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Exp. Núm. 2020/39745 

Òrgan: Servei de Mobilitat 

Assumpte:  Tractament de les aportacions i preguntes presentades a l’avantprojecte d’Ordenança de 

Mobilitat 

 

 

Primer.- Antecedents 

El Decret 1085 de 11 de febrer de 2021, que resol aprovar l’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat;  

fer tramesa d’una còpia de l’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat als Grups Municipals per tal que 

en el termini de 15 dies presentin les esmenes que considerin oportunes; i publicar el text de 

l’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat al portal web https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-

obert-i-transparencia/accio-de-govern-iormativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-

dels-projectes-normatius-en-curs, amb l'objectiu de donar audiència als ciutadans i ciutadanes 

afectades i demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer-se per altres persones o entitats, 

per un període de 15 dies. 

La convocatòria del Consell de Mobilitat que té lloc el 18 de febrer de 2021. 

Finalitzat el tràmit de presentació d’aportacions a l’avantprojecte d’Ordenança, s’han presentat 62 

escrits d’aportacions i preguntes dins de termini i 3 escrits d’aportacions extemporanis. 

Segon.- Tractament de les aportacions. 

1. Es proposa eliminar l’apartat d) de l’article 16, relatiu a que tenen la consideració de vianants les 

persones que circulen amb ginys mecànics 

Tractament: NO S’ACCEPTA.  

L’annex II del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles recull les definicions i categories dels vehicles, entre les que no hi figuren els ginys mecànics; així 

mateix, l’article 121.4 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament 

General de Circulació, estableix que els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no podran 

circular per la calçada, llevat que es tracti de zones, vies o parts d'aquestes que els estiguin especialment 

destinades, i només podran circular a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials degudament 

senyalitzats amb el senyal regulat a l'article 159, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per 

altres vehicles; per tant, d’acord amb la normativa referida, els ginys mecànics no tenen la consideració de 

vehicles ni les persones que hi circulen la consideració de conductor, havent de ser tractades com a 

vianants. 

2. Es proposa eliminar “No” de l’apartat 2 de l’article 29 que diu que: No és obligatòria la circulació 

per les vies ciclistes definides a l’apartat anterior (pista bici, carril bici, vorera bici) excepte quan 

la senyalització específica així ho indiqui. 

Tractament: NO S’ACCEPTA.  
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No hi ha un senyal que elimini l’obligació. El senyal S-33 Sender pedalable indica l’existència d’una via 

per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat, i que discorre per espais oberts, parcs, jardins o 

boscos. En canvi sí que hi ha el senyal R-407a, Via reservada per cicles o via ciclista, que obliga als 

conductors i conductores de cicles a circular per la via a l’entrada de la qual estigui situada. 

3. Es proposa afegir “No” a l’article 50 que diu que: Els ginys mecànics podran circular per les 

voreres. 

Tractament: NO S’ACCEPTA.  

L’article 121.4 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació, estableix que els que utilitzin monopatins, patins o aparells similars no podran circular per la 

calçada, llevat que es tracti de zones, vies o parts d'aquestes que els estiguin especialment destinades, i 

només podran circular a pas de persona per les voreres o pels carrers residencials degudament senyalitzats 

amb el senyal regulat a l'article 159, sense que en cap cas es permeti que siguin arrossegats per altres 

vehicles; per tant, la normativa referida permet la circulació de ginys per voreres i carrers residencials 

senyalitzats amb el senyal S-28.  

4. Es proposa modificar l’article 30.2 suprimint que les persones menors de 12 anys puguin circular 

per les zones de vianants, incloses voreres, andanes i passeigs, amb condicions, ja que l’article 

121.5 del RGC prohibeix la circulació de tota classe de vehicles per les voreres. 

Tractament: S’ACCEPTA. 

L’article 121.5 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació (RGC), estableix que la circulació de tota classe de vehicles en cap cas haurà d’efectuar-se per 

les voreres i demés zones de vianants. 

L’avantprojecte d’ordenança estableix en el seu article 30.2 que les persones menors de 12 anys poden 

circular en bicicleta per les zones de vianants, complint determinades condicions. D’acord amb  l’article 

121.5 del RGC, s’ha de suprimir aquest apartat. 

5. Es proposa suprimir de l’apartat 1 de l’article 31: No obstant, es podrà habilitar mitjançant 

l’oportuna senyalització, la circulació en doble sentit exclusiva per a bicicletes. 

Tractament: NO S’ACCEPTA.  

No totes les vies permeten la circulació en sentit contrari a l’establert per la seva pròpia amplada i usos 

d’estacionament; per tant, es manté la redacció actual de l’article 31.1 de l’avantprojecte d’ordenança que 

aplicaria a vies de carrers residencials o Zona 30, quan les condicions d’espai ho permetin, amb 

senyalització específica relativa al sentit contrari per aquests vehicles i sota unes condicions determinades. 

