50 1 26 Circular a més de 100 Km/h estant limitada la velocitat a 50 km/h MG 6 600,00 €

Velocitats prevalents
REDUCCiÓ DEVELOCITAT

RGC 53 1 1
Reduir considerablement la velocitat sense que hi hagi perill i

G O 200,00 €
sense avisar prèviament els vehicles que el segueixen.

RGC 53 1 2
Reduir bruscament la velocitat amb risc de col.lisió per als vehicles

G O 200,00 €que el segueixen.

DISTÀNCIES ENTREVEHICLES

RGC 54 1 2
Circular darrere d'un altre vehicle sense deixar un espai lliure que

G 4 200,00 €permeti parar-se sense col.lisionar en cas de frenada brusca.

S'exceptuen d'aquest supòsit els conductors de bicicletes, que
poden circularen grup sense mantenir aquesta separació.
Circular darrere d'un altre vehicle, sense indicar la intenció

RGC 54 1 2
d'avançar-lo, amb una separació que no permet, a la vegada,

G O 200,00 €ésser avançat amb seguretat. S'exceptuen d'aquest supòsit els
ciclistes que circulenen grup.
Excepcions a aquest supòsit: en poblat; on estigui prohibit
avançar; on hi hagi més d'un carrildestinat al mateix sentit de la
circulació;o quan la circulacióestigui tan saturada que impedeixi
l'avançament.
COMPETICIONS
Celebrar una prova esportiva en una via objecte de la legislació de

RGC 55 1 1 trànsit sense haver obtingut l'autorització MG O 500,00 €
administrativa prèvia.

RGC 55 1 2
Realitzar una marxa ciclista o un altre event sense haver obtingut

MG O 500,00 €l'autorització administrativa prèvia.

RGC 54 1 3
Celebrar una prova esportiva incomplint les condicions fixades en

MG O 500,00 €l'autorització administrativa.

RGC 54 2 2
Portar a terme una competició o carrera entre vehicles, sense

MG 6 500,00 €autorització.

NORMES DE PRIORITAT DE PAS
Interseccions senyalitzades.

RGC 56 2 1
No obeir la senyal de detenció de l'agent en servei de regulació de

G 4 200,00 €la circulació.

RGC 56 2 2
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada amb senyal de

G 4 200,00 €STOP

RGC 56 2 3
No cedir el pas en una intersecció senyalitzada amb un senyal de

G 4 200,00 €
CEDIU EL PAS

No cedir el pas en intersecció senyalitzada, obligant al conductor
RGC 56 2 4 d'un altre vehicle, que circula amb prioritat, a frenar o maniobrar G 4 200,00 €

bruscament.

Interseccions sense senyalitzar
No cedir el pas a un vehicle que s'acosta per la dreta en una

RGC 57 1 1 intersecció sense senyalitzar, de manera que se'l força a G 4 200,00 €
maniobrar bruscament.

RGC 57 1 A 2
Accedir a una via pavimentada provinent d'una via sense

G 4 200,00 €
pavimentar sense cedir el pas d'un vehicle que hi circula.

RGC 57 1 C 4
Accedir a una glorieta sense cedir el pas a un vehicle que circula

G 4 200,00 €
per la mateixa.

Normes generals sobre prioritat de pas

RGC 58 1 1
No mostrar amb prou antelació, per la forma de circular i,

G O 200,00 €
especialment, amb la reducció progressiva de la velocitat, que es
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cedirà el pas en una intersecció. I
Detenció del vehicle en
interseccions
Entrar amb un vehicle en una intersecció amb una situació tal de

RGC 59 1 1 la circulació que queda detingut de forma que impedeix o G O 200,00 €
obstrueix la circulació transversal.

Entrar amb un vehicle en pas de vianants o pas per a ciclistes amb

RGC 59 1 2 una situació tal de la circulació que queda detingut de forma que
G O 200,00€

impedeix o obstrueix la circulació
transversal.
Estar detingut en intersecció amb semàfor obstaculitzant la

RGC 59 2 1 circulació i no sortir el més aviat possible sempre que es pugui fer G O 200,00 €
sense dificultar la marxa dels altres usuaris

TRAMS EN OBRES, ESTRETALLSI TRAMS DE
GRAN PENDENT
Trams en obres i estretalls
No respectar la prioritat de pas del vehicle que entra primer en un

RGC 60 1 1 tram de via, sense senyalització expressa, tant estret que fa
G O 200,00 €impossible o molt difícil el pas simultani de dos vehicles que

circulen en sentit contrari.

RGC 60 2 1 No circular pel lloc indicat per fer-ho en una via amb obres de
G O 200,00 €reparació.

RGC 60 4 1
Superar a un vehicle que es troba detingut esperant per passar

G O 200,00 €
davant d'una obra de reparació de la via.

RGC 60 5 1
No obeir les indicacions del personal destinat a la regulació del

G O 200,00 €
pas de vehicles en trams en obres.

Ordre de preferència en absència de senyalització
No respectar l'ordre de preferència en un estretall no senyalitzat

RGC 62 1 1 el conductor del vehicle ressenyat que reglamentàriament ha de G O 200,00 €
fer marxa enrere.
No respectar la preferència de pas de vehicle que circula en sentit
ascendent en un tram estret de gran pendent que fa impossible o

RGC 63 1 1 molt difícil el pas simultani de dos G O 200,00 €
vehicles. S'entenen com a trams de gran pendent els que tenen
una inclinació mínima del 7%.
NORMES DECOMPORTAMENT DELSCONDUCTORS
RESPECTEELSCICLISTES,VIANANTS I ANIMALS
Prioritat de pas dels ciclistes

RGC 64 1
No respectar la prioritat de pas dels ciclistes, amb risc per

G 4 200,00 €
aquests.

RGC 64 2 No respectar la prioritat de pas dels ciclistes. G O 200,00 €
Prioritat de pas dels vianants

RGC 65 1
No respectar la prioritat de pas dels vianants, amb risc per

G 4 200,00 €
aquests.

RGC 65 2 No respectar la prioritat de pas dels vianants. G O 200,00 €
Prioritat de pas dels animals

RGC 66 1 A 1 No respectar la prioritat de pas dels animals que circulen per una
G O 200,00 €carrerada degudament senyalitzada.

RGC 66 1 B 1
Girar amb el vehicle per entrar en una altra via sense donar la

G O 200,00 €prioritat de pas als animals que la travessen.

RGC 66 1 C 1 Travessar amb un vehicle el voral sense donar la prioritat de pas
G O 200,00€

als animals que hi circulen perquè no disposen de carrerada.

VEHICLESEN SERVEID'URGÈNCIA

RGC 67 1 1 Fer ús de la prioritat de pas, el conductor d'un vehicle de servei
G O 200,00 €d'urgència, sense trobar-se en servei urgent.

RGC 68 1 1 Conduir un vehicle prioritari, en servei urgent, sense adoptar les
G O 200,00 €precaucions necessàries per no posar en perill a la resta d'usuaris.

Comportament dels altres conductors respecte aquests
vehicles
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RGC 69 2
No obeir, el conductor del vehicle, les indicacions emeses per

L O 100,00 (l'agent de l'autoritat en servei d'urgència.
No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en Server

RGC 69 3 d'urgència, després de percebre els senyals que anuncien la G O 200,00 (
sevaproximitat.

RGC 69 4 No detenir el vehicle davant les indicacions lluminoses emeses per
G O 200,00 (un vehicle policial en Server d'urgència.

Vehicles no prioritaris en servei d'urgència

RGC 70 1 1
Circular en servei d'urgència, el conductor d'un vehicle no

G O 200,00 (prioritari, sense motiu.

RGC 70 1 2
No senyalitzar de forma reglamentària la circulació d'un

G O 200,00 (vehicle no prioritari en Server d'urgència.
S'ha d'utilitzar l'avisador acústic de forma intermitent, connectant
el llum d'emergència, si el vehicle en disposa, o fent voleiar un
mocador o un procediment similar.

RGC 70 1 I 3 No facilitar el pasa un vehicle no prioritari en servei d'urgència. G O I 200,00 (
INCORPORACiÓ A LACIRCULACiÓ
Obligacions dels conductors que s'hi incorporen

RGC 72 1 3
Incorporar-se a la circulació, el conductor d'un vehicle, sense

G O 200,00 (cedir el pasa altres vehicles.

RGC 72 1 4 Incorporar-se a la circulació, el conductor d'un vehicle, sense
G 4 200,00 (cedir el pas a altres vehicles, existint perill per a altres usuaris.

Incorporar-se a la circulació, procedent de les vies d'accés o zones
RGC 72 1 5 de servei, o una propietat limítrof, sense cedir el pas a altres G O 200,00 (

vehicles.
Incorporar-se a la circulació, procedent de les vies d'accés o zones

RGC 72 1 6 de servei, o una propietat limítrof, sense cedir el pas a altres G 4 200,00 (
vehicles, amb perill per a altres usuaris.

RGC 72 2 2 Incorporar-se a una via d'ús públic, des d'un camí exclusivament
G O 200,00 (privat, sensec!,!dir pasa altres vehicles que circulen.

RGC 72 2 3 Incorporar-se a una via d'ús públic, des d'un camí exclusivament
G 4 200,00 (privat, sensecedir pasa altres vehicles que circulen.

RGC 72 3 1
Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la

L O 100,00 (maniobra.

RGC 72 4 2 Incorporar-se a la calçada, des d'un carril d'acceleració, sense
G O 200,00 (cedir el pasa altres vehicles.

Incorporar-se a la calçada, des d'un carril d'acceleració, sense
RGC 72 4 3 cedir el pasa altres vehicles, amb perill pels altres vehicles que G 4 200,00 (

transiten per la calçada a la que s'incorpora.
RGC 73 1 1 No facilitar la incorporació a la circulació d'altres vehicles. L O 100,00 (

Obligació dels altres conductors de facilitar la maniobra

RGC 73 1 2
No facilitar a un vehicle de transport col. lectiu de viatgers la

L O 100,00 (incorporació a la circulació des d'una parada senyalitzada.
En poblat, no facilitar la incorporació a la circulació a un vehicle de

RGC 73 2 1 transport col.lectiu de viatgers des d'una parada L O 100,00 (
senyalitzada.
CANVIS DE DIRECCiÓ, CANVIS
DEVIA I CARRIL
Normes generals

RGC 74 1 1 Fer un canvi de direcció sense advertir-ho prèviament amb prou
G O 200,00 (antelació als conductors dels vehicles que circulen darrere.

RGC 74 1 2 Fer un canvi de direcció per prendre una altra via amb perill per
G O 200,00 (als que s'acosten en sentit contrari.

RGC 74 1 3 Fer un canvi de direcció a l'esquerra sense prou visibilitat. G O 200,00 (
Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la

RGC 74 2 1 prioritat del vehicle que circula pel carril que es G O 200,00 (
I pretén ocupar.

Execució de la maniobra
RGC I 75 1 I A 1 No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient G O 200,00 (
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antelació.
Fer un canvi de direcció cap a la dreta en una calçada de sentit

RGC 75 1 B 1 únic sense situar-se tant a prop com pugui de la G O 200,00 €
vora dreta de la calçada.
Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada de sentit

RGC 75 1 B 2 únic sense situar-se tant a prop com pugui de la G O 200,00 €
vora esquerra de la calçada.
Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada amb

RGC 75 1 B 3 doble sentit sense situar-se tant a prop com pugui de la marca G O 200,00 €
longitudinal de separació entre sentits o de l'eix de la calçada.
Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada amb

RGC 75 1 B 4 doble sentit de circulació situant el vehicle de forma que envaeix G O 200,00 €
la zona destinada al sentit contrari.
Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra en una calçada amb

RGC 75 1 B 5 doble sentit de circulació i tres carrils separats per línies G O 200,00 €
longitudinals discontínues, sensecol.locar-se en carril central.

RGC 75 1 B 6 Fer un canvi de direcció sense co¡'¡ocar el vehicle en el lloc
G O 200,00 €adequat amb l'antelació necessària.

RGC 75 1 B 7 No fer la maniobra de canvi de direcció en el menor espai i temps
G O 200,00 €possibles.

Fer un canvi de direcció cap a l'esquerra sense deixar a l'esquerre
RGC 75 1 C 1 el centre de la intersecció. G O 200,00 €

Supòsits especials
No adoptar precaucions necessàries per evitar perills en fer un

RGC 76 1 1 canvi de direcció si per les dimensions del vehicle o altres G O 200,00 €
circumstàncies no és possible fer-lo reglamentàriament.
Fer canvi de direcció cap a l'esquerra amb un cicle o ciclomotor

RGC 76 2 1 sense situar-se a la dreta, fora de la calçada quan no hi ha un G O 200,00 €
carril condicionat per efectuar el gir a l'esquerre.
CANVI DE SENTIT

Execució de la maniobra
Efectuar el canvi de sentit de la marxa sense escollir el lloc

RGC 78 1 1 adequat per efectuar la maniobra de manera que G O 200,00 €
s'intercepti la via el menor temps possible.

