ÉS OBLIGATORI

Que circuleu amb un tub d’escapament i un silenciador homologats
Que porteu el silenciador en
bon estat i sense cap dispositiu
que el faci ineficaç
Que respecteu acuradament el
límit d’emissió de sorolls previst
per la normativa
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C/ Centre, 6

93 871 80 92
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www.lagarriga.cat

ÉS RECOMANABLE

Que poseu en marxa el vehicle
quan comenceu el desplaçament
Que eviteu les acceleracions i
les frenades innecessàries
Que seleccioneu la marxa
adecuada per la velocitat del
vehicle
Que manteniu una velocitat
regular

Policia Local
Que eviteu especialment fer
soroll a la nit

Policia Local

Ara que arriba el bon temps, i de nou els
carrers del nostre poble, s’omplen de
vehicles de dues rodes circulant fins
ben entrada la nit, recomano a tots els
conductors de motocicletes i ciclomotors que prenguin les mesures necessàries per reduïr el soroll dels seus
vehicles.

NORMATIVA APLICABLE
Llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària
Ordenança municipal G02 reguladora de la circulació de vehicles a motor

LÍMITS PERMESOS
Ciclomotors de cilindrada igual o inferior a 50 cc., fins a 92 dBa

És precisament per això que, des de l’Ajuntament i amb el suport de la Policia
Local, a partir del mes de maig es realitzaran controls de motocicletes i ciclomotors amb la intenció de continuar
millorant la seguretat en la conducció,
així com d’evitar les molèsties, básicament de soroll, a la resta de ciutadans.
Els propietaris o usuaris d’aquests vehicles cal que regulin els motors i les fuites
de gasos per tal de no superar el nivell
màxim de sorolls admissible.

Motocicletes de cilindrada de 51 cc. fins a 125 cc., fins a 94 dBa
Motocicletes de cilindrada superior a 125 cc., fins a 96 dBa

MESURES CAUTELARS I INFRACCIONS
L’incompliment de les normatives reguladores de soroll emès pels vehicles a motor
pot comportar la seva immobilització i una sanció econòmica

ALTRES ASPECTES D’INTERÈS
Respectar totes i cadascuna de les normes de trànsit i ciculació

D’altra banda, els agents supervisaran
l’ús correcte d’elements tècnics com el
clàxon, els miralls retrovisors i el casc,
i comprovaran que la documentació
sigui correcta.

Circular sempre amb casc homologat, tant el conductor com l’acompanyant
Portar la conducció tota la documentació obligatòria (permís o llicència de conducció, permís de circulació i targeta de característiques del vehicle i l’últim rebut de

Recordeu que amb aquesta actuació es
pretén millorar la qualitat sonora del municipi, que s’ha de basar en la solidaritat
per garantir la tranquil·litat i benestar
dels ciutadans de la Garriga.

l’assegurança obligatòria)
Recordeu que les motocicletes han de passar obligatòriament l’ITV a partir dels quatre anys d’antiguitat i després de forma biennal
Recordeu que els ciclomotors han de passar obligatoriament l’ITV a partir dels tres anys
d’antiguitat i després de forma biennal. Els vehicles de més de tres anys que no hagin

Neus Bulbena i Burdó
alcaldessa

passat mai la inspecció, ho hauran de fer obligatoriament a partir de febrer de l’any 2009
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