6. Es proposa suprimir l’apartat 2 de l’article 31: En el supòsit previst a l’apartat anterior, les 

bicicletes que circulin en sentit contrari tindran preferència respecte els vehicles que circulin en 

sentit propi. 
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Tractament: S’ACCEPTA. 

Es suprimeix l’apartat 2 de l’article 31 de l’avantprojecte d’ordenança perquè no hi ha preferència entre 

dos vehicles en sentits oposats. 

7. Es proposa la següent redacció de l’article 27.3 : És obligatori que els menors de 16 anys que 

circulin en bicicleta utilitzin el casc de protecció homologat. 

Tractament: S’ACCEPTA PARCIALMENT. 

L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària estableix que el conductor i, si escau, els 

ocupants de bicicletes i cicles en general estaran obligats a utilitzar el casc de protecció en les vies urbanes, 

interurbanes i travessies, en els termes que reglamentàriament es determini sent obligatori el seu ús pels 

menors de setze anys , i també pels que circulin per vies interurbanes. 

 

Es dóna nova redacció a l’apartat 3 de l’article 27: Les persones menors de 16 anys, conductores o 

ocupants d’una bicicleta, estan obligades a utilitzar el casc de protecció homologat. 

 

8. Es proposa suprimir l’apartat c) de l’article 29.1 que inclou la vorera bici com a via ciclista. 

Tractament: NO S’ACCEPTA.  

L’annex I del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, recull les voreres bici com a via ciclista. 

Actualment existeixen voreres bici a la ciutat de Mataró; per tant és necessari mantenir la seva regulació, si  

bé preval la voluntat de potenciar la circulació en calçada. 

9. Respecte l’article 29.2 relatiu als carrils bici s’incideix en el fet que alguns carrils bici actuals 

desemboquen en voreres sense vorera bici, amb només un senyal que permet/obliga a circular a les 

bicicletes. 

Tractament: NO S’ACCEPTA.  

El desenvolupament, revisió i millora de la xarxa ciclista no és objecte de l’avantprojecte d’ordenança, 

sinó del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró. 

10. S’indica que el concepte illa de vianants no es troba definit a l’avantprojecte d’ordenança i 

s’incideix en la manca de concordança amb la senyalització existent que diu “Zona de vianants”. 

Tractament: S’ACCEPTA PARCIALMENT. 

L’article 19 de l’avantprojecte d’ordenança regula l’illa de vianants, d’acord amb la competència de 

regulació dels usos de les vies, creant aquesta figura que és un carrer residencial però amb restriccions de 

circulació per trams horaris i amb les excepcions previstes per a determinats vehicles; en tot cas, sí que 

caldrà actualitzar la senyalització existent d’acord amb la nova ordenança. 
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11. Es proposa que les illes de vianants es senyalitzin a l’entrada amb el senyal R-101 d’entrada 

prohibida i no amb el senyal R-100 de circulació prohibida. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

El senyal R-100 que indica circulació prohibida és correcta, perquè la prohibició en qüestió regeix a l’illa 

de vianants amb les excepcions que figurin a la llegenda del senyal referit. 

12. Es proposa eximir de les restriccions a l’illa de vianants les bicicletes que facin distribució urbana 

de mercaderies prevista a l’article 120.1 de l’avantprojecte. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Es manté la possibilitat de circulació i estacionament a les illes de vianants de bicicletes destinades a una 

activitat econòmica de transport de mercaderies per a realitzar-hi les operacions de distribució urbana de 

mercaderies que defineix l’article 120.1. 

L’avantprojecte d’ordenança regula en el seu Títol III, Capítol II les condicions generals i particulars de 

circulació de les bicicletes i altres cicles per determinats carrers.  

13. Es proposa respecte l’article 92.3 b) anar desplaçant a calçada l’estacionament de motocicletes, 

ciclomotors, bicicletes i altres cicles i VMP. 

Tractament: S’ACCEPTA PARCIALMENT. 

L’article 92.3 b) de l’avantprojecte d’ordenança prohibeix l’estacionament en vorera de motocicletes, 

ciclomotors, bicicletes i altres cicles i VMP, excepte en el cas que la senyalització ho permeti; i únicament 

es senyalitza quan hi ha una demanda excessiva d’estacionament per haver-hi un pol d’atracció de 

persones usuàries important (p.e. estació de Ferrocarril, Instituts...),o per manca d’espai proper, si bé, la 

tendència és anar disposant aparcaments en calçada per aquesta tipologia de vehicles. 

14. Es proposa afegir un apartat 6 a l’article 27 relatiu a prohibir que les persones conductores de 

bicicletes i altres cicles circulin amb una sola roda recolzada a terra, i que facin cabrioles i 

malabarismes amb el vehicle. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 3 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació, prohibeix conduir de manera negligent o temerària. La proposta quedaria dins la prohibició 

prevista a la norma sectorial per a qualsevol tipus de vehicle. 

