
ORDENANÇA MUNICIPAL 8 
REGULADORA DE L’ESTACIONAMENT LIMITAT 

Capítol I: Disposicions generals i àmbit d'aplicació 

Article 1. Objecte d’aquesta ordenança: 

Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de les vies urbanes, fent compatible
l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del
tràfic rodat, amb la finalitat de garantir la rotació dels aparcaments, així com l’establiment
de mesures correctores i sancionadores per garantir el seu compliment. 

Article 2. Zones d’utilització: 

Tenint en compte les diferents necessitats de rotació d'aparcament públic, d'acord amb la
seva proximitat a les zones de major equipament comercial i més densificades, l'Ajuntament
establirà els carrers o trams de la via on aplicar la present ordenança. 

L'avinguda Bisbe Campins,  plaça de la Vila i  plaça de l'Església tindrà una prohibició
expressa d'estacionament els dimarts de les 6,00 a les 15,00h  pel mercat municipal, els
vehicles que estiguin estacionats en aquest horari podran ser retirats per part de la Policia
Local. 

2.1. Vies blaves:

Constitueixen el perímetre del centre de la població i de major demanda d’estacionament, i
consegüentment d’atenció preferent per l’interès de la seva rotació.

El període màxim d’estacionament en dites vies serà de 15 minuts, podent allargar segons la
necessitat fins a 30 minuts. 

Els  usuaris  d’aquestes  vies  o  trams  de  carrer,  transcorregut  el  temps  màxim
d’estacionament, no podran en cap cas estacionar en el mateix carrer. 

Article 3. Vehicles exclosos: 

3.1. Queden exclosos de la limitació de temps d’estacionament:

- Prohibició d'estacionament de motocicletes, ciclomotors i bicicletes, que hauran 
d'estacionar als llocs habilitats a l'efecte. 

- Els vehicles autoritzats per a càrrega i descàrrega, quan els seus reservats es trobin 
ocupats podran fer aturades de com a màxim 30 minuts. 



-  Els  vehicles  de  grans  dimensions  hauran  d'estacionar  sense  ocupar  la  part  
transitable de la via, en cas de ser impossible, s'abstindran d'ocupar aquests llocs.

- Els vehicles auto-taxi quan el conductor estigui present.

- Els vehicles destinats a l’assistència sanitària degudament identificats.

- Els vehicles en els quals es desplacin persones amb discapacitats que afectin la  
mobilitat  i  estiguin  en  possessió  de  la  corresponent  autorització  especial  de  
l'organisme competent,  instal·lada en un lloc visible  del  vehicle,  quan els seus  
reservats estiguin ocupats.

- Qualsevol altre vehicle quan, prèvia instrucció de l'oportú expedient, s'acrediti la 
necessitat d'acollir-se a aquest règim excepcional i així s'autoritzi.

- Qualsevol altre vehicle quan, per motius racionals, sigui autoritzat temporalment 
per la policia local, amb el corresponent títol acreditatiu.

Article 4. Tipologia d’usos i usuaris: 

Els vehicles podran estacionar a les vies delimitades per aquesta ordenança amb el límit
horari establert  per aquesta ordenança. Els títols habilitats seran els discos de marcatge
horari del temps d’estacionament facilitats per l’Ajuntament o qualsevol mitjà que acrediti
l’hora  d’inici  de  l’estacionament  del  Vehicle,  com  per  exemple  un  paper  amb  l'hora
d'arribada escrita i visible a l'exterior.  

El temps permès d’estacionament serà el determinat a aquesta ordenança. El conductor del
vehicle haurà de col·locar el títol habilitant a la part interna del parabrises tenint en compte
que ha de quedar totalment visible des de l’exterior. 

Els espais  adjacents  d'estacionament  afectats  per  un horari  limitat,  com els  carregues i
descarregues,  una  vegada  es  trobin  fora  de  l'horari indicat  en  la  senyalització,  seran
considerats aparcaments de zona blava amb les restriccions indicades. 

Articulo 5. Horari: 

La limitació horària estarà en actiu cada dia als carrers senyalitzats en el següent horari: de
9,00 a 20,00 hores. Fora d'aquest horari l'estacionament es trobarà autoritzzat sense límit,
excepte  l'indicat  els  dimarts  a  l'Avinguda  Bisbe Campins,  plaça  de la  Vila  i  plaça  de
l'Església o pels senyals temporals. 

 



Capítol II: Inspeccions, infraccions i sancions 

Article 6. Mesures d’intervenció i control 

Correspon a l’Ajuntament mitjançant la policia local o empresa concessionària degudament
autoritzada, exercir el control del compliment d’aquesta ordenança, exigir l’adopció de les
mesures correctores que calguin, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions
que siguin necessàries i  aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment de la
present ordenança. 

Article 7. Infraccions 

Les infraccions a aquesta ordenança seran qualificades de lleus, incloent-hi les següents:

1. Estacionar sense indicar l'hora d'arribada o indicant una hora falsa.

2. Sobrepassar l'horari de permanència autoritzat pel títol habilitant.

3. Sobrepassar l'horari de permanència autoritzat pel títol habilitant.

4. Estacionar successivament en el mateix carrer una vegada finalitzat el període màxim
d'estacionament. 

Article 8. Sancions: 

Sanció per falta lleu: 40€.

Article 9. Pagament de renúncia amb reducció 

Si la sanció és abonada voluntàriament dins els 20 dies posteriors a la notificació de la
denúncia, aquesta es veurà reduïda en un 50%. Aquest sistema seguirà les normes de la Llei
39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.  

 
Article 10. Retirada del vehicle: 

10.1. La policia local podrà ordenar la retirada i trasllat al lloc habilitat al efecte per al seu
dipòsit del vehicle que romangui estacionat a les vies d’estacionament limitat infringint la
present  ordenança,  actuant-se  en  atenció  a  les  circumstàncies  agreujants  i  atenuants
establerts a la normativa vigent, com per exemple per talls de carrers, per una ocupació
continuada, per mercat setmanal,... 



10.2. Les despeses que s’originin com a conseqüència de la immobilització i retirada del
vehicle i la seva permanència en el lloc habilitat a tal efecte per al seu dipòsit seran per
compte del titular, que haurà d’abonar-les o garantir el seu pagament com a requisit previ a
la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de interposició dels recursos que en dret
corresponguin i de l’ordenança fiscal corresponent.

10.3.  La  restitució  del  vehicle  es  farà  al  conductor  que  hagués  portat  a  terme
l’estacionament, prèvies les comprovacions relatives a la seva persona o, en el seu defecte,
al titular administratiu.

Disposició addicional

L’alcalde/ssa  podrà,  previ  els  oportuns  informes  tècnics  i  donant  compte  al  Ple  de  la
Corporació, modificar els dies, hores, classes, característiques de les vies i places en que
regirà l’estacionament limitat per qualsevol de les vies establertes en aquesta ordenança,
així  com  determinar  noves  places,  sense  necessitat  de  subjectar-se  a  la  tramitació
corresponent a la modificació d’ordenances. 

Disposició derogatòria

Aquesta nova ordenança deroga totes aquelles que la contradiguin.  

Disposició final: 

La present ordenança entrarà en vigor  el primer dia hàbil  següent a la publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de l’anunci d’aprovació definitiva amb el text íntegre de
l’ordenança. 
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