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IV Transferències corrents 256.692,62  256.692,62 
V Ingressos patrimonials    
VI Alienació d’inversions reals    
VII Transferències de capital    
IX Passius financers    
                                                         TOTAL 375.917,88  375.917,88 
     
ESTAT DE DESPESES:     
     
Capítol Concepte Corrents De Capital Total 
I Despeses personal 292.331,63  292.331,63 
II Despeses corrents   73.986,25  73.986,25 
III Interessos                  
IV Transferències corrents 9.600,00  9.600,00 
VI Inversions                
VII Transferències de capital    
IX Amortitzacions financeres    
                                                TOTAL 375.917,88  375.917,88 
     
3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT     
     
ESTAT D’INGRESSOS:     
     
Capítol Concepte Corrents De Capital Total 
I Impostos directes 2.721.952,92  2.721.952,92 
II Impostos indirectes 425.805,70  425.805,70 
III Taxes i altres ingressos 3.178.818,96 338.313,93 3.517.132,89 
IV Transferències corrents 3.025.765,74  3.025.765,74 
V Ingressos patrimonials 24.448,68  24.448,68 
VI Alienació d’inversions reals 0,00 2.125.000,00 2.125.000,00 
VII Transferències de capital 0,00 908.527,34 908.527,34 
IX Passius financers 2.100.601,42  2.100.601,42 
                                                TOTAL 11.477.393,42 3.371.841,27 14.849.234,69� 
     
     
ESTAT DE DESPESES:     
     
Capítol Concepte Corrents De Capital Total 
I Despeses personal 4.713.618,43  4.713.618,43 
II Despeses corrents   2.826.580,91  2.826.580,91 
III Interessos               141.535,00  141.535,00 
IV Transferències corrents 540.051,61  540.051,61 
VI Inversions               0,00 5.935.757,67 5.935.757,67 
VII Transferències de capital 172.000,00  172.000,00 
IX Amortitzacions financeres 519.691,07  519.691,07 
                                                TOTAL 8.913.477,02 5.935.757,67 14.849.234,69 

 
Contra l'acord definitiu de l'aprovació del pressupost general per a l'exercici 2007, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a partir del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, art. 169.1 RDL 2/2004, de 5 de març, Reguladora d'Hisendes Locals. 
 
La Bisbal d’Empordà, 23 de febrer de 2007 
 
Ramon Romaguera Amat 
Alcalde 
 
 
Núm. 2780 

AJUNTAMENT DE  
BLANES 

 
Edicte sobre aprovació definitiva de la 

modificació de determinats articles i l’annex 1 
de l’Ordenança Municipal de Circulació i 
alguns articles de l’annex de l’Ordenança 
Reguladora de Guals i Reserves d’Estacio-
naments 

 
Aprovat definitivament en execució de l’acord 
de Ple data 27 de novembre de 2006, la 

modificació de determinats articles i l’annex 1 
de l’Ordenança Municipal de Circulació i 
alguns articles de l’annex de l’Ordenança 
Reguladora de Guals i Reserves d’Estacio-
naments es fa públic el seu contingut íntegre, 
d’acord amb el previst a l’article 163.2 de la 
Llei Municipal de Règim Local de Catalunya 
en relació a l’article 70.2 de la Llei de Bases 
de Règim Local, per tal que entri en vigor. 
* La modificació de l’Ordenança Reguladora 
de Guals i Reserves d’estacionaments en els 
següents articles: 

Article 13. CONDICIONS DE LA LLICÈN-
CIA PER L’ESTACIONAMENTS RESER-
VATS 
 
1. La llicencia d’estacionament reservat només 
es podrà concedir en els trams de vial en els 
quals estigui autoritzat l’estacionament i que, a 
més, no dificultin ni els girs ni la visibilitat en 
les cruïlles. 
2. En els trams de vial d’autorització 
d’estacionament quinzenal alternatiu, només es 
podran concedir estacionaments reservats per a 
la quinzena d’estacionament autoritzat. 