15. Es proposa la següent redacció de l’article 27.2: A les vies urbanes, la circulació de bicicletes s’ha 

de desenvolupar per la calçada, per les vies ciclistes i per les zones especialment habilitades, però 

mai per les voreres i zones de vianants. 
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Tractament: S’ACCEPTA. 

Tal i com s’ha dit en el tractament de l’aportació 4, l’article 121.5 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de 

novembre pel que s’aprova el Reglament General de Circulació, diu que la circulació de tota classe de 

vehicles en cap cas s'ha de fer per les voreres i altres zones de vianants. 

L’avantprojecte d’ordenança estableix en el seu article 30.2 que les persones menors de 12 anys poden 

circular en bicicleta per les zones de vianants, complint determinades condicions. D’acord amb  l’article 

121.5 del RGC, s’ha de suprimir aquest apartat. 

16. Es proposa en relació a l’article 29.1 b) que no es facin carrils bici de doble sentit de circulació per 

la perillositat. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’annex I del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària defineix el carril bici com una via 

ciclista adossada a la calçada, en un sol sentit o en doble sentit; per tant, la pròpia norma sectorial permet 

els carrils bici de doble sentit de circulació. En tot cas, si es respecta la senyalització i les normes de trànsit 

aquesta tipologia de carrils bici no ha de suposar un perill implícit. 

17. Es proposa fer extensiu el límit de velocitat de 30 km/h a totes les vies. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 77.1 b) de l’avantprojecte d’ordenança estableix el límit genèric de velocitat a que poden circular 

els vehicles per les vies urbanes en 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació i l’apartat 2 del 

mateix article diu que l’Ajuntament de Mataró podrà rebaixar les velocitats genèriques establertes a 

l’apartat 1 prèvia senyalització específica; per tant, amb la nova regulació la majoria de vials passaran a 30 

km/h, però s’ha de mantenir una xarxa bàsica per on circulin la majoria de vehicles, i anar desenvolupant 

la pacificació prevista en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. 

18. L’article 137 c) estableix el supòsit d’immobilització següent: La persona conductora o passatgera 

no facin ús dels casc de protecció o dels dispositius de retenció infantil, en els casos en què fos 

obligatori. Aquesta mesura no s’aplicarà als ciclistes. Es proposa suprimir: Aquesta mesura no 

s’aplicarà als ciclistes. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Es tracta d’un supòsit d’immobilització regulat a l’article 104 c) del Reial Decret 1428/2003, de 21 de 

novembre pel que s’aprova el Reglament General de Circulació; per tant, no es pot suprimir l’apartat que 

es proposa. 

19. Es proposa que en la regulació de les condicions generals de circulació de les bicicletes i altres 

cicles (article 27) i dels vehicles de mobilitat personal (article 37), les persones conductores portin 

sempre una armilla reflectant degudament homologada. 
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Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 22 del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles, regula els llums i elements reflectors dels que han de disposar els cicles i les bicicletes per poder 

circular; per això, l’article 27.5 de l’avantprojecte d’ordenança hi fa remissió directa; pel que fa als 

vehicles de mobilitat personal, l’article 37.7 de l’avantprojecte d’ordenança en fa la regulació d’acord amb 

la Instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT. 

20. Es proposa que l’ús del casc sigui obligatori per a tots els ciclistes, no només pels menors de 16 

anys. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària estableix que el conductor i, si escau, els 

ocupants de bicicletes i cicles en general estaran obligats a utilitzar el casc de protecció en les vies urbanes, 

interurbanes i travessies, en els termes que reglamentàriament es determini sent obligatori el seu ús pels 

menors de setze anys , i també pels que circulin per vies interurbanes. 

 

21. Es proposa afegir un apartat 5 a l’article 48 relatiu a les condicions generals de circulació dels 

vehicles de mobilitat personal: Els ginys mecànics tenen prohibit fer exercicis esportius i 

d’habilitat en qualsevol lloc de l’espai públic, amb l’excepció de les zones reservades 

especialment per a aquestes activitats. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 3 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació, prohibeix conduir de manera negligent o temerària. La proposta quedaria dins la prohibició 

prevista a la norma sectorial per a qualsevol tipus de vehicle. 

22. Es proposa prohibir la circulació per vorera a menys d’1,5 metres dels portals i façanes. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Es considera que la seguretat dels vianants queda garantida amb la redacció dels articles 30.2 i 50 de 

l’avantprojecte d’ordenança, relatius a la circulació de bicicletes i ginys mecànics per les zones de vianants 

i determinats carrers. 

