1. Els del servei d’urgència i emergències, tal com serveis de Bombers, de Policia i de
transport sanitari.
2. Els que accedeixin o surtin d’un garatge legalment autoritzat situat a la zona.
3.
Els que traslladin malalts o persones amb discapacitat física amb domicili o atenció
dins de l’àrea.
4. Les bicicletes conduïdes per nens menors de 12 anys acompanyats de persona
adulta, amb o sense bicicleta.
5. Els vehicles autoritzats no podran sobrepassar la velocitat màxima dels 10 km/h i
s’hauran d’adaptar però a la dels vianants.
La circulació, parada o estacionament de qualsevol vehicle no inclosos en les excepcions
anteriors i prèvia autorització del Serveis Tècnics Municipals de Mobilitat i Via Pública
competents, es farà prenent totes les precaucions necessàries amb els condicionants que
determinin els serveis tècnics per garantir la seguretat dels vianants, conservació del
paviment i dels elements de mobiliari urbà.
ARTICLE 27
Aquestes normes seran d’aplicació general independentment de les possibles normes o
reglaments que s’estableixin per regular la circulació i l’ocupació de via pública a zones
comercials o àrees de vianants específiques.

CAPÍTOL 7. CARRILS RESERVATS. CARRIL BICICLETA
ARTICLE 28
Durant l’horari prèviament establert, pels carrils reservats a autobusos municipals, taxis,
autobusos-taxis, transports turístics de viatgers i bicicletes sols hi podran circular els vehicles
indicats en la senyalització corresponent.
Excepcionalment, pels carrils reservats a autobusos municipals i taxis hi podran circular els
autobusos de serveis regulars i els de transport escolar i de menors, sempre que, tant
aquests com els taxis hi duguin viatgers. També es permetrà la circulació de vehicles en
servei d’urgències o emergències.
El carril-bici serà d’us exclusiu per a bicicletes, vehicles de mobilitat personal, patins i
monopatins (excepte que la senyalització existent indiqués quelcom diferent), i tant els
vianants com altres vehicles no podran circular, parar o estacionar sense permís o habilitació
específica de circumstàncies per raons d’ordre o interès públic. També s’admeten cadires i
tricicles per a persones de mobilitat reduïda en carrils-bici protegit, vorera-bici i pista-bici.

CAPÍTOL 8. VELOCITAT i LÍMITS
ARTICLE 29
1. De forma general, a totes les vies urbanes de la ciutat la velocitat màxima de
circulació serà de 30 km/h, excepte els següents casos:
1. En carrers de plataforma única de calçada i vorera, on la velocitat màxima de
circulació serà de 20 km/h

2. En les vies principals de la ciutat, on la velocitat màxima de circulació serà de
50 km/h. Es senyalitzarà aquest límit en aquestes vies.
3. Vies exclusives de vianants per vehicles autoritzats, on la velocitat màxima
dels vehicles serà de 10 km/h
4. En cas que hi hagi senyalització específica en un tram de carrer o zona on
s’estableixi una velocitat diferent.
2. En el cas de les vies de titularitat municipal fora de la zona urbana, els límits de
velocitat seran els següents:
1. Carreteres i autovies de titularitat municipal: El límit de la velocitat vindrà
determinada per la senyalització existent en cada tram. En cas de no existir
senyalització, serà la que estableixi el Reglament General de Circulació pel tipus
de via.
2. Camins: La velocitat màxima serà de 50 km/h en camins asfaltats o aquella que
determini la senyalització corresponent. De la mateixa forma, per tal de potenciar
l’ús recreatiu d’algunes d’aquestes vies, és podrà rebaixar el límit de velocitat en
dies puntuals i segons figuri en la senyalització existent. Als camins o pistes
sense asfaltar la velocitat no podrà superar els 30 km/h.

La velocitat dels vehicles que circulin pel nucli urbà de la ciutat de Lleida, per vehicles de tota
classe, no podrà superar els 50 quilòmetres per hora, sense perjudici d’altres regulacions de
la velocitat específiques en raó de la pròpia configuració i les circumstàncies de cada via,
que seran expressament senyalitzades
La velocitat dels vehicles que circulin per les vies de titularitat municipal de Lleida dependrà
del tipus de via. Així:
•
•

•
•

Carreteres i autovies de titularitat municipal: El límit de la velocitat vindrà
determinada per la senyalització existent.
Camins: La velocitat màxima serà de 50 km/h en camins asfaltats o aquella que
determini la senyalització corresponent. De la mateixa forma, per tal de potenciar l’ús
recreatiu d’algunes d’aquestes vies, és podrà rebaixar el límit de velocitat en dies
puntuals i segons figuri en la senyalització existent. Als camins o pistes sense
asfaltar la velocitat no podrà superar els 30 km/h.
Vies urbanes i polígons: De forma general, 50 km/h, excepte les zones 30 on la
limitació serà de 30 km/h i en aquelles zones amb senyalització específica. En les
zones de vianants, sota autorització municipal, la velocitat màxima serà 10 km/h.
A manca de senyalització especifica, la velocitat serà la genèrica pel tipus de via.

ARTICLE 30. MODERACIÓ DE LA VELOCITAT
Es circularà a velocitat moderada i, si fos necessari, es pararà el vehicle, quan les
circumstàncies ho exigeixen, especialment en el casos següents:
1. Quan hi hagi vianants i/o ciclistes a la part del vial que s’estigui utilitzant o pugui
racionalment preveure’s la seva irrupció, principalment si es tracta de nens, de
persones de la tercera edat, invidents o d’altres persones amb mobilitat reduïda.
2. En apropar-se a passos de vianants no regulats per un semàfor o agent de la
Guàrdia Urbana, a llocs on sigui previsible la presència de nens o a mercats.
3. En apropar-se a un autobús en situació de parada, principalment si es tracta d’un
autobús de transport escolar.