RGC 78 1 2 Efectuar un canvi de sentit de la marxa sense advertir aquest
G O 200,00 €propòsit amb els senyals preceptius amb prou antelació.

Efectuar el canvi de sentit de la marxa de manera que
RGC 78 1 4 s'obstaculitza els altres usuaris de la via. (indicar G O 200,00 €

l'obstaculització)
Quedar-se a la calçada per efectuar canvi de sentit, podent sortir

RGC 78 1 5 pel costat dret, de forma que el vehicle impedeix G O 200,00 €
continuar la marxa dels vehicles que circulen al seu darrere.

RGC 78 1 6
Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres

G 3 200,00 €usuaris de la via (indicar quin períll).
Supòsits especials

RGC 79 1 2 Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un tram de via on es
G 3 200,00 €prohibeix l'avançament

RGC 79 1 3 Efectuar un canvi de sentit de la marxa en lloc prohibit G 3 200,00 €
MARXA ENRERE:normes generals
Espermet circular marxa enrere quan no és possible circular cap
endavant ni canviar de direcció o sentit de la marxa, i en les
maniobres complementàries d'una altra que l'exigeixi.

RGC 80 1 2 Circular marxa enrere quan es pot evitar amb un a altra maniobra. G O 200,00 €

RGC 80 2 1 Circular marxa enrere durant un recorregut superior a 15 metres,
G O 200,00 €per efectuar una maniobra de la qual és complementària.

Circular marxa enrere de manera que s'envaeix una cruïlla de vies,
RGC 80 2 2 per efectuar una maniobra de la qual és G O 200,00 €

complementària.
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RGC 80 4 1 Circular marxa enrere, en sentit contrari a l'establert. MG 6 500,00 €
Execució de la maniobra

RGC 81 1 1 No efectuar lentament la maniobra de marxa enrere. G O 200,00 €
Efectuar la maniobra de marxa enrere sense adoptar les

RGC 81 1 3 precaucions necessàries per no causar perill a la resta d'usuaris de G O 200,00 €
la via.

RGC 81 2 1 Efectuar la maniobra de marxa enrere sense advertir-ho amb els
G O 200,00€senyals preceptius.

No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb
RGC 81 3 1 la màxima precaució tan aviat com sent l'avís o s'adona de la G O 200,00 €

proximitat d'un altre vehicle.
No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb

RGC 81 3 2 la màxima precaució tan aviat com sent l'avís o G O 200,00 €
s'adona de la proximitat d'una persona.
No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb

RGC 81 3 3 la màxima precaució tan aviat com sent l'avís o s'adona de la G O 200,00 €
proximitat d'un animal.
No desistir de la maniobra de marxa enrere o no efectuar-la amb

RGC 81 3 4 la màxima precaució tan aviat com sent l'avís o G O 200,00 €
s'adona de la proximitat la seguretat.
AVANÇAMENT I CIRCULACiÓ PARAL.LELA
Avançament per l'esquerra: excepcions

RGC I 82 1 I 1 Avançar a un vehicle per la dreta. G O 200,00 €
Hi ha determinades excepcionsa aquesta regla:
-quan el vehicle que espretén avançar indica clarament el
propòsit de canviar de direcció a l'esquerra
-quan el vehicle que espretén avançar indica clarament el
propòsit de parar-se al costat esquerre
-en vies amb circulació en ambdós sentits, al tramvies que circulen
per la zona central
-en poblats, en calçades amb almenys dos carrils reservats a la
circulació en el mateix sentit de la marxa, sempre i quan el
conductor que vol avançar per la dreta ho pugui fer sense perill
per a la resta d'usuaris.

RGC 82 2 1 Avançar un vehicle per la dreta sense que hi hagi prou espai per
G O 200,00 €fer-ho o senseadoptar les màximes precaucions.

En poblat, avançar per la dreta en una calçada d'almenys dos
RGC 82 3 1 carrils de circulació en el mateix sentit de la marxa, amb perill per G O 200,00 €

a la resta d'usuaris.
Avançar en una calçada de varis carrils en el mateix sentit de la

RGC 83 1 1 marxa i quedarse en el carril utilitzat, entorpint a altres G O 200,00 €
vehicles que circulen darrere a més velocitat.
Avançar canviant de carril quan hi ha tant densitat de circulació

RGC 83 2 1 que els vehicles ocupen tota l'amplada de la G O 200,00 €
calçada.
NORMES GENERALS DE L'AVANÇAMENT
Obligacions del qui avança abans
d'iniciar la maniobra

RGC 84 1 1 Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral
G O 200,00 €sense advertir-ho amb prou antelació.

Avançar a varis vehicles de forma que en presentar-se un vehicle
RGC 84 1 4 en sentit contrari el vehicle que avança no pot G O 200,00 €

desviar-se a la dreta sense perill per als vehicles avançats.

RGC 84 1 5 Efectuar un avançament amb perill per als que circulen en sentit
G 4 200,00 €contrari, obligant-los a maniobrar bruscament.

Efectuar un avançament quan el conductor del vehicle que el
RGC 84 2 1 precedéis en el mateix carril ja ha indicat el seu G O 200,00 €

propòsit de desplaçar-se cap el mateix costat.

RGC 84 2 2 Avançar un vehicle que ja estava avançant-ne un altre, de manera
G O 200,00 €que s'envaeix la part de la calçada reservada
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a la circulació en sentit contrari.

RGC 84 3 1
Avançar quan altre conductor que el segueix ha iniciat la G O 200,00 €maniobra d'avançar al seu vehicle.
Avançar sense disposar de prou espai per ocupar de nou el mateix

RGC 84 3 3 carril en acabar l'avançament, obligant a l'avançat a maniobrar G O 200,00 €
bruscament.
Execució de l'avançament

RGC 85 1 1
Avançar sense portar durant l'execució de la maniobra una G O 200,00 €velocitat notòriament superior a la del vehicle avançat.

RGC 85 1 2
Avançar sense deixar entre tots dos vehicles prou separació G O 200,00 €lateral per fer la maniobra amb seguretat

RGC 85 2 1
No tornar al mateix carril si una vegada iniciat l'avançament G O 200,00 €s'adona que no el pot fer amb seguretat
Avançar sense ocupar de nou com més aviat millor i de forma

RGC 85 3 1 gradual el seu carril, de manera que s'obliga els altres usuaris a G O 200,00 €
modificar la seva trajectòria o velocitat

RGC 85 3 2 Avançar i ocupar de nou el mateix carril sense advertir-ho G O 200,00 €mitjançant els senyals preceptius

RGC 85 4 1
Efectuar un avançament de manera que es posa en perill a G 4 200,00 €ciclistes que circulen en sentit contrari. (indicar perill causat)
Efectuar un avançament de manera que s'entorpeix a ciclistes que

RGC 85 4 2 circulen en sentit contrari. (indicar molèsties G 4 200,00 €
causades)
Obligacions del conductor avançat

No situar-se tan a prop com pugui de la vora dreta de la calçada,
RGC 86 1 1 el conductor d'un vehicle, en adonar-se que el vehicle que el G O 200,00 €

segueix té el propòsit d'avançar.
No disminuir la velocitat, el conductor del vehicle que està apunt

RGC 86 2 3
de ser avançat, una vegada iniciada la maniobra G O 200,00 €d'avançament, en produir-se una situació de perill. (indicar les
circumstàncies que concorren)

RGC 86 2 4 No facilitat al vehicle que avança la tornada al seu carril quan doni G O 200,00 €postres inequívoques de desistir de la maniobra
RGC 86 2 S Augmentar la velocitat el vehicle que serà avançat. G O 200,00 €

RGC 86 2 6 Efectuar maniobres que impedeixen o dificulten l'avançament, el G O 200,00 €vehicle que serà avançat (indicar maniobres efectuades)
No disminuir la velocitat ni apartar-se cap al voral, si és

RGC 86 3 1
practicable, el conductor d'un vehicle reglamentàriament obligat G O 200,00 €a fer-ho, per facilitar l'avançament sense perill als altres vehicles
que el segueixen.
Hi estan obligats els conductors de vehicles pesats, de grans
dimensions, o de vehicles obligats a respectar un límit
específic de velocitat.
MANIOBRES D'AVANÇAMENT QUE ATEMPTEN
CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA

Prohibicions

RGC 87 1 A 4 Avançar en un revol de visibilitat reduïda, envaint la zona G 4 200,00 €reservada al sentit contrari.

RGC 87 1 A S
Avançar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, envaint la G 4 200,00 €zona reservada al sentit contrari.

RGC 87 1 A 6 Avançar en un lloc o circumstància en què la visibilitat disponible G 4 200,00 €no és suficient, envaint la zona reservada al sentit contrari.

RGC 87 1 B 4 Avançar en un pas de vianants senyalitzat com a tal a un vehicle G O 200,00 €de més de dues rodes.
Excepte quan l'avançament a qualsevol vehicle es realitzi a
una velocitat reduïda que permeti detenir-se a temps si
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sorgís perill d'atropellament.

RGC 87 1 B 5 Avançar en una intersecció amb via per a ciclistes. G I O I 200,00 €
S'exceptuen d'aquesta prohibició els supòsits en què
s'avanci a un vehicle de dues rodes que per les seves
reduïdes dimensions no impedeixi la visibilitat lateral i
s'adverteixi prèviament l'avançament.

RGC I 87 1 C 2 Avançar en una intersecció o en les seves proximitats G I O I 200,00 €
S'exceptuen d'aquest supòsit:
-quan es tracti d'una plaça de circulació giratòria o glorieta
-quan l'avançament per la dreta estigui permès
-quan sigui una calçada que té prioritat en la intersecció
amb senyal expressa que ho indiqui
-quan s'avanci a un vehicle de dues rodes
SUPÒSITS EXCEPCIONALS D'OCUPACiÓ DEL SENTIT
CONTRARI
Vehicles immobilitzats iobstacles
Superar un vehicle immobilitzat per causes alienes al trànsit de

RGC 88 1 1 manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on G O 200,00 €
està prohibit avançar i s'ocasiona perill. (indicar el perill causat)
Superar un vehicle immobilitzat per necessitats del trànsit de

RGC 88 1 2 manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on G O 200,00 €
està prohibit avançar.
Avançar al conductor d'una bicicleta, de manera que s'ocupa el

RGC 88 1 3 carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar, G O 200,00 €
posant-lo en perill. (indicar el perill causat)
Avançar a un vianant, animal o vehicle de tracció animal de

RGC 88 1 5 manera que s'ocupa el carril esquerre de la calçada en un tram on G O 200,00 €
està prohibit avançar, posant-lo en perill. (indicar el perill causat)
Avançar al conductor d'un cicle, de manera que s'ocupa el carril

RGC 88 1 6 esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar, G O 200,00 €
posant-lo en perill. (indicar el perill causat)
Avançar al conductor d'un ciclomotor, de manera que s'ocupa el

RGC 88 1 7 carril esquerre de la calçada en un tram on està prohibit avançar, G O 200,00 €
posant-lo en perill. (indicar el perill causat)

RGC 89 1 1 Superar un obstacle de manera que s'ocupa el carril en sentit
G O 200,00 €contrari de la marxa i es causa perill.

PARADA I ESTACIONAMENT: Normes generals

Llocs on han d'efectuar-se

RGC 90 2 1 Parar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació amb el
L O 100,00 €sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit.

RGC 90 2 2 Estacionar el vehicle al costat esquerre de la calçada en relació
L O 100,00 €amb el sentit de la seva marxa en via urbana de doble sentit.