23. Es proposa la següent redacció de l’article 147: La competència per sancionar les infraccions a les 

normes generals de circulació i a les d’aquesta Ordenança comeses en les vies urbanes correspon a 

l’Alcalde, que podrà delegar les seves atribucions en un regidor. 

 

El procediment sancionador s'incoarà d'ofici per la denúncia que tingui notícia dels fets que 

puguin constituir infraccions tipificades en aquesta Ordenança o en les normes generals de 

circulació, mitjançant denúncia d’agents de la Policia Local o de qualsevol persona que tingui 

coneixement dels fets. No obstant això, la denúncia formulada per un agent de la Policia Local i  
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notificada a l'acte al denunciat, constitueix l'acte d'iniciació del procediment sancionador, atots els 

efectes. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 84 del Reial Decret 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 regula la competència per sancionar les 

infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes i l’article 86 del mateix text normatiu regula la 

incoació del procediment sancionador. Així mateix, l’article 145 de l’avantprojecte d’ordenança fa 

remissió als diferents règims jurídics sancionadors establerts a la normativa sectorial. 

24. Es proposa revisió lingüística. 

Tractament: S’ACCEPTA. 

Es farà revisió lingüística prèviament a la fase d’aprovació inicial de l’ordenança de Mobilitat. 

25. Es proposa destinar agents específics del Servei de la policia local a peu de carrer (com a mínim 1) 

per vetllar pel compliment de la norma i a fer campanyes sobre aquesta amb impresos simplificats. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 147 de l’avantprojecte d’ordenança diu que els agents de la policia local encarregats del servei de 

vigilància del trànsit denunciaran les infraccions que observin quan exerceixin funcions d’aquesta 

naturalesa. Respecte a la proposta relativa a fer campanyes de difusió de la norma, s’adopta el compromís 

municipal de donar la màxima difusió a la nova ordenança, de forma didàctica i continuada, per tal que 

tota la ciutadania tingui la informació sobre les novetats i conceptes bàsics que s’hi estableixen. 

26. Es proposa poder circular amb un vehicle de mobilitat personal per un carril bici en sentit contrari 

a l’establert per poder girar més fàcilment. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

No es considera recomanable per les pròpies dimensions del carril bici.  

27. Es proposa pintar en el Passeig Marítim distintius per tal que els vehicles de mobilitat personal hi 

puguin circular i millorar el manteniment de l’asfalt. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Els vehicles de mobilitat personal poden circular per la calçada i no és necessària la seva senyalització amb 

distintius específics.  

28. Es proposa modificar l’article 19.4 a) en el sentit que l’excepció a la restricció de circulació i 

estacionament a les illes de vianants de bicicletes destinades a una activitat econòmica s’ampliï a 

les bicicletes en general amb la següent condició: Les bicicletes sempre que no hi hagi alta 

intensitat o aglomeració de persones, és a dir, quan resulti possible mantenir respecte les persones 

vianants un metre de distància, o circular en línia recta durant cinc metres de manera continuada. 
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Tractament: S’ACCEPTA PARCIALMENT. 

Es manté la possibilitat de circulació i estacionament a les illes de vianants de bicicletes destinades a una 

activitat econòmica de transport de mercaderies per a realitzar-hi les operacions de distribució urbana de 

mercaderies que defineix l’article 120.1, en tractar-se d’espais en els quals la circulació i/o l’estacionament 

s’hi troba restringit, i s’amplia a la resta de bicicletes (ús particular).  

L’avantprojecte d’ordenança regula en el seu Títol III, Capítol II les condicions generals i particulars de 

circulació de les bicicletes i altres cicles. 

29. Es proposa que es senyalitzin els carrers residencials mitjançant senyals verticals que incloguin, si 

s’escau, pictogrames de persones i bicicletes i a més, senyals horitzontals al terra amb el 

pictograma de la bicicleta i la velocitat màxima de circulació dels vehicles de 29 km/h. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

No es considera necessari que l’article 20.1 de l’avantprojecte d’ordenança ho reguli perquè el senyal 

vertical de Zona 30 queda recollit per l’article 159 del  Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel 

que s’aprova el Reglament General de Circulació, que ja inclou aquests pictogrames. Quan es permeti 

l’accés en sentit contrari (doble sentit) es podrà utilitzar una placa complementària que indiqui la bicicleta. 

Així mateix, per la diferent tipologia de paviments, no es preveu amb caràcter general la utilització de 

marques viàries horitzontals, només en determinats casos. 

30. Es proposa que es senyalitzin les Zones 30 amb senyals verticals que incloguin, si s’escau, 

pictogrames de persones i bicicletes, i a més, senyals horitzontals al terra amb el pictograma i la 

velocitat màxima dels vehicles de 30 km/h. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

No es considera necessari que l’article 21.1 de l’avantprojecte d’ordenança ho reguli perquè el senyal 

vertical de Zona 30 queda recollit per l’article 159 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que 

s’aprova el Reglament General de Circulació i no preveu aquests pictogrames; si bé, s’acostumen a 

senyalitzar les entrades de les Zones 30 amb marques viàries horitzontals amb pictogrames de bicicletes i 

símbol 30. 

