
 

 

 

EMENDAS ACEPTADAS DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA Á PROPOSTA DE 

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

 

 
(2) EMENDA TRANSACCIONAL: 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. 

 

 

 
(3) EMENDA TRANSACCIONAL: 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 

 

 

 

 

 



 

 

(4) EMENDA TRANSACCIONAL : 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: 

Os ciclos que, por construción no poden ser ocupados por máis dunha persoa, 

poderán, cando o condutor sexa maior de idade, transportar a un menor de ata 

sete anos nun asento adicional que deberá ser homologado. 

 

 

 
(6) EMENDA TRANSACCIONAL: 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 1,50 para cumprir os 

parámetros de accesibilidade 

 

 