OM 26 8 1 Estacionar en sentit contrari al de la marxa. L O 100,00 €

OM 25 4 1
Estacionar un vehicle separat de la vora dreta de

L O 100,00 €la calçada en via urbana de doble sentit.
Forma d'execució

RGC 91 1 1
Parar el vehicle de manera que s'obstaculitza greument la G O 200,00 €circulació. (indicar l'obstacle creat)

RGC 91 1 2 Estacionar el vehicle de manera que s'obstaculitza greument la G O 200,00 €circulació. (indicar l'obstacle creat)
OM 26 6 1 Estacionar dificultant o obstaculitzant la circulació. L O 100,00 €

RGC 91 1 5 Parar un vehicle de manera que constitueix un risc per altres G O 200,00 €usuaris. (indicar el risc creat)

RGC 91 1 6
Estacionar un vehicle de manera que constitueix un risc per als G O 200,00 €altres usuaris.'(indicar el risc creat)

RGC 91 1 7 Parar obstaculitzant la circulació. G O 200,00 €
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RGC 91 1 8 Estacionar obstaculitzant la circulació. G O 200,00 €
Parar en lloc on la distància entre el vehicle i la vora oposada de la

RGC 91 2 A 1 calçada o una marca longitudinal sobre ella que indiqui prohibició G O 200,00 €
d'atravesar-Ia sigui inferior a 3 m.
Estacionar en lloc on la distància entre el vehicle i la vora oposada

RGC 91 2 A 2 de la calçada o una marca longitudinal sobre ella que indiqui G O 200,00 €
prohibició d'entravessar-la sigui inferior a 3 m.

RGC 91 2 A 3 Parar el vehicle de forma que no permeti el pas d'altres vehicles. G O 200,00 €

RGC 91 2 A 4
Estacionar el vehicle de forma que no permeti el pas d'altres G O 200,00 €vehicles.
Parar un vehicle de manera que impedeixi incorporar-se a la

RGC 91 2 B 1 circulació a un altre vehicle parat o estacionat degudament a la G O 200,00 €
via urbana.
Estacionar un vehicle de manera que impedeixi incorporar-se a la

RGC 91 2 B 2 circulació a un altre vehicle parat o estacionat degudament a la G O 200,00 €
via urbana.
Parar un vehicle de manera que impedeix la sortida o l'accés a un

RGC 91 2 C 1 immoble de persones o animals, o de vehicles en un gual G O 200,00 €
senyalitzat correctament.
Estacionar un vehicle de manera que impedeix la sortida o l'accés

RGC 91 2 C 2 a un immoble de persones o animals, o de vehicles en un gual G O 200,00 €
senyalitzat correctament.

OM 26 24 B 1
Estacionar a l'entrada o sortida d'immobles destinats a actes

L O 100,00 €públics de gran afluencia degudament senyalitzats.

RGC 91 2 D 1
Parar un vehicle de manera que s'obstaculitzi la normal utilització G O 200,00 €de les voreres rebaixades per a disminuïts físics.

RGC 91 2 D 2
Estacionar un vehicle de manera que s'obstaculitzi la normal G O 200,00 €utilització de les voreres rebaixades per a disminuïts físics.

RGC 91 2 E 1
Parar el vehicle a les medianes, separacions, illetes o altres G O 200,00 €elements de canalització del trànsit.

RGC 91 2 E 2
Estacionar el vehicle a les medianes, separacions, illetes o altres G O 200,00 €elements de canalització del trànsit.

RGC 91 2 F 1
Parar un vehicle de manera que s'impedeix el gir autoritzat pel G O 200,00 €senyal corresponent.

RGC 91 2 F 2
Estacionar un vehicle de manera que s'impedeix el gir autoritzat G O 200,00 €pel senyal corresponent.

RGC 91 2 H 1 Estacionar un vehicle en doble fila senseconductor. G O 200,00 €

RGC 91 2 I 1
Estacionar el vehicle en una parada de transport públic, G O 200,00 €senyalitzada i delimitada

RGC 91 2 J 1
Parar el vehicle en espais reservats expressament a serveis

L O 100,00 €d'urgència i seguretat.

RGC 91 2 J 2
Estacionar el vehicle en espais reservats expressament a serveis G O 200,00 €d'urgència i seguretat

RGC 91 2 K 1
Parar el vehicle en espais prohibits en via pública qualificada

L O 100,00 €d'atenció preferent, específicament senyalitzats.

RGC 91 2 K 2
Estacionar el vehicle en espais prohibits en via pública qualificada G O 200,00 €d'atenció preferent, específicament senyalitzats.

RGC 91 2 L 1 Parar el vehicle al mig de la calçada. L O 100,00 €
RGC 91 2 L 2 Estacionar el vehicle al mig de la calçada. G O 200,00€

Parar el vehicle sobre la vorera obstaculitzant greument el pas
RGC 91 2 M 5 dels vianants per la mateixa, obligant-los a transitar per la calçada G O 200,00 €

amb risc per a la seva integritat.
Estacionar el vehicle sobre la vorera obstaculitzant greument el

RGC 91 2 M 6 pas dels vianants per la mateixa, obligant-los a transitar per la G O 200,00 €
calçada amb risc per a la seva integritat.

OM 26 7 1
Estacionar parcialment al damunt de la vorera obstaculitzant la

L O 100,00 €circulació dels vianants.
OM 28 1 A Parar-se als llocs on ho prohibeix la senyalització corresponent. L O 100,00 €

OM 24 2 A 1 Parar-se de manera que destorbi la circulació o el pas de vianants.
L O 100,00 €
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Col. locació del vehicle

RGC 92 1 1 Parar el vehicle sense situar-lo paral.lelament a la vora de la
L O 100,00 €calçada.

RGC 92 1 2 Estacionar el vehicle sense situar-lo paral'lelament a la vora de la
L O 100,00 €calçada.

RGC 92 2 1 Parar el vehicle de manera que no permet la millor utilització de
L O 100,00€l'espai disponible que queda.

RGC 92 2 2 Estacionar el vehicle de manera que no permet la millor utilització
L O 100,00 €de l'espai disponible que queda.

Abandonar el seu lloc, el conductor d'un vehicle, sense adoptar
RGC 92 3 1 les mesures reglamentàries per evitar que el vehicle es posi en L O 100,00 €

moviment.
OM 25 8 A 1 No utilitzar falques estant obligat. L O 100,00 €
OM 25 8 B 1 Utilitzar falques no adequades. L O 100,00 €

OM 25 8 C 1 No retirar de la via les falques utilitzades a l'iniciar
L O 100,00 €la marxa.

Indicar algun dels següents supòsits: no parar el motor i
desconectar el sistema d'engegada; no adoptar les precaucions
necessàries per impedir el seu ús sense autorització; no deixar
accionat el fre de mà; no deixar co¡'¡ocada la primera velocitat en
un pendent ascendent; no
deixar col.lacada la marxa enrere en un pendent escendent; no
col.locar falques o recolzar una de les rodes directrius contra la
vorera els vehicles de més de 3,500 kg MMA, autobusos o conjunts
de vehicles, en els pendents.

OM 25 1 1 Estacionar en bateria o bateria obliqua en zona destinada cordó o
L O 100,00 €viceversa.

OM 26 6 1 Estacionar motocicletes i ciclomotors a la vorera dificultant la
L O 100,00 €circulació de vianants.

OM 26 11 1 Estacionar motocicletes i ciclomotors fora dels llocs habilitats a
L O 100,00 €l'efecte degudament senyalitzats.

NORMES ESPECIALS:llocs prohibits

RGC 94 1 A 8 Parar en un revolt de visibilitat reduïda. G O 200,00 €

RGC 94 1 A 12
Parar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, G O 200,00 €o en les seves proximitats.

RGC 94 1 B 2 Parar el vehicle en pas reservat a ciclistes. L O 100,00 €
OM 24 2 Parar parcialment el vehicle en pas de vianants L O 100,00 €
RGC 94 1 B 5 Parar el vehicle en pas de vianants. G O 200,00 €

RGC 94 1 C 1 Parar el vehicle en carril reservat exclusivament per a la circulació
L O 100,00 €o per al servei de determinats usuaris.

RGC 94 1 C 4 Parar en part de la via reservada exclusivament per a la circulació
L O 100,00 €o per al servei de determinats usuaris

RGC 94 1 O 1
Parar el vehicle en cruïlla o en les seves proximitats dificultant el G O 200,00 €gir a altres vehicles.

RGC 94 1 O 3 Parar el vehicle en la cruïlla indicada, generant perill per manca de G O 200,00 €visibilitat.
RGC 94 1 F 5 Parar el vehicle obligant als altres usuaris a fer maniobres. G O 200,00 €

RGC 94 1 F 6
Parar el vehicle en lloc on s'impedeix la visibilitat de la G O 200,00 €senyalització als usuaris a qui els afecta.

RGC 94 1 H 6 Parar el vehicle en carril reservat per a les bicicletes. G O 200,00 €

RGC 94 1 H 5
Parar el vehicle en zona destinada per a l'estacionament d'ús G O 200,00 €exclusiu del transport públic urbà.

RGC 94 1 I 2
Parar el vehicle en zona destinada per a la parada d'ús exclusiu del G O 200,00 €transport públic urbà.

RGC 94 1 J 2
Parar el vehicle en una zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de G O 200,00 €minusvàlids.

OM 24 3 1 A Parar-se en zona de vianants / illa de vianants. L O 100,00 €
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OM 24 3 1 B Parar-seen zona de càrrega i descàrrega. L O 100,00 €
OM 24 7 1 A Parar-seen doble filera. L O 100,00 €

OM 28 1
Parar-se en doble filera obstaculitzant la recollida d'un

L O 100,00 €contenidor.
OM 26 1 1 Estacionar en lloc on ho prohibeixen els senyals corresponents. L O 100,00 €
OM 26 2 1 Estacionament en lloc on és prohibida la parada. L O 100,00 €
RGC 94 2 A 1 Estacionar el vehicle obligant als altres usuaris a fer maniobres. G O 200,00 €

RGC 94 2 A 2
Estacionar el vehicle en zona destinada a parada d'ús exclusiu del G O 200,00 €transport públic urbà.

RGC 94 2 A 3
Estacionar el vehicle en cruïlla o en les seves proximitats, G O 200,00 €dificultant el gir a altres vehicles.

OM 26 21 1 Estacionar en cruïlla, intersecció o rotonda. L O 100,00 €

RGC 94 2 2
Estacionar el vehicle en la cruïlla indicada, generant perill per G O 200,00 €manca de visibilitat.

RGC 94 2 A 30 Estacionar el vehicle en pasde ciclistas. G O 200,00 €

RGC 94 2 A 7
Estacionar el vehicle en zona destinada per a estacionament d'ús G O 200,00 €exclusiu del transport públic urbà.

RGC 94 2 A 31 Estacionar el vehicle en carril reservat per a les bicicletes. G O 200,00 €

RGC 94 2 A 32
Estacionar el vehicle en carril reservat exclusivament per a la G O 200,00 €circulació o per al servei de determinats usuaris.

RGC 94 2 A 34 Estacionar en part de la via reservada exclusivament per a la G O 200,00 €circulació.

RGC 94 2 A 20
Estacionar el vehicle en lloc on s'impedeix la visibilitat de la G O 200,00 €senyalització als usuaris a qui els afecta. .

RGC 94 2 A 21 Estacionar el vehicle en pasde vianants. G O 200,00 €
OM 26 20 A 1 Estacionar en pas de vianants. L O 90,00 €
OM 26 20 A 2 Estacionar parcialment en pas de vianants L O 90,00 €

RGC 94 2 A 24
Estacionar el vehicle en carril reservat exclusivament pel transport G O 200,00 €públic urbà.

RGC 94 2 A 27 Estacionar en un revolt de visibilitat reduïda. G O 200,00 €

RGC 94 2 A 28
Estacionar en un canvi de rasant de visibilitat reduïda, o en les G O 200,00 €seves proximitats.
Estacionar en el lloc habilitat per l'autoritat municipal com

RGC 94 2 B 1 d'estacionament amb limitació horària, sense col.locar el distintiu L O 100,00 €
que l'autoritza.
Estacionar en el lloc habilitat com d'estacionament amb limitació

RGC 94 2 B 2 horària, excedint el temps màxim permès per l'ordenança L O 100,00 €
municipal.
Estacionar en zona d'horari limitat un vehicle sense comprovant

OM 35 1 A 1 de pagament. L O 100,00 €

OM 35 1 A 2
Estacionar en zona d'horari limitat un vehicle ocupant més d'una

L O 100,00 €plaça d'aparcament

OM 35 1 B 1
Estacionar en zona d'horari limitat un vehicle ultrapassant l'horari

L O 100,00 €indicat al comprovant.

OM 35 1 C 1
Estacionar en zona d'horari limitat un vehicle col.locant el L O 100,00 €comprovant de manera no visible.

OM 35 1 D 1
Estacionar en zona d'horari limitat un vehicle col.locant el

L O 100,00 €comprovant manipulat.

OM 35 2 1
Estacionar en zona d'horari limitat gratuït un vehicle ultrapassant

L O 100,00 €de l'horari indicat.

RGC 94 2 C 1
Estacionar el vehicle en zona senyalitzada per a càrrega i

L O 100,00 €descàrrega.