31. Es proposa afegir el següent apartat a l’article 27: Els semàfors de Mataró hauran de tenir un llum 

específic per a bicicletes que es posarà en ambarí quan el llum per a la resta de vehicles del mateix 

sentit es posi en vermell, de manera que es permeti el creuament de la via en bicicleta si les 

condicions del trànsit ho permeten. En absència de senyalització semafòrica específica per a 

bicicletes, les persones conductores d’aquests vehicles podran interpretar el vermell semafòric del 

seu sentit de circulació com un ambarí que permeti el creuament de la via en bicicleta si les 

condicions del trànsit ho permeten. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 
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L’article 148 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació, preveu un semàfor reservat a cicles, i l’article 146 del mateix text normatiu defineix el 

significat d’un semàfor amb llum vermella no intermitent, i no permet la interpretació que es proposa 

d’ambarí per a bicicletes. 

En tot cas, si la regulació viària ho permetés, s’estudiaria l’adopció de semàfors reservats per a cicles, en 

especial quan hi hagi carril bici. 

32. Es proposa modificar l’article 27.3 perquè la seva redacció sembla indicar que totes les persones 

conductores han d’emprar casc quan circulen en bicicleta. 

Tractament: S’ACCEPTA. 

L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària estableix que el conductor i, si escau, els 

ocupants de bicicletes i cicles en general estaran obligats a utilitzar el casc de protecció en les vies urbanes, 

interurbanes i travessies, en els termes que reglamentàriament es determini sent obligatori el seu ús  pels 

menors de setze anys, i també pels que circulin per vies interubanes. 

Es dóna nova redacció a l’article 27.3 de l’avantprojecte d’ordenança: Les persones menors de 16 anys, 

conductores o ocupants d’una bicicleta, estan obligades a utilitzar el casc de protecció homologat. 

33. Es proposa modificar l’article 30.1 en aquest sentit: Es prohibeix la circulació de bicicletes per les 

zones de vianants, incloses voreres, andanes i passeigs, excepte en els casos autoritzats com les 

voreres bici esmentades a l’article 29 excepte si la vorera, andana o passeig disposa d’una amplada 

igual o superior a 3 metres, no hi ha a la via una zona especialment habilitada per a la circulació en 

bicicleta i queden 2 metres lliures com a mínim per a la circulació normal de les persones vianants. 

Tractament: S’ACCEPTA.  

Tal i com s’ha dit en el tractament de les aportacions 4 i 15, l’article 121.5 del Reial Decret 1428/2003, de 

21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de Circulació, diu que la circulació de tota classe 

de vehicles en cap cas s'ha de fer per les voreres i altres zones de vianants. 

L’avantprojecte d’ordenança estableix en el seu article 30.2 que les persones menors de 12 anys poden 

circular en bicicleta per les zones de vianants, complint determinades condicions. D’acord amb  l’article 

121.5 del RGC, s’ha de suprimir aquest apartat. 

Així mateix, l’avantprojecte d’ordenança regula en el seu Títol III, Capítol II les condicions generals i 

particulars de circulació de les bicicletes i altres cicles. 

34. Es proposa que la remissió que fan els articles 35, 44 i 46 als articles 92 i 93, es faci només al 

següent article 93 bis:  
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1. Les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal han d’estacionar-se preferentment als llocs 

específicament destinats a aquesta finalitat. En cas de no existir llocs a les immediacions o estar 

ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via no prohibides per aquesta 

Ordenança, amb submissió a les següents regles específiques:  

 

a) Es prohibeix lligar l es bicicletes i els vehicles de mobilitat personal als arbres, semàfors, bancs, 

contenidors, papereres, marquesines de transport i elements de mobiliari urbà quan es dificulti el 

destí o funcionalitat de l ’element. 

b) Es prohibeix estacionar davant de zones on hi hagi reserves d’estacionament per a persones amb 

mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega a la calçada o de servei públic, durant les hores de 

reserva. 

c) Es prohibeix l ’estacionament en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis. 

d) Es prohibeix l’estacionament a les voreres quan s’impedeixi el pas dels vianants. 

 

2. L'Ajuntament de Mataró establirà les accions necessàries per tal que existeixin aparcaments bici 

plenament operatius a tots els aparcaments soterrats d'ús públic que actualment estiguin operatius a la 

ciutat, així com establirà les modificacions necessàries per tal que sigui legalment exigible en 

qualsevol projecte d’aparcament soterrat d’ús públic, disposar de les reserves d’aparcament per 

bicicletes. D'igual manera, l’Ajuntament de Mataró té la responsabilitat de construir aparcaments per 

bicicletes en superfície, especialment en zones amb densitat elevada de circulació de vianants. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

La permissivitat d’estacionar lligant les bicicletes i VMP a mobiliari urbà quan es dificulti el destí o 

funcionalitat del mateix, és subjectiu. Sempre dificultarà el destí o funcionalitat de l’element ja que no està 

prevista aquesta funcionalitat en l’element. 

