
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Servei de Mobilitat

Proposta de regulació de noves àrees de vianants 

Es proposa establir les següents mesures per regular la circulació de vehicles en les noves àrees
de vianants.

1.  Les  limitacions  de  circulació  i  parada  que  s’estableixin  en  aquesta  àrea  de  vianants  no
afectaran,  prèvia autorització municipal, als vehicles que:

a. Disposin  de plaça d’aparcament  en aquest  àmbit  (o a l’àrea de vianants
Plaça Vella, en cas que l’àrea de vianants del Vapor Gran o Passeig).

b.  Siguin  de  titularitat  dels  residents  d’aquest  àmbit  o de  finques  que
disposin d'un accés per a vianants en aquest  àmbit (o a l’àrea de vianants
Plaça Vella, en cas que l’àrea de vianants del Vapor Gran o Passeig).

c. Bicicletes, tricicles i vehicles de mobilitat personal, segons el que regula als
apartats 8 i 9.

d. Traslladin persones malaltes amb domicili dins de l’àrea de vianants.

e. Efectuïn  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  segons  el  que  regula  el
següent apartat.

f. Traslladin als hostes de residències o llars de gent gran situats dins l’àrea de
vianants.

g. Accedeixin o surtin d’un garatge o estacionament autoritzat, i sempre amb la
corresponent autorització municipal, podran circular però no parar.

h. Siguin conduïts i/o ocupats per persones amb mobilitat reduïda que siguin
titulars de targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i els que
traslladin, a l’interior o surtin de l’àrea o zona a aquestes persones amb la
deguda autorització municipal. 

i. Efectuïn operacions de càrrega i descàrrega de residents, amb la deguda
autorització municipal, sempre que no sigui per a una activitat comercial, que
no es bloquegi el carrer i que es garanteixi per al pas per vianants 1 metre
com a mínim entre el vehicle i la façana més propera.

j. Els vehicles de transport públic regular de viatgers, tant d’ús general com
especial, així com els d’assistència a l’operació de tals serveis.

k. Vehicles d’autotaxi, quan siguin requerits per prestar servei.

l. Els  que  efectuïn  operacions  de  mudança,  sempre  prèvia  autorització
municipal.

m. En cap cas les limitacions establertes afectaran a la circulació, parada o
estacionament dels vehicles del servei d’extinció d'incendis i salvament,
els  de les  forces i  cossos  de seguretat,  policies  locals,  protecció  civil,
agents  de  mobilitat,  ambulàncies  i  sanitaris,  serveis  funeraris,  grua
municipal,  servei  d’arrendament  públic  de  bicicletes  de  titularitat
municipal, neteja i recollida de residus, assistència domiciliària, control de
l’edificació i d’altres serveis municipals que hagin d’atendre necessitats a
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la  via pública o de les persones, entrega de medicaments a farmàcies
ubicades a la pròpia via o zona de vianants, i en general altres serveis
municipals  que  hagin  d’atendre  necessitats  en la  via  pública  o  de  les
persones,  així  com  els  vehicles  expressament  exclosos  d’aquesta
prohibició per resolució justificada de l’Autoritat Municipal.

2. La càrrega i descàrrega a les àrees de vianants estarà subjecte a les condicions
següents:

a. L’horari per efectuar la càrrega i descàrrega serà  laborables de dilluns a
dissabte de  7 a 11 de 13.30 a 16.30 i de 20.30 a 22h, podent-se realitzar
de 7-22h sempre que es tracti de vehicles amb el distintiu ambiental CERO
o en horari nocturn sempre que compleixin les limitacions i  condicionants
establerts a la normativa específica aplicable en matèria de soroll i disposi
de protocol de silenci aprovat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 

b. Les operacions de distribució urbana de mercaderies es podran fer durant
un temps màxim de 30 minuts.

c. Durant  l’horari  de  càrrega  i  descàrrega,  les  àrees  de  vianants  restaran
accessibles als vehicles destinats a lliurar o a recollir mercaderies als edificis
que  tinguin  com  accés  principal  algun  dels  carrers  compresos  en  les
esmentades illes.

d. Els vehicles destinats a lliurar o a recollir les mercaderies resten subjectes  a
les limitacions següents:

i. El pes màxim autoritzat no podrà superar els 5.500 kg.

ii. Els vehicles que es poden utilitzar per a la distribució urbana
de  mercaderies  son  bicicletes,  ciclomotors,  motocicletes,
automòbils de 3 rodes, camions o furgons/furgonetes de MMA
≤5.500 kg, sempre i quan la persona física o jurídica titular o
arrendatària del  vehicles  figuri  en situació d’alta  de l’Impost
d’Activitats Econòmiques. No se consideren vehicles a efectes
de la distribució urbana de mercaderies els vehicles turismes,
excepte  aquells  vinculats  a  titulars  d’activitats  econòmiques
ubicades  dins  aquesta  àrea  de  vianants  i  que  estiguin
desenvolupant  accions  de càrrega i  descàrrega puntual  del
seu vehicle. 

iii. La parada del vehicle es durà a terme en un punt on no es
bloquegi la circulació de la resta de vehicles, alhora que caldrà
deixar  lliure  el  pas  per  vianants:  la  distància  mínima  de
referència serà d’un metre entre el  vehicle  i  la  façana més
pròxima.

iv. Els vehicles hauran d’estar realitzant operacions de càrrega i
descàrrega en els dies i horaris establerts per la senyalització,
a  excepció  de  les  bicicletes  destinades  al  transport  de
mercaderies que podran fer-ho sense limitació horària.
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v. En els casos en què calgui l’accés d’un vehicle de pes o de
dimensions superiors a les autoritzades, caldrà comunicar-ho
prèviament a l’Ajuntament, per tal de procedir, si correspon, a
la corresponent autorització.