RGC 94 2 A 29 Estacionar el vehicle en zona senyalitzada per a l'ús exclusiu de G O 200,00 €minusvàlids.
RGC 94 2 E 4 Estacionar en zones destinades al pasde vianants. G O 200,00 €
RGC 94 2 G 2 Estacionar el vehicle en doble fila. G O 200,00 €

OM 26 4 1
Estacionar en doble filera dificultant la recollida de

L O 100,00 €contenidors.
RGC 159 Estacionar en carrer residencial fora dels llocs autoritzats. L O 100,00 €
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OM 25 6 1 Estacionar remolc o caravana separat de vehicle tractor, ni caixes
L O 100,00 €tipus contenidor dels vehicles de 3a categoria.

OM 26 13 1 Estacionar en els indrets de la calçada destinats a la col.locació o
L O 100,00 €ubicació de contenidors.

OM 26 3 1 Estacionar a menys de 5 metres de l'escaire d'una cantonada. L O 100,00 €

OM 25 7 1 Estacionar un vehicle tapat amb lona sense ser visible la
L O 100,00 €matrícula.

OM 26 8 1 Estacionar al damunt o al costat de passeigcentral o lateral. L O 100,00 €
OM 26 12 1 Estacionar en un carrer urbanitzat sensevoreres.

OM 26 26 1 Estacionar el vehicle amb la finalitat de procedir a la seva
L O 100,00 €reparació o manteniment sense causa justificada.

OM 26 27 1 Estacionar un vehicle que perd algun fluid que embruti la via
L O 100,00 €pública.

RGC 94 2 E 5 Estacionar sobre la vorera. L O 100,00 €
RGC 94 2 F 2 Estacionar davant d'un gual senyalitzat correctament. G O 200,00 €

Altres marques i inscripcions de color blanc
Estacionar sense respectar les línies i marques d'estacionament

RGC 170 F 1 que delimiten els llocs o zones d'estacionament, així com la forma L O 100,00 €
en la qual els vehicles els han d'ocupar.

RGC 170 F 2 Estacionar fora dels límits dels llocs i zones d'estacionament
L O 100,00 €delimitats per les línies i marques d'estacionament.

RGC 170 4 Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat) enmarcada
L O 100,00 €per una línia contínua.

Marques d'altres colors

RGC 171 4
No obeir una marca groga en "zigzag" de prohibició

L O 100,00 €d'estacionament.
RGC 171 5 Quedar-se detingut en una quadrícula de marques grogues. L O 100,00 €

RGC 171 6 Parar o estacionar en una zona senyalitzada amb una marca groga
L O 100,00 €longitudinal continua.

UTILITZACiÓDEL'ENLLUMENAT:ÚSOBLIGATORI
Llums de posició i gàlib

RGC 99 1 10 Circular amb els llums de posició apagats entre el vespre i l'alba. G O 200,00 €
Circular amb els llums de posició apagats quan hi ha condicions

RGC 99 1 11 meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la G O 200,00 €
visibilitat. (indicar les condicions existents)

RGC 99 1 14 Circular amb els llums de gàlib apagats entre el vespre i l'alba, un
G O 200,00 €vehicle d'amplada superior a 2,10 metres.

Circular amb els llums de gàlib apagats un vehicle d'amplada

RGC 99 1 15 superior a 2,10 metres quan hi ha condicions meteorològiques o
G O 200,00 €ambientals que disminueixen sensiblement la visibilitat. (indicar

les condicions existents)

RGC 99 1 16 Circular amb els llums de gàlib apagats un vehicle d'amplada
G O 200,00 €superior a 2,10 metres, en el pas per un pas inferior.

RGC 99 1 18 Circular amb el vehicle indicat, sense cap tipus d'enllumenat, en
G O 200,00 €situació de falta o disminució de visibilitat.

Llums de curt abast o d'encreuament

RGC 101 1 4 Circular amb els llums d'encreuament apagats entre el vespre i
G O 200,00 €l'alba, en poblat, per una via insuficientment i1.luminada.

RGC 101 1 5 Circular amb els llums d'encreuament apagats, entre el vespre i
G O 200,00 €l'alba, per una via suficientment il.luminada.

Enlluernament

RGC 102 1 4 No substituir els llums de carretera pels d'encreuament i
G O 200,00 €enlluernar als usuaris que circulen en sentit contrari.

No substituir els llums de carretera pels d'encreuament quan es
RGC 102 1 5 circula darrere d'un altre vehicle i enlluernar al seu conductor pel G O 200,00 €

mirall retrovisor.
Enllumenat de la matrícula

RGC 103 1 1 No portar il'luminada la placa posterior de matrícula essent
G O 200,00 €obligatòria la utilització de l'enllumenat.

Ús de l'enllumenat durant el dia
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RGC 104 1 1
Circular per un carril addicional circunstancial amb els llums

G O 200,00 €d'encreuament apagats.

RGC 104 1 2 Circular amb una motocicleta amb els llums d'encreuament
G O 200,00 €apagats.

RGC 104 1 3
Circular per un carril habilitat per a circular en sentit contrari a

G O 200,00 €
l'habitual amb els llums d'encreuament apagats
Immobilitzacions

Tenir els llums de posició apagats un vehicle estacionat entre el
RGC 105 3 1 vespre i l'alba a la calçada d'una via urbana insuficientment G O 200,00 €

il.luminada.

Tenir els llums de posició apagats un vehicle estacionat entre el
RGC 105 3 2 vespre i l'alba en el voral d'una via urbana insuficientment G O 200,00 €

i1.luminada.
SUPÒSITS ESPECIALSD'ENLLUMENAT
Condicions sque fan disminuir la visibilitat

No utilitzar els llums de boira de davant quan hi ha condicions
RGC 106 2 2 meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la G O 200,00 €

visibilitat. (indicar les condicions existents)
No utilitzar els llums de curt o llarg abast quan hi ha condicions

RGC 106 2 3 meteorològiques o ambientals que disminueixen sensiblement la G O 200,00 €
visibilitat. (indicar les condicions existents)
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin

RGC 106 2 5 condicions meteorològiques o ambientals especialment G O 200,00 €
desfavorables.
Utilitzar els llums de boira posteriors sense que existeixin

RGC 106 2 6 condicions meteorològiques o ambientals especialment G O 200,00 €
desfavorables, de manera que s'enlluerni a la resta d'usuaris.
ADVERTÈNCIES DELSCONDUCTORS:
NORMES GENERALS
Obligació d'advertir les maniobres.
No advertir el conductor d'un vehicle, a la resta d'usuaris de la via,

RGC 108 1 2 de les maniobres efectuades amb el mateix, amb cap tipus de G O 200,00 €
senyals optiques.
Advertències òptiques

RGC 109 1 1
No senyalitzar amb antelació suficient la realització d'una

L O 100,00 €
maniobra de desplaçament lateral del vehicle.

RGC 109 1 2
No senyalitzar amb antelació suficient la realització d'una

L O 100,00 €
maniobra de desplaçament cap enrere del vehicle.

RGC 109 1 3
No senyalitzar amb antelació suficient el propòsit d'immobilitzar

L O 100,00 €
el vehicle.

RGC 109 1 4
No senyalitzar amb antelació suficient el propòsit de frenar la

L O 100,00 €
marxa del vehicle de manera considerable.

RGC 109 1 5
Mantenir l'advertència lluminosa després de finalitzar la maniobra

L O 100,00 €
de desplaçament lateral del vehicle.
No senyalitzar amb l'enllumenat d'emergència la presència d'un

RGC 109 2 4 vehicle immobilitzat quan hi ha condicions que disminueixen L O 100,00 €
sensiblement la visibilitat. (indicar les condicions)

RGC 109 2 5
No senyalitzar la presència d'un vehicle immobilitzat per realitzar

L O 100,00 €
una parada o estacionament.
Advertències acústiques

RGC I 110 1 I 1 Utilitzar els senyals acústics sense motiu. L O 100,00 €
únicament es poden fer pels conductors de vehicles no prioritaris:
per evitar un accident; per advertir, fora de poblat, la intenció
d'avançar un altre vehicle; per advertir de la seva presència quan
circuli en servei d'urgència.
Advertències d'altres vehicles
No avisar el conductor d'un vehicle destinat a

RGC 113 1 obres o serveis de la seva presència amb el G O 200,00 €
senyal lluminós especial ni amb els llums
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I
I

I I I específicament determinats per aquest vehicle.
ALTRESNORMESDECIRCULACiÓ
Portes

RGC 114 1 1 Circular amb les portes del vehicle obertes. L O 100,00 €

RGC 114 1 2
Obrir les portes del vehicle abans de la seva completa

L O 100,00 €immobilització.

RGC 114 1 3 Obrir les portes del vehicle amb perill per a altres usuaris. (indicar
L O 100,00 €perill)

RGC 114 1 4 Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris. (indicar perill) L O 100,00 €
RGC 114 2 1 Entrar o sortir del vehicle sense que aquest es trobi parat. L O 100,00 €

Obrir o tancar les portes d'un transport col.lectiu de viatgers
RGC 114 3 1 sense estar-hi autoritzat L O 100,00 €

CINTURÓ,CASCI ALTRESELEMENTSDESEGURETAT
Cinturons de seguretat

No utilitzar el passatger del vehicle major de 12 anys i estatura
RGC 117 1 11 superior a 135 cm., el cinturÓ de seguretat o sistema de retenció G O 200,00 €

homologat, correctament cordat.

RGC 117 1 12 No utilitzar, el conductor del vehicle, el cinturó de seguretat, o
G 3 200,00 €sistema de retenció homologat, correctament cordat.

Circular amb una persona menor de 12 anys i alçada inferior a 135
RGC 117 2 6 cm. en el seient davanter, que no utilitza un dispositiu de G O 200,00 €

subjecció homologat, correctament cordat.
Circular amb un menor de 3 anys en un vehicle que no utilitza un

RGC 117 2 4 sistema de protecció de subjecció homologat, adaptat a la seva G O 200,00 €
estatura i pes, correctament cordat.
Circular amb una persona d'alçada igualo inferior a 135 cm., en el

RGC 117 2 5 seient posterior del vehicle, sense utilitzar dispositius de retenció G O 200,00 €
homologats i correctament cordat.

RGC 117 2 A 2 Circular amb un menor de 12 anys en el seient davanter del
G 3 200,00 €vehicle sense utilizar un dispositiu homologat a l'efecte.

RGC 117 4 1 Circular amb un passatger de més de 3 anys, i alçada inferior a
G O 200,00 €135 cm., no ocupant el corresponent seient posterior del vehicle.

RGC 117 4 2 Circular amb un menor de 3 anys en un vehicle que no desposa de
G O 200,00 €dispositius de seguretat.

Per als vehicles respecte dels quals és obligatori l'ús del cinturó de
seguretat, aquesta obligació únicament és exigible si s'han
matriculat a partir del 15/6/1992.
Els matriculats amb anterioritat a aquesta data no és obligatori,
però els passatgers estan obligats a utilitzar els cinturons si el
vehicle els porta instal.lats.
Cascos i altres elements de protecció

RGC 118 1 1 No utilitzar, el passatger del vehicle, un casc de protecció
G O 200,00 €homologat.

RGC 118 1 2 No utilitzar adequadament, el passatger del vehicle, un casc de
G O 200,00 €protecció homologat.

RGC 118 1 3 No utilitzar, el conductor d'una bicicleta, un casc de protecció
G O 200,00 €homologat.

RGC 118 1 4 No utilitzar, el passatger d'una bicicleta, un casc de protecció
G O 200,00 €homologat.

RGC 118 1 5
No utilitzar, el conductor del vehicle, un casc de protecció

G 3 200,00 €homologat.

RGC 118 1 6 No utilitzar adequadament, el conductor del vehicle, un casc de
G 3 200,00 €protecció homologat.

VIANANTS
Circulació per zones de vianants: excepcions

RGC 121 1 1 Transitar per la calçada quan hi ha una zona de
L O 100,00 €vianants per on es pot passar.

Encara que hi hagi zona de vianants, podran circular pel vorol o, si
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aquest na existeix o no és transitable, per la claçada: els qui portin
algun objecte voluminós o empenyin o arrossegui un vehicle de
reduïdes dimensions que no sigui de motor, si la seva circulació
per la zona de vianants a pel voral pogués destorbar
considerablement la resta de vianants; els grups de vianants
dirigits per una persona o que formin una comitiva; la persona
impedida que transiti en cadira de rodes, amb o sense motor, a
velocitat de pas humà.

RGC 121 1 2 Transitar per la calçada quan hi ha un voral practicable. L O 100,00 €

RGC 121 3 1
Detenir-se un vianant a la vorera, de manera que impedeix el pas

L O 100,00 €
a la resta de vianants.