Fora de les hores de reserva, qualsevol vehicle pot utilitzar aquests espais dotacionals, si no s’indica el 

contrari mitjançant la senyalització. 

Permetre l’estacionament a les voreres quan s’impedeixi el pas dels vianants és subjectiu i pot variar en el 

temps immediat.  

El punt 2 de l’article proposat ja es recull parcialment a l’article 110 de l’avantprojecte d’ordenança.  

No es considera necessari afegir articulat per fomentar aparcaments de bicicleta en aparcaments soterrats 

d’ús públic, sense perjudici que l’Ajuntament pugui realitzar aquesta acció. 

35. Es proposa permetre circular amb bicicleta per voreres amples. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’article 121.5 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de 

Circulació, estableix que la circulació de tota classe de vehicles en cap cas haurà d’efectuar-se per les 

voreres i demés zones de vianants. 
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36. Es proposa que les bicicletes i els patinets hagin de dur llum blanca al davant i vermella al darrera. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Tal i com s’ha dit en el tractament de l’aportació 19, l’article 22 del Reial Decret 2822/1998, de 23 de 

desembre, pel que s'aprova el Reglament general de vehicles, regula la circulació de cicles i bicicletes amb 

llums i elements reflectors; per això, l’article 27.5 de l’avantprojecte d’ordenança hi fa remissió directa; 

pel que fa als vehicles de mobilitat personal, l’article 37.7 de l’avantprojecte d’ordenança en fa la 

regulació d’acord amb la Instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT. 

37. Es proposa prohibir la instal·lació d’enllumenat no homologat (com tubs fluorescents de color 

blau) que porten els vehicles de mobilitat personal perquè enlluerna. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Tal i com s’ha dit en el tractament de les aportacions 19 i 36, l’article 22 del Reial Decret 2822/1998, de 

23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles, regula els llums i elements reflectors 

dels que han de disposar els cicles i les bicicletes per poder circular; per això, l’article 27.5 de 

l’avantprojecte d’ordenança hi fa remissió directa; pel que fa als vehicles de mobilitat personal, l’article 

37.7 de l’avantprojecte d’ordenança en fa la regulació d’acord amb la Instrucció 2019/S-149 TV-108 de la 

DGT. 

Així mateix, l’article 37.6 de l’avantprojecte d’ordenança diu que els requisits tècnics que els VMP han de 

complir per a la seva posada en circulació, la classificació dels mateixos, els processos d’assaig per a la 

seva certificació i els mecanismes que s’empraran per a la seva fàcil identificació s’establiran en el Manual 

de característiques dels vehicles de mobilitat personal, document elaborat per l’organisme autònom 

Prefectura Central de Trànsit i aprovat mitjançant resolució del seu titular; i d’acord amb la Disposició 

Transitòria única del Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, pel que es modifica el RGC i RGV, 

l’obligació de disposar del Certificat per a la circulació dels vehicles de mobilitat personal, és aplicable als 

vint-i-quatre  mesos de la publicació del Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal en 

el Butlletí Oficial de l’Estat. 

38. Es proposa que les persones usuàries de bicicletes i vehicles de mobilitat personal hagin de 

disposar d’una assegurança de responsabilitat civil. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

D’acord amb l’article 1 del Reial Decret 1507/2008, de 12 de setembre, pel que s’aprova el Reglament de 

l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor, les bicicletes i els 

VMP no tenen la consideració de vehicles de motor, als efectes de la responsabilitat civil i de l'obligació 

d'assegurament, atès que la seva posada en circulació no requereix d’autorització administrativa; per tant, 

via ordenança municipal no es pot obligar a la seva contractació; únicament s’ha previst l’obligació per 

aquesta tipologia de vehicles quan es trobin destinats a una activitat econòmica. 
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39. Es proposa modificar l’article 19.4 a) fent extensiva a totes les bicicletes l’excepció de les 

restriccions de circulació i estacionament a les illes de vianants. 

Tractament: S’ACCEPTA.  

Tal i com s’ha dit en el tractament de l’aportació 28, es manté la possibilitat de circulació i estacionament 

a les illes de vianants de bicicletes destinades a una activitat econòmica de transport de mercaderies per a 

realitzar-hi les operacions de distribució urbana de mercaderies que defineix l’article 120.1, en tractar-se 

d’espais en els quals la circulació i/o l’estacionament s’hi troba restringit, i s’amplia a la resta de bicicletes 

(ús particular).  

