
EMENDAS DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA Á PROPOSTA DE

MODIFICACIÓN PUNTUAL DA ORDENANZA XERAL DE CIRCULACIÓN E USO DA VÍA PÚBLICA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello

de Santiago, presenta as seguintes emendas á proposta do proxecto de modificación da Ordenanza

xeral de circulación e uso da vía pública para o seu debate e inclusión na orde do día do Pleno da

Corporación:

(1) EMENDA DE ENGÁDEGA: Artigo 18. Zona peonil

2. As limitacións de circulación e parada que se establezan nas zonas peonís non afectarán
aos seguintes vehículos:

Engadir :
e. As bicicletas

Xustificación:
A bicicleta é un vehículo a todos os efectos e por tanto, ao ter autorizada a súa circulación
por zona peonil, debe estar incluída especificamente nesta relación

(2) EMENDA DE SUBSTITUCIÓN : Artigo 27. Bicicletas

A. Normas xerais. Punto 1

Primeiro parágrafo. Como norma xeral, as bicicletas circularán obrigatoriamente pola
calzada e permitirase a circulación en paralelo agás cando o fagan por espazos autorizados
particularmente estreitos, onde o farán en liña e evitando a formación de grupos.

Substituir por :
Poderase circular en grupo formando unha columna de dous como máximo
agás que as circunstancias do tráfico ou as condicións de visibilidade non o
permitan.

Xustificación:
Axústase ao recollido na normativa da DGT
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(3) EMENDA DE ENGÁDEGA : Artigo 27. Bicicletas

A. Normas xerais. Punto 1

Terceiro parágrafo Cando as bicicletas circulen pola calzada poderán arrastrar un remolque
ou semiremolque, tanto de día como de noite, para o transporte de todo tipo de vultos en
dispositivos debidamente certificados ou homologados, coas limitacións de peso que teñan
estipuladas.

Engadir:
vultos e animais

Xustificación:
Existen xa remolques con suxeccións homologadas para este tipo de transporte

(4) EMENDA DE SUBSTITUCIÓN : Artigo 27. Bicicletas

A. Normas xerais. Punto 1

Cuarto parágrafo Cando quen conduza sexa maior de idade poderá transportar unha persoa
de ata sete anos nunha cadeira adaptaba á bicicleta e debidamente certificada e
homologada, coa lim itación de peso que o dispositivo teña establecida.

Substituir por:
As bicicletas poderán transportar, cando o condutor sexa maior de idade e
baixo a súa responsabilidade, persoas en asentos adicionais ou remolques,
acoplados ás bicicletas, debidamente certificados e homologados, coas
limitacións de peso que estes dispositivos estipulen.

Xustificación:
Existen modelos de remolque e mesmo bicicletas “cargo” homologados que poden levar
dous ou tres crianzas. E redacción proposta é a recollida no modelo elaborado pola FEMP
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(5) EMENDA DE SUBSTITUCIÓN : Artigo 27. Bicicletas

Punto 7  Como norma xeral considerase prohibido: [....]

Substituir por:
Deberáse circular coa dilixencia e precaución precisas esixibles a calquera
outro vehículo para evitar calquera dano, propio ou alleo, evitando conducir
con imprudencia ou neglixencia

Xustificación:
A redacción proposta polo goberno municipal deita un certo aire de vandalismo sobre o uso
da bicicleta coa enumeración pormenorizada das prohibicións. Isto non acontece con ningún
outro vehículo dentro deste regulamento poo que resulta discriminatorio

(6) EMENDA DE SUBSTITUCIÓN : Artigo 27. Bicicletas

Punto 7  Como norma xeral considerase prohibido: [....]
Sección C Estacionamento de Bicicletas

1 . As bicicletas terán que estacionar preferentemente nos lugares habilitados, deixando
libre en todos os casos un espazo de tres metros para as persoas.

Substituir por:
As bicicletas terán que estacionar preferentemente nos lugares habilitados,
deixando libre en todos os casos un espazo mínimo de 1,20 para cumprir os
parámetros de accesibilidade

Xustificación:
Non ten razón de ser unha distancia definida arbitrariamente en 3 metros, cando hai uns
parámetros establecidos nas directricies de accesibilidade e cando non se marca a mesma
distancia para outras ocupacións da vía pública como por exemplo as terrazas. Por iso
propomos usar os criterios de accesibilidade establecidos.
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(7) EMENDA DE SUBSTITUCIÓN : Artigo 71 Cadro xeral de infraccións

2.. Ademais das infraccións tipificadas na Lei de tráfico e seguridade viaria, no Regulamento
de circulación e na demais normativa aplicable, esta ordenanza tipifica as seguintes ,
clasificadas, graves ou moi graves, por comprometer a seguridade vial:

Substituir por:
2. Esta ordenanza axustará o réxime sancionador e infraccións tipificadas na
Lei de Tráfico e Seguridade Viaria, no Regulamento de circulación e demais
normativa aplicable.

Xustificación: Na liña de evitar certa suspeita vandálica no uso da bicicleta que a
enumeraión pormenorizada de “infraccións” que a proposta do goberno municipal traslada e
para gardar coherencia co proposto no artigo 27. 7

(8) EMENDA DE SUPRESIÓN : Artigo 71 Cadro xeral de infraccións

2.. Ademais das infraccións tipificadas na Lei de tráfico e seguridade viaria, no Regulamento
de circulación e na demais normativa aplicable, esta ordenanza tipifica as seguintes ,
clasificadas, graves ou moi graves, por comprometer a seguridade vial:

Eliminar o punto 3

Xustificación: Na liña de evitar certa suspeita vandálica no uso da bicicleta que a
enumeraión pormenorizada de “infraccións” que a proposta do goberno municipal traslada e
para gardar coherencia co proposto no artigo 27. 7

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2021

Xan Duro Fernández

Concelleiro do grupo municipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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