
 

 
 

 
Policia Municipal 

 
 
 
Benvolgudes famílies: 
 
Com ja sabeu, l’Ajuntament treballa constantment per millorar la seguretat viària en els entorns escolars. 
 
El servei de mobilitat ha realitzat accions informatives en el centre escolar  amb l’objectiu de trobar 
l’equilibri entre l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat. 
Aquestes accions no han donat els resultats esperats pel que fa a la col·laboració dels conductors. 
 
Des de Policia Municipal hem demanat suport al centre escolar i a l’AMPA per fer resó d’aquesta situació 
de risc que es genera dia rere dia a l’entorn del col·legi. 
Per aquest motiu us vam fer saber, i de nou reiterem, que a partir de setembre, amb l’inici del proper curs 
escolar, no es permetran els estacionaments irregulars i  per aixó  TORNEM A DEMANAR LA VOSTRA 
COL·LABORACIÓ: 
 

 UTILITZEU EL TRANSPORT PÚBLIC. 
 FOMENTEU EN ELS NENS L’HÀBIT DE CAMINAR. 

 
SI ANEU EN VEHICLE: 
 

 ARRIBEU D’HORA PER BUSCAR ESTACIONAMENT ADEQUAT I  PERMÈS. 
 FIQUEU EL VEHICLE ALS PARQUINGS PROPERS. 
 DISPOSEU DE ZONA BLAVA 
 SI ES POSSIBLE, COMPARTIU EL VEHICLE. 
 NO ESTACIONEU A LES PARADES BUS, ALS CARRILS DE CIRCULACIÓ, ALS PASSOS DE 

VIANANTS, ALS GUALS  NI VORERES ON ES DESTORBI  A ALTRES USUARIS. 
 SI HA D’ATURAR EL VEHICLE PERQUE BAIXIN ELS NENS, QUE SIGUI ELS TEMPS 

IMPRESCINDIBLE I EN LLOC QUE NO OBSTACULITZI NI POSSI EN PERILL ALTRES 
USUARIS. 

 
Els imports de les sancions son prou importants: 
 
- Estacionar en pas de vianants    200 € 

- Estacionar totalment a sobre de la vorera  200 €  
- Estacionar davant pas rebaixat per al pas de persones amb discapacitats 200€ 
- Obstaculitzar greument la circulació   200 € 
- Crear perill a altres usuaris    200 € 
- Estacionar en doble fila     200 €  

  
S’ha d’evitar  posar en risc als menors, a la gent gran i a les persones que 
tenen dificultats per caminar. 
 
Les conductes incíviques poden ser sancionades i el vehicle retirat per la 
grua municipal.    

 

La intenció es millorar la seguretat viària en els entorns escolars. 
 
 Esperem la vostra col·laboració 
 
MOLTES GRÀCIES 