40. Es proposa que les persones conductores de bicicleta puguin circular en sentit contrari a la resta de 

vehicles. 

Tractament: S’ACCEPTA PARCIALMENT. 

L’article 31.1 de l’avantprojecte d’ordenança regula aquesta aportació però no ho fa amb caràcter general, 

tal i com es proposa. Aquest article diu que les bicicletes podran circular pels carrers residencials i per les 

Zones 30 en el sentit de la circulació establert, a la velocitat de circulació màxima de 20 km/h i de 30 

km/h, respectivament, i que no obstant, es podrà habilitar mitjançant l’oportuna senyalització, la circulació 

en doble sentit exclusiva per a bicicletes.  

41. Es proposa que les bicicletes no elèctriques puguin continuar circulant per vorera. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Tal i com s’ha dit en el tractament de les aportacions 4, 15 i 33, l’article 121.5 del Reial Decret 1428/2003, 

de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament General de Circulació, estableix que la circulació de 

tota classe de vehicles en cap cas haurà d’efectuar-se per les voreres i demés zones de vianants. 

L’avantprojecte d’ordenança estableix en el seu article 30.2 que les persones menors de 12 anys poden 

circular en bicicleta per les zones de vianants, complint determinades condicions. D’acord amb  l’article 

121.5 del RGC, s’ha de suprimir aquest apartat. 

En tot cas, es preveu poder senyalitzar voreres bici i senders pedalables, ampliant significativament la 

xarxa de vies ciclistes. 

42. Es proposa que es retirin els vehicles estacionats en voreres i que es busquin nous llocs o solars 

buits per convertir-los en aparcaments públics; reestructurar les places d’aparcament en alguns 

carrers ja que obstaculitzen el pas dels vianants o impedeixen el pas de vehicles grans; i la 

instal·lació i renovació de pilones. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 
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L’estacionament de vehicles en vorera està prohibit. 

El Pacte per la Mobilitat de Mataró, té com a línia estratègica la gestió de l’aparcament i el viari per 

dissuadir la mobilitat no essencial en cotxe, impulsant un millor aprofitament de les places 

d’estacionament per als residents en calçada, especialment on es donin dèficits importants com és als 

barris de Cerdanyola i Rocafonda. Es treballa en el sentit que l’adopció de mesures d’aparcament sigui 

compatible amb la fluïdesa del trànsit i les polítiques de mobilitat a favor d’una mobilitat més sostenible (a 

peu, bicicleta, transport públic). La irrupció de la nova mobilitat en vehicles de mobilitat personal i 

mobilitat compartida, poden fer variar aquest dèficit d’aparcament a més llarg termini. 

Es realitza la instal·lació de pilones allà on es constata la indisciplina viària i en funció de les molèsties 

que provoca. 

43. Es proposa corregir l’annex 6 relatiu a la zona taronja. 

Tractament: S’ACCEPTA. 

S’ha revisat la taula dels vials on hi ha regulació d’estacionament regulat Zona Taronja concretant els 

trams per número o per trams.  

44. Es proposa adaptar els carrers, posar límits de velocitat i fer-los complir abans que obligar a 

circular per la carretera a les persones conductores de vehicles de mobilitat personal. No es pot 

obligar a circular amb vehicles de mobilitat personal per carretera. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’annex II del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament General de 

Vehicles (RGV) recull les definicions i categories dels vehicles, entre les que hi figuren els vehicles de 

mobilitat personal; per tant, tenen l’obligació de circular per calçada i la prohibició de circular per vorera i 

altres zones de vianants; així mateix, respecte als límits de velocitat en via urbana, la Disposició final única 

del Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, pel que es modifica el RGC i el RGV estableix que la 

modificació de l’article 50 del RGC entrarà en vigor als sis mesos de la seva publicació al BOE i a aquest 

efecte, també l’article 77.1 b) de l’avantprojecte d’ordenança. 

45. Es proposa revisar el capítol IV relatiu als Serveis de Mobilitat urbana compartida sense base fixa 

per considerar que no s’ajusta  a la legalitat. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

Es manté l’articulat davant la possibilitat d’implantació de plataformes de lloguer de vehicles (motos, 

turismes, vehicles de mobilitat personal, bicicletes) com ja existeixen a d’altres ciutats i a Mataró. Permet 

als usuaris que fan un ús esporàdic del vehicle a prescindir del vehicle privat, i que aquest opti 

preferentment per modes de transport tous i pel transport públic, inclòs el taxi quan sigui necessari. 

46. Es proposa regular respecte els vehicles auto taxi una tarifa per places i una aplicació per telèfons 

intel·ligents. 
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Tractament: NO S’ACCEPTA. 

El servei d’auto taxi disposa d’una Ordenança municipal pròpia. 