172      BOP de Girona núm. 45 - 5 de març de 2007      
 

 

3. Els estacionaments reservats es concediran a 
precari, amb caràcter temporal o indefinit.  
4. Les llicències per obres o similars tindran 
caràcter temporal, ajustat al termini de 
vigència d’aquestes. 
5. Les llicències per estacionament reservat per 
a vehicles de persones amb mobilitat reduïda 
es concediran per períodes màxim d’un any, la 
qual es podrà prorrogar sempre i quan estiguin 
situats en lloc que serveixin per facilitar 
l’accés d’aquestes persones al seu domicili o 
lloc de treball, Caldrà presentar instància de 
model normalitzat i signada per la persona 
interessada al registre general de l’Ajuntament, 
trenta dies abans de que finalitzi el termini que 
hi consti a la llicència o decret d’alcaldia, 
s’haurà d’acreditar mitjançant la documentació 
corresponent, de reunir els requisits establerts 
a l’art. 19 apart.4 d’aquesta ordenança, així 
com d’ aportar un certificat- fe de vida -, a 
nom del titular de la targeta d’aparcament per a 
persones amb mobilitat reduïda. La no 
presentació de l’esmentada sol·licitud, impla-
carà la caducitat automàtica de l’autorització 
d’estacionament reservat, el qual serà derogat i 
anul·lat  
6. Tindran caràcter indefinit en els casos que, a 
criteri de l’Ajuntament, l’interès públic així ho 
aconselli. 
7. Els estacionaments reservats es concediran 
amb horari consecutiu de quatre o vuit hores. 
8. Podran ésser titulars de la corresponent 
llicència d’estacionament reservat: 
 
a) Els propietaris, arrendataris o industrials que 
realitzant una activitat comercial o industrial, 
disposin de llicència d’activitats en la finca 
enfront de la qual es sol·licita l’estacionament 
reservat. 
b) Les persones amb mobilitat reduïda que 
condueixin el seu propi vehicle i que ho 
sol·licitin amb caràcter privatiu, enfront del seu 
domicili o lloc de treball. 
c) Les persones amb mobilitat reduïda que no 
siguin conductors, en el supòsit contemplat a 
l’art 3.5 del Decret 97/2002, de 5 de març i 
superin el barem establert a l’annex 3 del 
RD.1971/1999 de 23 de desembre 
 
9. L’Ajuntament es reserva la facultat 
d’efectuar les modificacions que siguin 
aconsellables per raons d’interès públic o per 
canvi de circumstàncies en la via pública, 
sense donar dret, en cap cas, a indemnització o 
compensació de cap mena. 
10. La llicència que autoritza l’estacionament 
reservat serà personal i intransferible. 
11. Per autoritzar reserves d’estacionament i 
parada en llocs determinats, s’exigirà, segons 
els casos, que el sol·licitant acrediti els 
següents extrems: 
 
a) En les reserves per a facilitar les operacions 
de carrega i descàrrega: el volum i freqüència 
de les operacions a realitzar, la seva naturalesa, 
així com els pesos que s’aixequen i trans-
porten. 
 
b) En els hotels, residències i establiments 
anàlegs: que tinguin una capacitat fixa per a un 
mínim de 250 persones, o es provi de forma 

suficient que s’hi realitza un nombre important 
de parades. 
c) En els sales d’espectacles, centres esportius, 
centres socials, sortides d’emergència, 
hospitals, clíniques, ambulatoris i anàlegs: la 
justificació d’allò que exigeixen les necessitats 
col·lectives.  La reserva restarà limitada als 
horaris d’entrada i sortida que tinguin aquests 
tinguin establerts, caldrà estar en possessió de 
les autoritzacions pertinents. 
 