RGC 121 4 1
Circular per la calçada amb un monopatí, patins o aparells

L O 100,00 €
semblants.
Circular per la vorera o per un carrer residencial amb un

RGC 121 4 2 monopatí, patins o aparells semblants, a una velocitat superior al L O 100,00 €
pas d'una persona.
Circular amb un monopatí, patins o aparells semblants, arrossegat

RGC 121 4 3 per un altre vehicle. L O 100,00 €

RGC 121 5 2
Circular amb qualsevol classe de vehicle per una vorera o una

G O 200,00 €
zona de vianants.

OM 12 1 1 Circular un vehicle per illa de vianants en hores/dies prohibits. L O 100,00 €
Circulació per la calçada o el voral
Transitar per la calçada (un vianant) sense acostar-se tant com

RGC 122 5 1 sigui possible a la vora exterior, de manera que s'entorpeix la L O 100,00 €
circulació

RGC 122 6 1
Quedar-se detingut un vianant a la calçada quan hi ha un refugi,

L O 100,00 €
una zona de vianants o un altre espai adequat

RGC 122 7 1
No deixar lliure la calçada un vianants, en advertir els senyals

L O 100,00 €
òptics i acústics de vehicles prioritaris

RGC 122 8 1
Destorbar un vianant, inútilment, als conductors dels vehicles en

L O 100,00 €
un carrer residencial.

Passosper a vianants i creuament de calçades

RGC 124 1 2
Travessar la calçada un vianant, fora del pas de vianants que hi ha

L O 100,00 €
amb aquesta finalitat.

RGC 124 1 3
Travessar la calçada un vianant, quan els llums del semàfor

L O 100,00 €
permeten la circulació de vehicles.

RGC 124 3 1
Travessar la calçada un vianant, sense caminar perpendicularment

L O 100,00 €
a l'eix de la calçada.

RGC 124 3 2
Travessar la calçada un vianant, entretenint-se o detenint-se

L O 100,00 €
sense necessitat.

RGC 124 3 3 Travessar la calçada un vianant, destorbant el pas dels altres. L O 100,00 €

RGC 124 4 1
Travessar una plaça o una glorieta un vianant, per la calçada

L O 100,00 €
sense vorejar-la.

CIRCULACiÓD'ANIMALS
Normes especials

RGC 127 2 O Deixar animals sense custòdia en les proximitats de qualsevol
L O 100,00 €

classe de via quan hi ha possibilitat que l'envaeixin.

COMPORTAMENT ENCASD'EMERGÈNCIA
Obligació d'auxili

RGC 129 2 1
Detenir el vehicle de manera que crea un nou perill per a la

G O 200,00 €
circulació, en trobar-se implicat en un accident de circulació

RGC 129 2 B 3
No col.laborar amb l'autoritat o els seus agents, en trobar-se

G O 200,00 €
implicat en un accident de circulació

RGC 129 2 B 4 No facilitar la identitat a l'autoritat o als seus agents, en trobar-se
G O 200,00 €implicat en un accident de circulació

RGC 129 2 B 5
Fugir del lloc de l'accident, estant-hi implicat, sense facilitar les

G O 200,00 €dades a la resta de persones implicades i als agents de l'autoritat.
RGC 129 2 F 1 No facilitar la identitat a altres persones implicades en un G O 200,00 €
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accident de circulació.

RGC 129 2 G 1
No facilitar les dades del vehicle a altres persones Implicades en

G O 200,00 €un accident de circulació.

Immobilització del vehicle i caiguda de càrrega

RGC 130 1 1 No senyalitzar eficaçment un vehicle immobilitzat a la calçada. L O 100,OO€
RGC 130 1 2 No senyalitzar eficaçment la caiguda de càrrega a la calçada. L O 100,00 €

No adoptar, el conductor d'un vehicle immobilitzat a la calçada,
RGC 130 1 3 les mesures necessàries perquè el vehicle sigui retirat el més aviat L O 100,00 €

possible.
No adoptar, el conductor d'un vehicle immobilitzat a la calçada,

RGC 130 1 4 les mesures necessàries perquè la càrrega sigui retirada el més L O 100,00 €
aviat possible.

RGC 130 3 1 No utilitzar els dispositius de presenyalització de perill per avisar
L O 100,00 €de la presència d'un vehicle immobilitzat a la calçada.

RGC 130 3 2 No utilitzar els dispositius de presenyalització de perill per avisar
L O 100,00 €de la presència de càrrega a la calçada.

RGC 130 5 1 Remolcar un vehicle avariat o accidentat, per un altre vehicle no
L O 100,00 €destinat a aquesta finalitat.

Excepcinalment es permet remolcar per altres vehicles però
únicament fins el lloc més proper on pugui quedar
convenientment immobilitzat.

RESPONSABILITATDE LA SENYALITZACiÓ A LESVIES
No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió del trànsit

RGC 139 3 3 la realització d'obres a les vies públiques abans del seu MG O 500,00 €
inici.
SENYALITZACiÓ
Retirada, substitució i alteració de senyals
No comunicar a l'òrgan responsable de la gestió del trànsit

RGC 142 2 7 la realització d'obres a les vies publiques abans del seu MG O 3.000,00 €
inici.
Senyals dels agents

RGC 143 1 1 No obeir les ordres dels agents de l'autoritat en servei de
G 4 200,00 €regulació del trànsit.(indicar ordre desobeïda)

RGC 143 1 2 No obeir un vianant les ordres dels agents de l'autoritat en servei
G O 200,00 €de regulació del trànsit. (indicar ordre desobeïda)

Senyals d'abalisament

RGC 144 2 2 No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant un senyal
G O 200,00 €d'abalisament. (indicar el tipus de senyal)

Semàfors reservats per a vianants

RGC 144 1 2 No respectar les instruccions, de compliment obligatori, inscrites
G O 200,00 €en un panel de missatge variable.

Semàfors circulars per a vehicles

RGC 146 1 No respectar, el conductor d'un vehicle, el llum vermell no
G 4 200,00 €intermitent d'un semàfor.

RGC 146 2 No respectar, el conductor d'una bicicleta, el llum vermell d'un
G O 200,00 €semàfor.

Entrar en una intersecció regulada per semàfor, situat dintre de la
RGC 146 6 mateixa o en el costat oposat, quan emet llum vermell no G 4 200,00 €

intermitent.

RGC 146 8
No detenir-se el conductor d'un vehicle davant el llum groc no

G O 200,00 €intermitent d'un semàfor.
Elsemàfor consisteix en una franja blanca i¡'¡uminada sobre fons
circular negre.
Senyals de prioritat

RGC 151 2 1 No detenir-se davant un senyal de detenció obligatòria (STOP). G 4 200,00 €
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RGC 151 2 2 No obeir un senyal un senyal vertical de CEDIU EL PAS. G 4 200,00 €

RGC 151 2 3
No detenir-se una bicicleta davant un senyal de detenció

G O 200,00 €
obligatòria (STOP).

Senyals de prohibició d'entrada

RGC 152 1
No obeir un senyal d'entrada prohibida per a tota classe de

L O 100,00 €
vehicles.

RGC 152 2 No obeir el destinatari un senyal de prohibició d'entrada. L O 100,00 €

RGC 152 3
No obeir un senyal d'entrada prohibida a vehicles destinats al

L O 100,00 €
transport de mercaderies amb MMA superior a 5,5 Tm.

RGC 152 4
No obeir un senyal d'entrada prohibida a vehicles destinats al

L O 100,00 €
transport de mercaderies amb MMA superior a 13,5 Tm.

RGC 152 6
No obeir un senyal d'entrada prohibida a vehicles destinats al

L O 100,00 €
transport de mercaderies MMA superior a 3,5 Tm.

RGC 152 7
No obeir un senyal de circulació prohibida per a tota classe de

G O 200,00 €
vehicles en ambdos sentits.

Senyals de restricció de pas
RGC 153 1 No obeir el destinatari un senyal de restricció de pas. L O 100,00 €
RGC 153 2 No obeir un senyal de limitació de longitud. L O 100,00 €
RGC 153 3 No obeir un senyal de limitació d'amplada. L O 100,00 €
RGC 153 4 No obeir un senyal de limitació d'alçada. L O 100,00 €
RGC 153 5 No obeir un senyal de limitació de massa. L O 100,00 €
RGC 153 6 No obeir un senyal de limitació de massa per eix. L O 100,00 €

RGC 153 7
No obeir un senyal de limitació de massa de prohibit circular amb

L O 100,00 €
vehicles amb MMA superior a 3500 kg.

Altres senyals de prohibició o restricció
RGC 154 1 No obeir un senyal vertical d'estacionament prohibit. L O 100,00 €
RGC 154 2 No obeir un senyal vertical de gir a la dreta prohibit. L O 100,00 €
RGC 154 3 No obeir un senyal vertical de gir a l'esquerra prohibit. L O 100,00 €
RGC 154 4 No obeir un senyal vertical de parada i estacionament prohibits. L O 100,00 €

RGC 154 5
No obeir un senyal vertical d'estacionament prohibit la primera

L O 100,00 €quinzena.

RGC 154 6
No obeir un senyal vertical d'estacionament prohibit la segona

L O 100,00 €quinzena.
RGC 154 7 No obeir un senyal vertical d'estacionament prohibit en gual. L O 100,00 €
RGC 154 8 No obeir un senyal vertical de mitja volta prohibida. L O 100,00 €
RGC 154 11 No obeir un senyal vertical de zona d'estacionament limitat. L O 100,00 €
RGC 154 12 No obeir un senyal vertical d'advertències acústiques prohibides. L O 100,00 €
RGC 154 14 No obeir un senyal de restricció o obligació. G O 200,00 €

Senyals d'obligació
RGC 155 1 No obeir un senyal de sentit obligatori. L O 100,00 €
RGC 155 2 No obeir el destinatari un senyal vertical d'obligació. L O 100,00 €
RGC 155 3 No obeir un senyal vertical de pas obligatori. L O 100,00 €
RGC 155 4 No obeir un senyal vertical d'úniques direccions permeses. L O 100,00 €
RGC 155 5 No obeir un senyal vertical d'únics sentits permesos. L O 100,00 €
RGC 155 6 No obeir un senyal d'intersecció de sentit giratori obligatori. L O 100,00 €

Senyals d'indicacions generals
RGC 159 1 No respectar un senyal d'estacionament reservat per a taxi. L O 100,00 €
RGC 159 2 No respectar un señal de carrer residencial. L O 100,00 €

RGC 159 3
No respectar un senyal d'estacionament reservat per

L O 100,00 €determinada classe de vehicles.
RGC 159 4 No respectar un senyal de limitació de temps d'estacionament. L O 100,00 €

ESPECIAL REFER~NCIA A L'ABANDONAMENT DE VEHICLES
Normes especials

OM 53 1 O Deixar un vehicle estacionat més de 15 dies en un mateix indret
L O 100,00 €amb símptomes d'abandonament

OM 53 2 O
Abandonar un vehicle estacionat més de 30 dies en un mateix

L O 100,00 €indret amb símptomes evidents d'abandonament
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VOTACIÓ: L'anterior dictamen es aprovat per 11 vots a favor (7 CiU, 4 PSC) 7
abstencions (2 CUP, 3 ERC i 2 VeC)

INTERVENCIONS:
El Sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que aprovada inicialment pel Ple d'abril i
sotmesa a informació pública, el Grup municipal del PP va formular al.legacions
formulant proposta de prohibició de circulació de bicicletes per la vorera. La
proposta es formula mantenint la circulació per la vorera en unes circumstàncies
molt concretes.

La segona al.legació exposava que considerava excessiu a possibilitat
d'immobilitzar el vehicle en cas d'infracció per aparcar en càrrega i descàrrega o en
zona blava. Això és una previsió legal i en determinats casos pot ser necessari la
immobilització o retirada del vehicle de la via pública.

La tercera al.legació és una puntualització que es considera encertada, sembla lògic
que la sanció per conduir de forma negligent, i la corresponent a conduir de forma
negligent creant risc cert i rellevant per a la resta dels usuaris de la via, ha de ser
més gravosa la segona que la primera. Per això es fa ús del mecanisme legal
previst per la pròpia norma i es sanciona amb un increment del 30% la segona de
les conductes.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que ja van dir en l'aprovació inicial que aquesta
ordenança s'ha de debatre conjuntament amb la mobilitat que volem a Vilafranca.
La prioritat l'han de tenir primer els vianants, després les bicicletes i el transport
públic i finalment els vehicles privats. Com que no comparteixen la proposta en la
seva totalitat, s'abstindran.

