
 

1 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ORDENANÇA REGULADORA  

DE LA CIRCULACIÓ  

DE VEHICLES PESANTS 
 



 

2 

  

 
 

Article 1. Objecte i àmbit 

 

1. L'objecte d'aquesta Ordenança és desplegar la competència municipal en matèria de circulació de 

vehicles pesants en les vies del municipi de Palau-saverdera. 

2. El concepte de via utilitzat en aquesta Ordenança comprèn els elements de vialitat en sentit estricte, les 

places i altres espais públics de titularitat municipal aptes per a la circulació i els elements de vialitat i 

terrenys de titularitat privada que estan destinats en caràcter general a la circulació de vehicles. 

 

Article 2. Circulació 

1. Es prohibeix la circulació de vehicles pesants amb una massa màxima autoritzada (MMA) superior a 

les 12 tones, de les 0 a les 24 hores, per les vies públiques del municipi de Palau-saverdera. Es permet 

l'accés, però, a l’entrada del poble, on hi ha un terreny per poder aparcar ,dels vehicles pesants amb una 

MMA superior a les 12 tones, dels transports que es dirigeixin a punts de l'interior del municipi per 

efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega pròpies de la seva activitat, excepte els 

destinats a materials de construcció, transport de terres i formigó per a obres que disposin de la deguda 

llicència d’obres. 

2. En totes les vies urbanes del municipi de Palau-saverdera, es prohibeix el transport de mercaderies 

perilloses, explosives o inflamables en trànsit. 

 

3. Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al repartiment a domicili de 

consumidors de gasos liquats d'ús domèstic i de gas-oil per a la calefacció. 

 

4. Es permet la circulació de vehicles de recollida de residus sòlids urbans. 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest és la Ordenança reguladora de la instal·lació d’aparells 

condicionadors d’aire i equips de ventilació, aprovada inicialment pel Ple de la Corporació de sessió 

extraordinària de vint-i-dos de setembre de dos mil cinc. Aprovada definitivament mitjançant la 

publicació íntegra al BOP de Girona número 41 de 28 de febrer de 2006. 

 


