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REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT LIMI TAT DE 
VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (ZONA BLAVA)  

 
 

 
Capítol 1 
 
OBJECTE i AMBIT D'APLICACIÓ 
 
Article 1. 
 
Aquest reglament té per objecte la regulació del servei municipal d'estacionament controlat 
de vehicles mitjançant parquímetres a la via pública, conegudes també com a zona blava, 
consistent en possibilitar una rotació de vehicles en horaris i zones de gran demanda 
d'aparcament. 
 
Article 2. 
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest reglament es circumscriu als vehicles estacionats en les zones 
degudament senyalitzades d'aquesta població i determinades per acord de la Comissió de 
Govern. 
 
Capítol II 
 
FUNCIONAMENT DEL SERVEI  
 
Article 3. 
 
El servei consisteix en el control d'estacionament de vehicles en les zones de la via 
pública esmentades a l'article 2 del present Reglament, en les quals aquest estacionament 
està sotmès a un règim especial d'utilització privativa de la via pública. 
 
Article 4. 
 
L'estacionament de vehicles en les zones senyalitzades i durant l'horari previst a l'article 
següent, estarà limitat a un màxim de dues hores, transcorregut el qual, el vehicle haurà 
de ser retirat pel seu propietari o conductor. 
 
Article 5. 
 
Els horaris de funcionament del servei d'estacionament limitat i sotmès a control seran els 
següents: 
 
a) De dilluns a dissabte (excepte quan siguin festius) 

de 8 a 20 hores. 
 
A la zona on s'ubica el mercat setmanal no es podrà estacionar el divendres o si aquest 
fos festiu, el dia laborable anterior, de 7 a 14 hores. 
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Capítol III 
 
DRETS I DEURES DELS USUARIS 
 
Article 6. 
 
Els usuaris del servei, entenent com a tal les persones majors d'edat que disposin de 
permís de conducció i utilitzin privativament la via pública subjecta a control horari, per a 
l'estacionament del vehicle, tindran dret a fer-ho en les zones sotmeses a control per un 
període màxim de dues hores, prèvia obtenció del corresponent tiquet, quan així ho 
estableixi l’Ajuntament. 
 
L'esmentat tiquet podrà adquirir-se en les màquines expenedores, previ pagament de la 
taxa establerta per l'Ajuntament. 
 
Article 7. 
 
Els usuaris, per a la deguda utilització privativa de la via pública, hauran de: 
  
a) Adquirir el tiquet d'estacionament, quan el control horari es faci per aquest mètode, i 

col·locar-lo en lloc ben visible de l'interior del parabrisa del vehicle. En cas de no estar 
vigent aquest mètode, s’haurà de col·locar l’indicador horari (rellotge) en la forma 
descrita. 

 
b) Utilitzar una única plaça d'estacionament, respectant la senyalització perimetral del 

paviment. 
 
c) Utilitzar les màquines expenedores de tiquets amb la deguda correcció. 
 
d) Retirar els vehicles una vegada expirat el període màxim d'estacionament. 
 
e) Respectar les ordres donades pels Vigilants municipals, així com les normes de 

funcionament del servei. 
 
Capítol IV 
 
TAXES 
 
Article 8. 
 
L'estacionament de vehicles en zones sotmeses a control estarà subjecte, quan ho aprovi 
l’Ajuntament, al pagament de la taxa establerta, com a contraprestació pecuniària per a la 
utilització privativa de la via pública i en funció de la modalitat indirecta del servei que 
tingui estipulada. 
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Capítol V 
 
RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 9 
 
El règim sancionador serà el que ve regulat als articles 39 i següents, en relació amb els 
articles 18 a 21 de l'Ordenança municipal de circulació i seguretat viària. 
 
Article 10. 
 
La imposició i abonament de les corresponent sancions de multa, no eximiran a l'infractor 
de l'abonament de la taxa que, de conformitat amb l'article 47 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, podrà ser exigit pel procediment administratiu de constrenyiment. 
 
Article 11. 
 
Les denúncies podran ser cancel·lades sense donar lloc a sanció, si l'usuari, dins de l'hora 
següent a la que figura en la notificació d'aquella, adquireix un tiquet d'anul·lació de 
denúncia en la màquina expenedora i el lliura al vigilant del servei o el diposita a la bústia 
d'aquesta màquina. 
 
Article 12. 
 
Quan un vehicle hagi de ser objecte de retirada per la grua per part de l' Ajuntament, el 
propietari o conductor d'aquest vindrà obligat a satisfer les despeses que s'originin coma a 
conseqüència de la retirada d'acord amb el que disposa la corresponent ordenança fiscal i, 
serà requisit previ per a la seva devolució del vehicle, sense perjudici dels drets de 
recursos que puguin assistir a l'interessat. 
 
Disposició final . 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor, una vegada aprovat definitivament per l'Ajuntament, 
als quinze dies hàbils de la publicació  del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Disposició addicional. 
 
En tot el que no estigui previst en aquest Reglament, regirà l'Ordenança municipal de 
circulació i seguretat viària i en general la legislació reguladora de Règim Local aplicable a 
Catalunya. 
 
Diligència .- Per fer constar que aquest Reglament va ser aprovat inicialment pel Ple de 
l'Ajuntament el 24 d'abril de 2001 i definitivament al no haver's-hi presentat cap al·legació. 
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VIGÈNCIA.- D'acord amb allò que estableix l'article 19 de la Llei 39/1998, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, les anteriors imposicions, modificacions i 
derogació entraran en vigència sempre i quan hagin estat publicades íntegrament en el 
Butlletí Oficial de la Província, i regiran en l'exercici de l'any 2004 i següents, fins que no 
es modifiquin o deroguin 
 
Contra aquest acte acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar amb 
caràcter potestatiu recurs de reposició davant el Ple de l'Ajuntament en el termini d'un mes 
a comptar des del dia següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província. En 
aquest cas, transcorregut un mes des de la interposició del recurs de reposició sense que 
s'hagi notificat la seva resolució, s'entendrà desestimat per silenci i quedarà expedida la 
via contenciosa administrativa amb un termini de sis mesos per interposar el recurs 
jurisdiccional des del dia següent a aquell en que s'estengui presumptament desestimat el 
recurs de reposició. En el supòsit de que no s'interposi el recurs de reposició potestatiu, 
pot interposar-se directament, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a 
la recepció d'aquesta notificació, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del 
contenciós administratiu de Barcelona. No obstant això podeu interposar qualsevol altre 
recurs que ho considereu convenient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


