
 
 
 
 

 
PROJECTE NORMATIU 

 
Ordenança per la qual es modifica l’Ordenança, de 27 de Novembre de 1998, de 
circulació de vianants i de vehicles 
 

 
 

Article únic.- Modificació de l’Ordenança, de 27 de novembre de 1998, de circulació de vianants 
i de vehicles. 
 
 
L’Ordenança de 27 de novembre de 1998 de circulació  de vianants i de vehicles queda modificada 
en aquests termes: 

 
Catorze.-  Es modifica l’apartat 2 de l’article 40, que queda redactat de la forma 
següent: 
 

“Article 40 
Motocicletes i ciclomotors 
 
(...) 
2. Preferentment s’ha d’estacionar a la calçada, però quan no sigui possible 
l’estacionament en els espais previstos a l’apartat anterior i no estigui prohibit 
o no hi hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada o d’estacionament 
per a persones amb discapacitat, ni zones d’estacionament prohibit definides 
a l’articulat d’aquesta Ordenança que regula la reserva d’estacionament i les 
zones no permeses, es pot estacionar  a les voreres, les andanes o els 
passeigs de més de tres metres d’amplada, en les següents condicions:  
a) A una distància de cinquanta centímetres de la vorada.  
b) A dos metres dels límits d’un pas de vianants o d’una parada de 

transport públic.  
c) Entre els escossells, si n’hi ha, sense sobrepassar-los.  
d) Paral·lelament a la vorada, quan les voreres, andanes o passeigs 

tinguin una amplada d’entre tres i sis metres.  
e) En semibateria, quan l’amplada de les voreres, andanes o passeigs 

sigui superior a sis metres.  
f) Accedint a les voreres, andanes i passeigs amb el motor parat i sense 

ocupar el seient. Únicament es pot utilitzar la força del motor per 
salvar el desnivells de la vorada, sense que es pugui accedir pels 
passos destinats als vianants amb el motor en marxa i assegut en el 
seient.  

g) En tot els casos, s’ha de deixar un espai lliure pels vianants de tres 
metres.  

(...)” 

 