12. Per autoritzar reserves especials d’esta-
cionaments i parades en llocs determinats per a 
facilitar les operacions de càrrega i descàrrega, 
caldrà informe previ per part del serveis 
tècnics, per tal de comprovar i determinar la 
necessitat d’autoritzar l’espai sol·licitat, 
d’acord amb l’establert en l’apartat 13 d’aquest 
capítol, fent especial menció al tipus d’activitat 
o establiment comercial, tipus de mercaderies, 
si són embalades o sense, (ex.  peix, carn, pa, 
etc.) , ubicació i tipus de via, intensitat mitja de 
vehicles, zones de càrrega i descàrrega 
existents en la zona, distància d’aquestes, etc. 
13. Les reserves especials a que es refereix 
aquest capítol, prohibiran l’estacionament 
durant l’horari que en cada cas s’assenyali, i 
aquesta indicació haurà de figurar en les 
plaques uniformes que determinarà l’Ajunta-
ment. 
14. Davant dels accessos autoritzats es pintarà 
en la calçada, a una distància de 30 cm de la 
vorada i paral·lela a aquesta, una línia continua 
de 10 cm d’ample de color groc (segons norma 
UNE – 48103 referència B-502), amb la 
longitud fixada en la llicència. 
15. Les reserves especials podran ser 
modificades o anul·lades per l’Alcaldia tantes 
vegades com ho requereixin les necessitats del 
trànsit. 
 
Article 14. CONDICIONS I SENYALIT-
ZACIÓ DELS ESTACIONAMENTS PER A 
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.  
 
1. Els titulars de targetes de disminuïts físics 
expedides per l’Administració podran 
estacionar els seus vehicles, sense cap 
limitació de temps, en aquests espais reservats 
i senyalitzats exclusivament per a ells. 
2. La longitud de l’estacionament reservat per 
a ús d’una persona amb minusvalidesa serà, 
com a màxim, de 6 metres de llargada per 2,30 
metres d’amplada en els estacionaments en 
línia i, de 3,00 a 3,50 metres en els en bateria. 
3. La reserva d’espai d’estacionament o de pas 
per a persones amb mobilitat reduïda (titular 
conductor/a o titular no conductor/a), es farà 
per mitjà d’un senyal de trànsit, (S-17 
Reglament General de Circulació), o 
delimitant l’espai pintant de color blau un 
rectangle en la calçada, mínim de 2 a 6 metres 
de llargada per 2 metres d’amplada, 
especialment ubicats a prop dels seus 
domicilis, dels seus llocs de treball o del lloc 
autoritzat per l’Autoritat Municipal, i en 
l’interior d’aquests rectangles s’hi pintarà el 
símbol internacional d’accessibilitat que figura 
a la targeta d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda.  

4. Els titulars conductors de targetes 
d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda, podran sol·licitar la col·locació d’una 
placa complementària, sota el senyal S-17, en 
la qual hi consti la matrícula del seu vehicle- 
segons l’establert a l’art 19 apart. 4 - 
Ordenança reguladora de guals i reserves 
d’estacionament -. 
5. La longitud de l’estacionament reservat no 
sobrepassarà la projecció dels límits del recinte 
afectat. En cas contrari, caldrà tenir el permís 
escrit del propietari o arrendatari del recinte 
confrontant. 
 
Article 19. REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ  
DE  LLICÈNCIA DE GUAL: 
 
1. PER ACTIVITATS COMERCIALS I 
INDUSTRIALS. 
 
a) Fotocòpia de la llicència municipal –
definitiva o provisional– de l’activitat. 
b) Fotocòpia del document acreditatiu d’horari 
de treball continuat de 16 hores  (només per a 
aquells que sol·licitin de 12 a 16 hores). 
c) Fotocòpia del document acreditatiu d’horari 
de treball ininterromput les 24 hores del dia, 
per aquells que sol·liciten més de 16 hores. 
d) En el supòsit d’haver de fer servir el recinte 
fora de l’horari d’activitat com a garatge, es 
pot sol·licitar un horari més ampli amb 
l’exposició raonada d’aquest ús. 
 
2. PER GARATGES I  APARCAMENTS 
 
a) Quan sigui el cas, certificat de l’acord de la 
junta de propietaris en el qual es resol de 
sol·licitar la llicència.  
b) Fotocòpia de la llicència municipal de 
garatge aparcament. 
 