Creuen que cal incidir en la pedagogia en les escoles. Temps enrera s'havia fet
educació viària a les escoles per part de la Policia local i potser convindria
recuperar-ho.

La Sra. Mònica Hil! (ERC) manifesta que ja varen dir quan es va aprovar inicialment
que era positiu que l'ordenança s'adaptés a I normativa superior. Creuen que les
mesures proposades no acabaran de fomentar la mobilitat segura en bicicleta. Farà
falta, a l'hora d'entrar en vigor l'ordenança, una campanya per minimitzar les
molèsties que poden ocasionar els usuaris de les bicicletes poden ocasionar als
vianants. Caldria haver fet un debat més participatiu, portant a discutir sobre
l'ordenança al Consell sobre la Convivència i al Consell sobre el transport,
l'ordenança hagués tingut una mirada més participada. Per tot això, s'abstindran.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que són més partidaris de campanyes de
sensibilització, no de campanyes punitives. Cal més xarxa de carril bici. Cal
mesures per no posar en perill ni a la mobilitat en bicicleta ni a la mobilitat de
vianants.

El sr. Manel Monfort (CiU) manifesta que les bicicletes només són un article dintre
d'una ordenança que en té 65. L'ordenança permet l'ús de la bicicleta per les
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voreres, que abans no estava previst. Per més campanyes que es vulguin fer, cal
tenir una ordenança reguladora. Aquesta és una ordenança que ja s'estava
preparant l'any 2015 i ja havia estat objecte d'estudi al Consell corresponent.
Finalment no es va tirar endavant perquè estava previst una modificació del
reglament de circulació i es va creure oportú esperar per regular en funció de la
nova norma. Aquesta nova normativa finalment, no ha estat aprovada.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que estan d'acord en que hi ha d'haver una
ordenança que reguli la circulació i entenen que això té a veure amb quins usos es
donen a l'espai públic a Vilafranca, són coses que estan connectades i el debat s'ha
de tractar en la seva globalitat.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que està d'acord amb el que exposa el Sr.
Peñafiel. Es pot parlar de quina Vilafranca volem, de com ham de ser i quins usos
han de tenir els carrers i les places i que necessitem per arribar-hi, però a la
pràctica, mentre no s'assoleixen els objectius, necessitem una ordenança que reguli
la circulació.

ALCALDIA

5. MOCIÓ SOBRE CRIMS CONTRA LA HUMANITAT COMESOS PER LA
DICTADURA FRANQUISTA Moció que presenten conjuntament els Grups
municipals d'ERC, CUP i VeC sobre interposició d'una querella criminal davant dels
Jutjats d'Instrucció de Vilafranca del Penedès per tal que s'investiguin els crims
contra la Humanitat comesos per la dictadura franquista.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Breu relat dels fets.

El cop cívic-militar del 18 de juliol de 1936, encara que parcialment frustrat per
causa de la vaga general que el va aturar a molts dels principals centres urbans i
poblacions de l'estat, acabaria desembocant en una llarga guerra civil que
guanyarien les forces rebels. La seva victòria va suposar des del primer moment la
deposició, empresonament i eliminació de les legítimes autoritats electes -locals,
autonòmiques, estatals- de la II República. L'Alzamiento Nacional, que va comptar
amb el suport de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, va tenir per objecte la repressió
contra totes aquelles persones, grups i organitzacions socials, polítiques i culturals
contràries a la ideologia nacional-catòlica, espanyolista, feixista i reaccionaria que
inspirava als colpistes, mitjançant una violència i un terror implacables.

El cop d'estat i la guerra van donar origen a una dictadura que de forma
sistemàtica va vulnerar els més elementals drets humans i llibertats durant
quaranta anys: infants robats, desenes de milers de persones afusellades,
desaparegudes, violacions sistemàtiques de dones, exili massiu fugint de la
marginació social i la persecució política, treballs forçats en règim d'esclavatge,
desenes de milers de persones detingudes, maltractades, torturades i
empresonades; una fam planificada i gestionada com a instrument de control i
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repressió, centenars de milers de persones vigilades; famílies i comunitats senceres
destruïdes, a més de llengües i cultures perseguides.

Les xifres actuals, encara no definitives, a les que ha arribat la investigació històrica
son les 180.000 executats pel franquisme entre 1936 i 1945. Gran part de les
execucions responen a una acurada planificació prèvia, d'acord amb als sectors
civils i militars contrarevolucionaris de cada poble i el mateix passa amb les
nombroses penes de presó dictades en consells de guerra i judicis sumaríssims,
quelcom que vindria propiciat pel manteniment oficial de l'estat de guerra fins l'any
1948. La proliferació i massificació dels camps de concentració i de presons
convertiren el sistema penitenciari en la pedra angular d'un engranatge repressiu
amb batallons de treballadors i un sistema de redempció de penes mitjançant el
treball forçat. És per això que la repressió i l'explotació laboral es van
complementar beneficiant no només a l'estat, sinó també a particulars i empreses
vinculades al bàndol feixista que farien us d'aquesta mà d'obra forçada.

Vilafranca del Penedès no va ser aliena a aquesta repressió. Els estudis realitzats
pel projecte Tots els Noms de l'Institut d'Estudis Penedesencs, ha documentat que
en els primers anys del règim Franquista 140 persones van ser objecte de judicis
militars sumaríssims, en els quals es van condemnar 20 persones a la pena de
mort, de les quals se'n van executar efectivament 19.

Desenes d'altres persones nascudes a Vilafranca van patir penes de presó i
tancaments en camps de concentració, on algunes hi van morir fruit del
maltractament, els treballs forçats i les epidèmies produïdes per l'amuntegament i
una alimentació insuficient.

La repressió sistemàtica també es va practicar contra entitats i institucions. Cal
recordar el cas de l'Ateneu Obrer Vilafranquí, una entitat creada el 1885 i que
disposava d'un local propi que va ser arrabassat pel règim i venut il'legalment el
1966. La repressió del règim franquista va continuar de manera sistemàtica durant
tota la seva existència. D'aquesta manera, sabem que l'any 1954 encara hi havia a
Vilafranca 76 persones en llibertat vigilada; o bé cal esmentar el cas del Centre
Excursionista Vilafranquí, que l'any 1950 va ser clausurat, la seva junta detinguda
de manera preventiva i tres dels seus membres van ser retinguts durant 15 dies
amb unes acusacions que, tretze anys després, es van demostrar que no tenien
fonament. En definitiva, el règim va implementar una supressió total de llibertats
democràtiques i es va caracteritzar per una vulneració flagrant de drets humans,
així com també una repressió racional i planificada que seguia eixos polítics,
culturals, laborals, econòmics i lingüístics molt clars. Tot allò tenia per fi la
imposició d'un pensament únic mitjançant el terror, però també del control efectiu
dels espais de sociabilitat, els mecanismes formatius, els canals de expressió, la
cultura i els mitjans de comunicació.

Crim contra la Humanitat.

En els judicis de Nuremberg, on es van jutjar els crims de guerra i contra la
Humanitat de l'Alemanya nazi, es van fixar els principis vigents en matèria de crims
contra la Humanitat, que serien definits després a l'Estatut de la Cort Penal
Internacional -1998- com aquells actes inhumans greus que es podien «cometre
com a part d'un atac generalitzat i sistemàtic contra una població civil -amb
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multiplicitat de víctimes- i amb coneixement d'aquest atac». És evident que les
greus violacions de drets humans perpetrades a partir del cop d'estat de l'any 1936
i de la posterior dictadura a partir de 1939, entren de ple dins d'aquest concepte de
crims contra la Humanitat. Aquests delictes tenen com a característica principal la
seva imprescriptibilitat, així establerta en la Convenció sobre Crims de Guerra i de
Lesa Humanitat de 1968, que afirma que aquests «son imprescriptibles sigui quina
sigui la data en què s'hagin comès».

Per altra banda, la Llei espanyola 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, de cap de
les maneres pot servir per emparar aquells delictes, tal com s'assenyala a l'Annex l
d'aquesta moció -"Fundamentos Jurídicos"-, pel que es disposa al Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics (ONU-1966), la mateixa Constitució espanyola
(article lO), al Codi Civil (article 1.5), al Codi Penal (Article 607bis), a la Convenció
de Viena sobre el Dret dels Tractats (adhesió de l'Estat espanyol el 1972), a la
Resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides de 1973, sobre "Identificació,
extradició i càstig dels culpables de crims de guerra o de crims de lesa humanitat" i
els informes i resolucions del seu Comitè de Drets Humans de l'ONU, de 2015,
oposats a l'aplicació d'aquesta Llei d'Amnistia per entendre-la contrària als principis
vigents de justícia universal. Una situació que, a més a més, ha sigut denunciada
en repetides ocasions per organitzacions com Amnistia Internacional, que acaba de
presentar juntament amb la Federación Internacional de Derechos Humanos y la
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos una
nova querella davant la Procuraduría General mexicana pels crims del franquisme a
principis d'aquest any.

Tal i com va assenyalar en el seu dia el Relator Especial de l'ONU en matèria de
Drets Humans, Pablo de Greiff, en el cas d'aplicar-se aquesta Llei d'Amnistia, això
caldria fer-ho un cop determinats els fets, responsabilitats i penes corresponents;
es a dir, en cas de poder ser aplicada hauria de ser-ho a posteriori, un cop jutjats
els fets, però mai a priori, sense donar peu a cap mena de responsabilitat.

La "querella argentina" i l'aplicació de la justícia universal.

En l'àmbit internacional, la Justícia argentina (Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional no. 1, de Buenos Aires) ha obert una causa per crims contra la
Humanitat perpetrats per la dictadura franquista en la qual s'han dictat fins a la
data més de vint ordres d'extradició contra vuit exministres franquistes (Rodolfo
Martín Villa, entre altres) i diversos policies, guàrdies civils, militars, jutges ... A
pesar d'això, l'Audiència Nacional espanyola, desatenent les exigències derivades
de l'aplicació d'aquestes normes de justícia universal, ha rebutjat fins a la data la
posada en pràctica d'aquestes ordres de detenció i extradició.

En relació amb aquest procediment són més de cent els ajuntaments de tot l'Estat
(entre ells Pamplona i Vitòria) i alguns de Catalunya, com el de Tarragona, així com
també diversos parlaments (Catalunya, Astúries, Andalusia, País Basc) els que han
donat suport i s'han adherit a la querella.

En aquesta direcció, amb la proposta d'Acord que avui presentem, es tracta
d'aprofundir en aquesta tasca per promoure un relat públic corresponent amb la
veritable dimensió d'aquests fets, recuperar la veritat, la justícia i la reparació en
relació amb les crims comesos a la nostra ciutat, Vilafranca del Penedès, ja que és
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a aquest nivell on les grans xifres d'assassinats, desapareguts, empresonats i
exiliats ... es concreten i prenen cos en noms i cognoms, en relats personals, en
proves tangibles, en memòries per rescatar, en responsabilitats individualitzades.

Per aquests motius, des dels GRUPS MUNICIPALS D'ESQUERRAREPUBLICANADE
CATALUNYA,de la CANDIDATURA D'UNITAT POPULARi de VILAFRANCA EN COMÚa
l'Ajuntament de Vilafranca, proposem l'adopció dels següents acords:

SEGON: L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a dignificar i
millorar la senyalització de la fosa comuna de Vilafranca del Penedès i el recinte
militar, amb la informació dels soldats republicans inhumats durant la Guerra Civil.

TERCER: L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès tindrà cura que la senyalització de
la Memòria Democràtica a la vila es mantingui en bones condicions.

QUART: Traslladar aquest acord al Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional
Federal de Buenos Aires, República Argentina, a càrrec de la jutgessa María Servini
de Cubría per tal que tingui els efectes que procedeixin en la Querella 4591/2010,
anomenada "N.N. por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en
España por la dictadura franquista".

VOTACIÓ: D'acord amb l'article 22 del Reglament orgànic municipal, es sotmet a
votació dels diferents apartats de la moció de manera separada, assolint els
següents resultats.

Votació apartat primer: vots afirmatius 7 (2CUP, 3 ERC, 2 VeC). Vots negatius: 11
(7 CiU, 4 PSC)
Votació apartat segon: unanimitat.
Votació apartat tercer: unanimitat.
Votació apartat quart: unanimitat.

INTERVENCIONS:
El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que vivim en un estat on encara hi perviu l'ADN
franquista. La negativa de tots els governs espanyols per jutjar el que va ser un
règim feixista, els seus responsables, i que va cometre crims contra la humanitat és
una actitud de connivència. Res a veure amb altres estats que han patit dictadures
totalitàries i que si que han revisat el seu passat, que sí que han jutjat els
criminals.