La Llei 19/2003 del Taxi estableix en l’article 21 que els serveis de taxi s’han de dur a terme, com a norma 

general, mitjançant la contractació global de la capacitat total del vehicle. Els ens competents poden 

determinar les condicions en les que es pot fer la contractació d’aquests serveis per plaça, amb pagament 

individual, quan vingui motivat per la manca de mitjans de transport públic col·lectiu. En aquest sentit es 

pot proposar al Consell Català del Taxi la proposta que des del sector es faci quan per exemple, no hi hagi 

prestació de servei col·lectiu a les nits. 

Pel que fa a les aplicacions mòbils, el Decret 314/2016, de 8 de novembre, regula l’activitat de mediació 

en la contractació de serveis de taxi, i aquesta pot fer-se per privats. De moment, l’Ajuntament no ha 

desenvolupat eines que ofereixin o connectin amb serveis globals de mobilitat. 

47. Es proposa que el servei d’auto taxi s’inclogui en el Títol IV de l’avantprojecte d’ordenança. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

El servei d’auto taxi disposa de normativa sectorial específica i d’una Ordenança municipal pròpia. El 

Títol IV de l’avantprojecte d’ordenança, regula, concretament en el seu capítol I, les normes generals del 

transport públic de viatgers; i en tot cas, l’articulat de l’avantprojecte hi fa referència quan resulta 

necessari. 

48. Es proposa reconèixer el servei d’auto taxi com a transport sanitari, transport escolar. 

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

L’Ajuntament de Mataró no té competència per fer el reconeixement que es proposa. 

49. Es proposa que als voltants de la plaça de Cuba (c. Sant Cugat, c. Cuba, i c. Castaños) siguin de 

vianants.  

Tractament: NO S’ACCEPTA. 

La part alta de la plaça de Cuba i el carrer de Cuba estan senyalitzats com a carrers residencials, en el que 

el vianant té prioritat; en tot cas, el disseny i regulació de les vies pot modificar-se en funció de les 

necessitats de les xarxes de vianants, de bicicletes i de vehicles, d’acord amb el previst en el Pla de 

Mobilitat Urbana Sostenible. 

Tercer.- Tractament de les preguntes. 

1. Es pregunta si es podrà circular amb bicicleta per la zona de vianants del Passeig Marítim. 
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Resposta: L’article 121.5 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament 

General de Circulació, estableix que la circulació de tota classe de vehicles en cap cas s’ha de fer per les 

voreres i altres zones de vianants. 

2. Es pregunta si es podrà circular en bicicleta per la plaça de Santa Anna i pel carrer de Santa Marta. 

Resposta: Aquests vials no es troben inclosos dins l’Illa de Vianants del Centre. A la plaça de Santa Anna 

hi està prohibida la circulació en general, i el carrer de Santa Marta té restringida la circulació als vehicles 

que accedeixen a guals o a l’aparcament, pel que la circulació en general de bicicletes no estarà permesa, 

sense perjudici que es puguin modificar aquestes regulacions. 

3. Es pregunta quin dia entrarà en vigor l’obligatorietat d’ús del casc per circular amb vehicles de 

mobilitat personal. 

Resposta: L’ús del casc serà obligatori des de l’entrada en vigor de la nova Ordenança de Mobilitat. 

D’acord amb la Disposició Final de l’avantprojecte d’ordenança aquesta entrarà en vigor al dia següent 

d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de la Província l’acord de la seva aprovació definitiva amb el seu 

text íntegre i hagi transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les Bases de Règim Local. 

4. Es pregunta quina és la normativa de circulació per una bicicleta elèctrica. 

Resposta: L’annex II del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Reglament 

General de Vehicles, recull les definicions i categories dels vehicles, entre les que hi figuren les bicicletes 

de pedals amb pedaleig assistit; per tant, la normativa d’aplicació és la sectorial i municipal vigent en 

matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

5. Es pregunta sobre la possibilitat de crear un carril bici al Nou Parc Central i si al barri de 

Rocafonda és d’aplicació la mateixa normativa de circulació; s’exposa el mal estat de la calçada. 

Resposta: L’Ajuntament de Mataró desenvoluparà, revisarà i millorarà la connexió de la xarxa ciclista. 

Està prevista la implantació d’un carril bici al camí de la Geganta, sense perjudici que es pugui disposar 

algun sender pedalable en el parc. La normativa en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat viària, tant estatal com municipal és d’aplicació a tot el terme municipal. 

Respecte al manteniment de les vies públiques urbanes, aquest correspon a l’Ajuntament en els millors 

condicions possibles de seguretat, tenint en compte la disponibilitat pressupostària. 

Quart.-Conclusions. 

 

Les aportacions i preguntes presentades han estat examinades i tractades en el present informe. Es 

proposa la incorporació de les modificacions que se’n deriven al text de l'avantprojecte d’ordenança. 

 

Mataró, en la data de la signatura electrònica 

 