3. En el supòsit que es justifiqui una periodicitat més gran a la prevista pel que fa a la
càrrega  i  descàrrega,  l’Ajuntament  expedirà,  si  s’escau,  les  corresponents
autoritzacions per a horaris diferents dels  establerts.  Un cop finalitzat  l’horari  de
càrrega i descàrrega, l’àrea de vianants ha de restar lliure dels vehicles que gaudien
de l’horari d’accés limitat.

4. Als accessos de les àrees de vianants es podran col·locar elements de protecció o
barrera de la calçada, sempre que es respectin les condicions d’accessibilitat de les
persones vianants, l’accés a la propietat i el pas de vehicles d’emergències. 

5. El  control  d’accessos podrà efectuar-se per agents de l’autoritat,  o mitjançant  la
captació d’imatges de càmeres instal·lades al perímetre de l’àrea o a l’interior de la
mateixa,  per  generar  denuncies  automatitzades.  Aquests  mateixos  dispositius
hauran de ser aprovats per decret de l’Alcalde i comunicats a la Comissió de control
dels dispositius de Videovigilànica de la Generalitat de Catalunya. 

6. L’Autoritat Municipal podrà eximir de totes o algunes de les limitacions establertes a
les àrees de vianants a determinats vehicles i per causes justificades, especialment,
a les bicicletes i tricicles que realitzin transport de persones, mercaderies o serveis
publicitaris.

7. Excepcionalment i prèvia sol·licitud, es podrà autoritzar l’accés, circulació, parada i
estacionament  de  vehicles  en  aquestes  zones,  en  els  casos  en  que  quedi
degudament justificada la necessitat de realitzar-ho, en algun dels casos següents:

a) La celebració d’esdeveniments socials, culturals i esportius.

b) Quan  es  justifiqui  la  impossibilitat  logística  d’efectuar  el  transport  en
vehicles  d’inferior  tonatge  i  en  horari  diferent  als  indicats  en  la
senyalització  corresponent,  i  no  es  pertorbi  la  mobilitat  general  o
particular de la zona.

c) Quan, per imposició de llicència o autorització o compliment de norma
general, s’estableixin horaris concrets de realització d’activitats vinculats
necessàriament a la circulació de vehicles de tonatge superior al de lliure
circulació.

8. Les bicicletes poden circular lliurement per l’àrea de vianants respectant la prioritat
de vianants. En tot cas, caldrà respectar les condicions generals següents:

a. Hauran de respectar sempre la preferència vianant.

b.  Podran circular a màx. 10 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada.

c.  Podran  circular  en  tots  dos  sentits  de  la  marxa,  excepte  senyalització
específica que ho prohibeixi.

d.  No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes. 
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e. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5m respecte dels i les
vianants. 

f. S’haurà de suspendre la circulació de bicicletes i hauran de desmuntar de la
bicicleta  quan  estigui  senyalitzat  específicament,  i  en  moments  d’alta
intensitat  o  aglomeració  de circulació  de persones,  atenent  als  següents
criteris: 

i. Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància.

ii. Quan no resulti  possible circular en línia recta durant 5 metres de
manera continuada.

iii. excepció de bicicletes destinades a persones amb mobilitat reduïda,
que podran circular a la velocitat de pas de persona.

iv. Quan les  restriccions  s'apliquin  als  VMP es faran extensives  a  la
resta  de  vehicles,  amb  excepció  de  vehicles  de  persones  amb
mobilitat reduïda, vehicles amb permisos o en serveis especials.

9. Els VMP0, els VMP amb motor de tipus A, B, i els cicles de més de dues rodes de
tipus  C1  i  C2,  podran  circular  per  l’àrea  de  vianants  respectant  la  prioritat  de
vianants i de VMP destinats a persones amb mobilitat reduïda i tenint en compte
que:

a. Hauran de respectar sempre la preferència de vianants. 

b. Podran  circular  a  màx.  10  km/h,  o  velocitat  inferior  si  està  senyalitzada,
excepte en moments d’aglomeració.

c.  Podran  circular  en  tots  dos  sentits  de  la  marxa,  excepte  senyalització
específica que ho prohibeixi.

d.  No podran circular a menys d'1,5 m de les façanes, excepte els VMP i cicles
de més de dues rodes per a persones amb mobilitat reduïda que hauran de
moderar la velocitat quan la distància sigui inferior.

e. Mantindran una distància de separació mínima de 1,5 m respecte dels i de
les vianants, excepte els VMP i cicles de més de dues rodes per a persones
amb mobilitat reduïda que hauran de moderar la velocitat quan la distància
sigui inferior.

f. S’haurà de suspendre la circulació de VMP i cicles de més de dues rodes, i
els usuaris hauran de desmuntar quan estigui senyalitzat específicament, i
en moments d’alta intensitat o aglomeració de circulació de persones.

i. Quan no resulti possible mantenir 1,5 m de distància respecte els i
les vianants. 

ii. Quan no resulti possible circular en línia recta durant 5 m de manera
continuada.
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iii.  Amb excepció dels VMP i cicles de més de dues rodes destinats a
persones amb mobilitat reduïda, que podran circular a la velocitat de
pas de persona.

iv. Quan les  restriccions  s'apliquin  als  VMP es faran extensives  a  la
resta  de  vehicles,  amb  excepció  de  vehicles  de  persones  amb
mobilitat reduïda, vehicles amb permisos o en serveis especials.

22 de novembre de 2019
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