L'estat manté l'ADN franquista permet que ministres que firmaven sentències de
mort visquin tranquil. lament per exemple en Consells d'Administració, que l'hereu
del règim entronitzat a través de la monarquia no hagi condemnat el franquisme ni
demanat perdó, que encara avui no s'hagi anul.lat la farsa de judici que va
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condemnar a mort al President Companys. Es protegeix, no aprovant l'extradició
dels dirigents franquistes que tenen una demanda d'extradició per ser jutjats a
l'Argentina.

La moció compta amb el suport de diferents organitzacions socials, com l'Institut
d'Estudis Penedesencs, l'Assemblea Nacional o Òmnium Cultural i d'historiadors de
la vila com el Salvador Campamà, Jordi Vidal, Raimon Soler o Pep Bosch, pretén
simplement ajudar a fer justícia.

Per sort som un ajuntament que de forma molt majoritària ha condemnat el règim
feixista del General Franco.

Hem rebutjat i condemnat el franquisme, com no podria ser d'altra manera. La
moció que presenten vol passar dels acords genèrics, als fets. L'any 2013 es va
aprovar una moció que deia que "L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès manifesta
el seu recolzament a totes les iniciatives per a la reparació i la justícia a les víctimes
del franquisme i manifesta el seu suport i adhesió a la Disputa 4591-10, del Jutjat
N o 1 de Buenos Aires, República Argentina" i des d'aleshores, amb aquell acord
pres no s'ha traslladat en cap actuació concreta per part de l'Ajuntament.

Aquesta moció vol fer justícia a ciutadans de la nostra vila que van patir la
repressió feixista, que tenia l'objectiu d'eliminar tota persona que pensés i defensés
els ideals de la República, de la democràcia, de la llibertat i de Catalunya.

La llei d'Amnistia s'usa per evitar qualsevol judici. Però com s'explica a la moció, no
es pot amnistiar a algú si no està jutjat. l si es fa, en tot cas, s'accepta la seva
culpa. Tots els governs espanyols han menystingut i menyspreat les víctimes del
franquisme, condemnant-los a l'oblit i ignorant-los. Els han matat per segona
vegada.

Volen seguir els exemples dels ajuntaments de Tarragona, Iruña o Gasteiz .... que
s'han sumat a la querella argentina, i fer així, un pas de dignitat, per la nostra vila i
pel país, honorant la memòria d'aquells que han estat oblidats i per desemmascarar
aquells que han viscut amb la impunitat per bandera.

Per acabar, només dir alguns dels noms dels represaliats i de les 19 persones
condemnades a mort i assassinades pel franquisme.

Pere Bricullé Raventós: regidor escollit a les eleccions municipals del 14
d'abril de 1931 (Bloc Obrer i Camperol que formava part del Pacte
d'Esquerres)

Jossies Albertí Sbert, Jaume Ferrer Peralta i Enric Bertran Hero, regidors
escollits el 1934 pel Partit Federal dins la Coalició Republicana d'Esquerres

Joan Esclassans Milà: regidor escollit a les eleccions municipals del 14 de
gener de 1934 Acció Catalana Republicana dins la Coalició Republicana
d'Esquerres

Magí Manyé Rafecas: regidor escollit a les municipals del 14 de gener de
1934 (Coalició Republicana d'Esquerres Esquerra Republicana de
Catalunya).
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Miquel Plans Marimon: regidor escollit a les municipals del 14 de gener de
1934 (Coalició Republicana d'Esquerres Esquerra Republicana de
Catalunya).

Josep Grau Riba: regidor del PSUC durant la Guerra. Els darrers dies de la
qual va assumir l'alcaldia. (afusellat)

Totes elles durant el període democràtic van ocupar una cadira com a regidors en
aquest Ple, tal com fem ara nosaltres. Són persones que van ser represaliades i
assassinades pel franquisme, i els responsables, avui, continuen sense haver estat
jutjats.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que aquesta és una moció conjunta. Més
enllà del text concret, és una condemna al franquisme, cal que l'ajuntament es
sumi a la querella que s'instrueix a l'Argentina. Companys, Peiró, Grimau,
Puigdantich, Carrasco i Formiguera, Julian Basteiro varen morir després de la
guerra i avui s'ha de fer un acte de dignitat i aquest acte de dignitat s'ha de fer fora
del país perquè el jutge que va intentar fer-ho, finalment ha acabat fora de la
carrera judicial ..

Les Nacions Unides han emès un informe sobre com es tracta aquesta qüestió va
ser demolidor. Les nacions unides el que demanen és reparació, justícia i garantia
de no repetició.

Aquesta mateixa moció amb aquest mateix text, però adaptat a les seves
particularitats, va ser aprovat a Tarragona.

I en quant a la fossa comuna, l'any 2004 es va fer una intervenció però ara cal fer
una intervenció per dignificar l'espai on hi ha enterrats 286 combatents.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que res més que afegir-se a les paraules
dels altres grups. Troben adient la querella argentina. Tenim una nova conjuntura
per a la dignificació de les víctimes del feixisme. Cal posar en valor la resistència
popular, que és la que va aturar el cop militar. Cal tenir present que els 40 anys de
franquisme i les seves barbaritats van ser permesos per les potències occidentals i
les elits econòmiques del país. També voldria afegir el nom de Miguel de Molina,
que va ser un homosexual apallissat per un grup de falangistes.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que la llarga exposició de motius reflexa una
dura realitat. Cal mantenir en la memòria les causes, fets i circumstàncies del
conflicte.

Totes les víctimes han de tenir el seu reconeixement, d'aquí la importància de la llei
de memòria històrica que va ser promoguda pel president Rodríguez Zapatero.

La llei d'amnistia de 1977 va ser una llei pràctica per a la nostra convivència. Va
permetre, en el seu moment, que persones que vivien en l'exili, com Dolores
Ibarruri, podessin tornar a Espanya i formar part de les Corts Generals.
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La convivència ha esta possible gràcies a les renúncies, no perdó, de les persones
que van patir la repressió.

Estan d'acord amb que s'ha de dignificar i millorar els espais i la senyalització d'allò
concernent a la memòria històrica.

En quant a la presentació de la querella, tenen dubtes en qui és que està legitimat
per presentar-la. La legitimació la té l'ajuntament, la té l'Estat o la tenen els
descendents de les víctimes. Pel que fa a la resta de la part dispositiva, estan
d'acord amb allò que es proposa aprovar.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que l'exposició feta pel regidor d'ERC ha estat
prou clara. Moltes persones van patir de manera extrema abans, durant i després
de la guerra. Moltes persones prefereixen oblidar, no volen remoure aquestes
coses. Les persones que surten en el llistat són moltes, però segurament n'hi ha
moltes més.

En el que fa referència a la condemna del franquisme, hi estan d'acord. Pel que fa a
la presentació de la querella, es pregunta si li correspon a l'ajuntament. Això li
correspondria a l'estat. Creu que abans de plantejar una querella primer s'hauria de
parlar amb les famílies, perquè n'hi ha que prefereixen no remoure això. En tot cas
podem recolzar que es presenti la querella, no creuen que els pertoqui la
interposició d'una querella. Val a dir que havien proposat una esmena.

El Sr. Pere Sàbat (ERC) manifesta que les lleis que ha comentat el Sr. Zaballa,
l'estat les va prostituir, fent una llei de punto final. La querella l'ha de presentar
l'estat, però aquest és un estat que dóna cobertura als hereus del franquisme.

La moció proposa que l'ajuntament iniciï els treballs per tal que, si hi ha
interessats, aquests presentin la querella en base als treballs realitzats.
L'ajuntament pot acompanyar als familiars de les víctimes.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que la llei d'amnistia va servir perquè
Serrano Suñer, responsable de l'extermini de centenars de ciutadans als camps
d'extermini nazis morís tranquil.lament. No se'l pot posar al mateix nivell que qui
estava a la presó per enganxar cartells contra el règim.

Sense menystenir la gent que va estar al davant en la transició, ens correspon ara
a nosaltres plantejar-nos la revisió de les coses. Es tracta de posicionar-nos en
contra d'això i ja que no ho podem fer a casa nostra, fer-ho travessant l'atlàntic.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que si en el llibre de la història, passem
algunes pàgines i no les llegim, quan acabem el llibre no l'entendrem. En aquesta
discussió hi ha una confusió entre la guerra civil i el franquisme. Es tracta de crims
ocorreguts un copa acabada la guerra, que mitjançant judicis sumaríssims, es van
condemnar una sèrie de vilafranquins.

En quant a la llei d'amnistia, potser ara també som a temps de canviar-la. Quan es
va dictar al 76, la gent tenia por a la guerra civil perquè una part de la població
llavors adulta, havia viscut la Guerra Civil. Potser cal crear una comissió que es posi
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en contacte amb les famílies i els que vulguin interposar querella, els fem
l'acompanyament. Sempre i quan hi hagi aquest compromís, es podria modificar.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) fa una petita matisació, s'ha llegit el capítol del
franquisme, que té com a precedent la Guerra Civil, la qual al seu torn, té el
precedent la 11República, etc.

El Sr. Francisco Romero (PSC) manifesta que aquest és un tema que a molts ens
sensibilitza. Té un exemple en la seva pròpia família, que va viure com s'havien
endut un tiet, que van afusellar i que s'havien endut al pare al front. És un episodi
que aquest familiar no li agrada reviure.

S'està d'acord amb la condemna, però demanaria que l'ajuntament faci el suport
que hagi de fer, però la querella, se'ns escapa de les mans.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que el problema és que no es pot obviar que
tot plegat ve d'antic. És un problema complicat que en el seu dia es va resoldre de
forma pacífica.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que per tal de clarificar, es proposa esmenar
el punt primer afegint que l'ajuntament tirarà endavant la querella si una persona
vol presentar la querella.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que és un tema, que després de 40 anys
d'acabament del franquisme, res a canviat. Remarca que tots els grups tenen
representants al parlament de Catalunya i allí no se'n diu res.

Per tal de sotmetre a votació el dictamen, fent ús de l'article 22.2 del ROM que diu:
"Els dictàmens, les propostes de resolució i les moció se sotmeten a votació de
forma unitària. Tanmateix, quan l'estructura i la naturalesa no homogènia ho
permeten, l'Alcaldia podrà sotmetre a votacions separades diferents apartats, per
iniciativa pròpia o d'algun dels portaveus." Es sotmet a aprovació els diferents
apartats de la moció

Abans del torn de precs i preguntes, l'alcalde sotmet a consideració del Ple
l'aprovació de diverses mocions que han estat presentades un cop s'havia formulat
l'ordre del dia.

5.bis.l MOCIÓ PER LA VISIBILITZACIÓ DEL COL. LECTIU LGTBI Moció que
presenta el Grup municipal de VeC per la visibilització del col.lectiu LGTBI a
Vilafranca del Penedès

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que la seva inclusió en la sessió del Ple ve
donada perquè el col.lectiu els ha demanat aquesta inclusió perquè avui coincideix
amb la commemoració del dia de l'alliberament lesbià, gai, trans i intersexual.

Sotmesa a votació la urgència del present punt, aquest és aprovat per unanimitat.
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La moció té el següent contingut literal:

Atès que el dia 28 de juny es commemora el Dia de l'Alliberament de lesbianes,
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.

Atès que aquest consistori, en diverses ocasions, ha mostrat el suport a la
diversitat sexual a la vila i a la defensa dels drets de les persones LGTBI.

Atesa la importància de visibilitzar i sensibilitzar a la ciutadania sobre aquesta
causa, i la necessitat de polítiques actives a favor de la igualtat efectiva i en suport
de les víctimes d'actes i situacions d'homofòbia.

Atesa la petició formulada per la Plataforma ciutadana LGTBI de Vilafranca del
Penedès de que es pengi al balcó de la Casa de la Vila la bandera de l'Arc de Sant
Martí, que representa aquest col.lectiu, durant la setmana del 28 de juny.

Per tot això, S'ACORDA:

1. Posar la bandera de l'arc de Sant Martí, representant el col.lectiu LGTBI, al balcó
de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant la setmana del 28 de juny,
com a mostra de suport del consistori i de la vila a aquest col.lectiu i en suport a
la diversitat i en defensa de la igualtat de drets.

VOTACIÓ: L'anterior moció NO s'aprova per 7 vots a favor (2 CUP, 3 ERC, 2 VeC) i
11 en contra (7 CiU, 4 PSC).

INTERVENCIONS:
A sol.licitud del grup proponent de la moció, i a l'empara de l'article 24.b) del
Reglament orgànic municipal, l'alcalde autoritza la intervenció explicant el sentit de
la moció a la Sra. Marta Àvila la qual manifesta: Per la visibilitat als pobles:

Com cada any, el 28 de juny es celebra el dia de l'orgull LGTB. Aquest col.lectiu ha
aconseguit avenços importants i un major reconeixement social que s'ha traduït en
la creació d'espais tancats als centres de les grans ciutats on poder mostrar-se amb
naturalitat i tenir una àmplia oferta d'oci.

No obstant això, als barris perifèrics, les ciutats mitjanes i petites i a les zones
rurals, mostrar l'afectivitat en públic, viure en parella, visibilitzar la ploma o el
martell, en el cas de les dones, és motiu de rebuig per una part de la població i pot
suposar l'aïllament laboral i social.

D'altra banda s'han imposat uns models socials estereotipats i artificials que molts
accepten per integrar-se i no sentir-se discriminats tant per part del mateix
col.lectiu LGTB com de la resta de la societat. Un models que encara tenint en
compte la diversitat interna existent, s'allunyen del caràcter majoritari del col.lectiu
i beneficia una minoria d'empreses, però no generen un benestar personal i una
verdadera integració en la societat (costos de gimnàs, despeses importants en
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discoteques, roba). A més cal bisualitzar al col. lectiu de bisexuals, que pateix
rebuig i incomprensió tant per part de la societat heterosexual com del col.lectiu
homosexual i dels transexuals, que encara són considerats persones malaltes per
part del sistema sanitari i pateixen discriminació laboral, institucional i social.

Per tot això, demanem que l'ajuntament pengi la bandera durant tota aquesta
setmana i que sigui un precedent pels propers anys.

El Sr. Toni Peñafiel (VeC) manifesta que el contingut ha estat explicat per la
portaveu de l'associació. Cal novament deixar clar el compromís de la vila per la
causa LGBTI i demana que es visibilitzi mitjançant la penjada de la bandera al balcó
de l'ajuntament durant tota aquesta setmana.

El Sr. Josep Àlvarez (ERC) manifesta que la bandera ja hauria d'estar penjada. AI
Parlament de Catalunya la bandera ja està penjada. La bandera està penjada a
l'entrada de l'ajuntament, això és, penjada dintre de l'armari. No és un tema de
Vilafranca, és un tema de tots els ajuntaments , de diferents colors La tenen
penjada al balcó, per exemple, Badalona, Barcelona, Berga, Sant Sadurní ...

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que l'ajuntament ha de treballar per la
normalització de la diversitat. Hi ha d'haver tolerància zero a l'homofòbia i
transfòbia, que continuen presents. Cal que aquestes actuacions de l'ajuntament
siguin quotidianes, cal que l'ajuntament faci tallers als instituts. Ha sigut el
col. lectiu Arran qui ha anat als instituts a parlar del tema.

La Sra. Montse Arroyo (PSC) manifesta que l'ajuntament està sensibilitzat en el
tema, treballa en polítiques LGBTI. L'ajuntament forma part d'un pla pilot de la
Diputació per tractar sobre aquests temes. S'ha començat a tractar del tema a
nivell de tècnics de l'ajuntament, entre els quals també hi eren els tècnics de
Jovenut.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que podria estar d'acord amb la Sra. Santís,
és un tema que hi ha de ser sempre, el fet de posar la bandera uns dies no vol dir
res. El que importa és la feina que es realitzi tot l'any. Cal que preparem la gent i el
tema aquest es tracti tot l'any.

El fet de penjar les banderes al balcó de l'ajuntament, ja fa temps que es va
establir de deixar de fer servir el balcó per penjar-hi banderes reivindicatòries.
Nosaltres la tenim davant de l'escala principal del consistori. Les coses es
demostren amb les actituds, amb la feina que es faci de fons, no amb teatre.

El Sr. Marcel Martínez (CUP), de la mateixa manera que van demanar penjar la
pancarta sobre el número de feminicidis que hi havia al llarg de l'any, quan es fan
aquest tipus d'accions és per reivindicar que hi ha una sèrie de mancances. Això es
fa per donar visibilitat del problema per uns dies. Arreglar el problema comença per
visibilitzar-Io

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que tenen una idea de com a des ser la façana
de l'ajuntament, perquè hi ha moltes minories i potser un dia vindrà una minoria
amb la que no hi estarem d'acord i llavors li direm no, donant un tracte
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discriminatori. Amb el que s'ha dit en el manifest, tots hi estem d'acord. Nosaltres
som la casa de tots i per això no ens posicionem en un sentit concret.

El Sr. Peñafiel (VeC) manifesta que el que es va plantejar era que al balcó no hi
hagués temes partidistes, però aquí s'està parlant d'un tema de drets humans.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que són sensibles amb el tema, per això s'ha
acceptat la urgència. Ens oferim per parlar amb l'entitat de temes concrets

S.bis.2 MOCIÓ SOBRE EL PROGRAMA DE "PATIS OBERTS" Moció que
presenten els grups municipals de VeC, ERCi CUPde l'Ajuntament de Vilafranca del
Penedès sobre el programa de "patis oberts"

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que la seva inclusió en la sessió del Ple ve
donada perquè normalment s'envia l'ordre del dia dijous i aquesta setmana es va
avançar i els van dir que era perquè divendres era festa. Cal prendre ara en
consideració per tal que es pugui iniciar la seva aplicació aquest setembre.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que ell personalment els va recordar que aquest
mes l'ordre del dia es tancava dimarts, abans de les set. Les comissions
informatives es van fer el mateix dimarts perquè en el seu dia es va decidir fer-les
sempre els dimarts. Les mocions es poden presentar durant tot el mes, si s'espera
al darrer dia, després poden equivocar-se. No es veu la urgència de la moció. A
més és impossible posar en marxa això abans del primer trimestre escolar, perquè
requereix una modificació pressupostària. Quan es va fer el programa de tarde a les
escoles, es va tardar un any en preparar i iniciar l'activitat.

Sotmesa a votació la urgència aquesta no s'observa per 7 vots favorables (2 CUP, 3
ERC, 2 VeC) i 11 desfavorables ( 7 CiU, 4 PSC)

Si no hi ha ordre en contra, la moció s'incorporarà al Ple de juliol.

S.bis.3 MOCiÓ PER UN NOU PAís LLIURE DE CORRUPCiÓ Moció que presenta el
grup municipal d'ERC i finalment també encapçalada pel grup municipal de CiU i de la
CUP per un nou país lliure de corrupció.

La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que la seva inclusió en la sessió del Ple ve
donada perquè són fets que han sortit a la llum en els darrers dies i de fet, encara
continuen sortint.

Sotmesa a votació la urgència del present punt, aquest és aprovat per unanimitat.

La moció té el següent contingut literal:
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El diari Pública ha difós les gravacions d'unes converses entre el ministre de
l'interior en funcions i candidat del Partit Popular per Barcelona, Jorge Fernandez
Díaz, i Daniel de Alfonso, cap de l'Oficina Antifrau, en què es demostra la
persecució dels poders de l'estat contra Esquerra Republicana de Catalunya i
Convergència Democràtica de Catalunya.

Amb la intenció de fer descarrilar el procés d'independència, el ministre Fernandez
Díaz, amb la connivència del cap de l'Oficina Antifrau, va intentar construir casos de
corrupció per desacreditar els partits favorables a la independència de Catalunya
davant de la societat.

Malgrat els seus intents per desprestigiar els partits sobiranistes, els implicats en
aquestes gravacions, no han trobat cap indici de corrupció per a fer-ho. Les forces
polítiques independentistes són perseguides per tots els poders de l'Estat espanyol
per entorpir que compleixin el mandat de la ciutadania de Catalunya.

La publicació de les gravacions ha generat una ràpida reacció entre la societat civil
que ha convocat manifestacions per expressar el rebuig a aquests fets.

Atès que l'Oficina Antifrau ha de ser una institució independent, que ha de treballar
per enfortir la integritat en el sector públic català, mitjançant la prevenció i la
investigació de la corrupció.

Atès que la llibertat ideològica és un dret fonamental i atempta contra aquesta
qualsevol intent de discriminació i persecució per raó de pensament i no poden
quedar impunes fets com els descrits, propis d'estat totalitaris.

Atès que la democràcia i la llibertat d'expressió han de ser els pilars bàsics d'un
Estat.

Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de
Vilafranca proposa l'adopció dels següents,

ACORDS

Primer. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès exigeix la dimissió, tant del Ministre
de l'Interior en funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l'Oficina
Antifrau de Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que en cas de confirmar-se
aquesta informació, haurien pogut fer un ús indegut del seu càrrec a l'intentar
perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.

Segon. Manifestar el suport de l'Ajuntament de Vilafranca a les accions que tant el
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.

Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un
nou país lliure de corrupció d'Estat.

Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l'Associació de Municipis per la Independència.
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VOTACIÓ: L'anterior moció és aprovada per unanimitat dels regidors presents.

INTERVENCIONS:
La Sra. Mònica Hill (ERC) manifesta que fa uns dies que escoltem les gravacions del
diari Público que demostren les persecucions de l'Estat per fer descarrilar el procés
català per a la independència. Intenten desprestigiar mitjançant falsedats, les
persones que estan al capdavant del procés cap a la independència. La conspiració
atempta contra la democràcia, no es pot perseguir la diversitat ideològica.

l encara indigna més sentir el comentari de "les hemos destrozado el sistema
sanitario". Menys s'entén encara que un partit corrupte guanyi diputats a cops
d'escàndol. La nostra república serà lliure de corrupció i de conspiració.

Exigeixen la dimissió de dos personatges perquè no són dignes de cap institució
democràtica.

El Sr. Ramon Arnabat (VeC) manifesta que estan d'acord amb el text de la moció.
És bo recordar que el cap de l'Oficina antifrau va ser nomenat amb els vots de CiU,
pp i PSc.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana també encapçalar la moció. És evident que
vivim en un estat que té por a tot allò que es vota a Catalunya. Hem de tenir una
mirada ampla perquè ens repugnen aquestes pràctiques, que també han estat
empleades pels Mossos d'esquadra mitjançant la confecció de fitxers d'activistes.

El Sr. Ramon Zaballa (PSC) manifesta que subscriu plenament allò que ha dit el Sr.
Arnabat. Preocupa el qüestionament de principis democràtics. No comparteixen els
tres primers paràgrafs de la moció, però comparteixen plenament la part dispositiva
i per quest motiu votaran a favor. Pels que es qüestionen el paper del PSC en
l'elecció del cap de l'Oficina antifr'au, només anunciar que el PSC avui mateix ha
presentat una querella.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que votaran a favor i demanen també
encapçalar la moció i vol recordar que contra d'aquell nomenament només va votar
Solidaritat per la Independència

6. Precs i preguntes.

La Sra. Laia Santís (CUP) manifesta que a Vilafranca hi ha més de 100 habitatges
ocupats. Per altra banda, hi ha un elevat número de sol.licitants d'habitatge públic.
Atès que l'ajuntament no ha fet ús de les eines que preveu la Llei 24/2015, del 29
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i
la pobresa energètica, obligant als grans tenidors de pisos buits a posar-los a
lloguer. Que fa l'equip de govern per donar resposta a les previsions d'habitatge?
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L'alcalde Pere Reguli (CiU) manifesta que aquesta pregunta ha pres més la forma
de moció que de pregunta. Dels edificis ocupats que hi ha a Vilafranca en fem un
seguiment. En quant a la pregunta formulada, ja la hi respondrem per escrit.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) pregunta si l'ajuntament disposa d'un protocol
actualitzat per actuacions de crisi sanitària.

El Sr. Aureli Ruiz (CiU) manifesta que ja li faran arribar.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) demana que es revisi si durant la dictadura de Franco
l'ajuntament va fer algun tipus de reconeixement o nomenament amb personatges
relacionats amb el franquisme.

L'alcalde Pere. Reguli (CiU) manifesta que no dedicaran recursos humans a revisar
les actes de tots aquells anys.

El Sr. Marcel Martínez (CUP) manifesta que es va acordar posar el nom de Guillem
d'Agulló a un carrer que hi ha al costat del Ricard Fortuny i encara no s'ha posat.

L'alcalde Peres Reguli (CiU) manifesta que pensava que estava fet.

El Sr. Marcel Martínez pregunta qui es farà càrrec de les rampes d'accessibilitat a la
llosa de la via.

L'alcalde Pere Reguli (CiU) respon que ja el contestaran.

L'alc Ide aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc

AJUNTAMENT
ViLAFRANCA
DEL PENEDÈs
AJealdia

Per Reguli i Riba
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