3. RESERVATS PER OBRES O SIMILARS 
 
a) Fotocòpia de la llicència municipal d’obres 
o similar. 
b) Fotocòpia del document acreditatiu d’horari 
de treball continuat de 16 hores, per aquells 
que sol·licitin de 12 a 16 hores. 
c) Fotocòpia del document acreditatiu d’horari 
de treball ininterromput les 24 hores del dia, 
per aquells que sol·licitin més de 16 hores. 
d) En el cas que la longitud sol·licitada 
sobrepassi la projecció dels límits del recinte 
afectat, el permís escrit del propietari o 
arrendatari del recinte confrontant. 
 
4. ESTACIONAMENTS RESERVATS PER 
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏ-
DA  
 
Per a l’obtenció de la llicència de reserva 
d’estacionament caldrà: 
 
a) Ser titular de la targeta d’aparcament de 
vehicles per a persones disminuïdes, que 
concedeix l’administració, com a titular 
conductor. 
b) Presentar el carnet o llicència de conduir 
amb indicació de les característiques a les 
quals ha d’adaptar-se el vehicle. 
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c) Presentar la fitxa tècnica del vehicle adaptat, 
en el seu cas. Permís o llicència de circulació a 
nom del titular de la targeta d’aparcament, en 
la seva submodalitat de titular conductor del 
vehicle i, amb domicili a Blanes- haurà 
d’acreditar un període d’empadronament supe-
rior a un any -.   
d) Acreditar l’adreça de l’ocupació, si escau. 
e) Còpia de la resolució administrativa que 
reconegui la condició i el grau de 
minusvalidesa i mobilitat, d’acord a l’establert 
a l’annex 3 del RD.1971/1999 de 23 de 
desembre. 
f) Còpia de document acreditatiu de la 
vinculació de la persona amb disminució amb 
l’espai sobre el que es sol·licita la llicència. Si 
es tracta del domicili: còpia del document 
acreditatiu de la propietat (serà suficient la 
fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI) o dret a ús 
del baix de la finca afectada. 
g) Si es tracta del lloc de treball: Horari, còpia 
del document acreditatiu de la vinculació 
laboral i/o l’ últim full de salari. 
h) Declaració jurada de no ser propietari o 
arrendatari de cap plaça d’aparcament a menys 
de 150 metres de radi, del seu domicili o del 
lloc de treball. 
i) Còpia de la declaració de la renda de les 
persones físiques de l’últim any, on consti com 
a contribuent o beneficiari, el nom i cognom 
del titular de la targeta d’aparcament.  
 
Article 24. SENYALITZACIÓ PER ALS 
GUALS I LES RESERVES DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA. 
 
1. Els guals es senyalitzaran mitjançant senyals 
verticals, fixant una placa en material durable, 
en la qual hi figurarà el número d’identificació 
fiscal amb les lletres RF al final, que serà 
assignat per l’Ajuntament, i es deurà 
complementar amb marques horitzontals a la 
calçada amb pintura de color groc, als carrers 
on estigui autoritzat l’estacionament. 
2. La indicació de l’horari d’ús dels guals i 
zones de càrrega i descàrrega es farà 
obligatòriament en xifres de 0 a 24 hores, 
indicant només un interval. 
3. Com a norma, es col·locarà a la façana de 
l’immoble o local la senyalització vertical 
establerta en el punt primer, situada a la banda 
dreta de la porta d’accés al garatge o 
magatzem, quan aquesta estigui situada en una 
via de doble sentit de circulació i, quan les 
portes estiguin situades en vies de sentit únic, 
les del costat dret col·locaran la placa a la 
banda dreta de la porta i les del costat esquerre 
la col·locaran a l’esquerra de la porta, però 
sempre tan a prop d’aquesta com sigui 
possible, i en cas que no hi hagués espai 
disponible a la façana es podrà col·locar, de 
forma excepcional, en la mateixa porta 
d’accés. La placa de gual haurà d’estar situada 
a una alçada del terra que mai podrà ser 
inferior a 2’20 metres ni superior a 3’50 
metres. 
4. Davant dels accessos autoritzats es pintarà a 
la calçada, a una distància de 30 cm de la 
vorada i paral·lela a aquesta, una línia 
discontínua de 10 cm d’ample en forma d’U 
amb pintura de color groc  (segons norma 

UNE- 48103 referència B-502), a trams iguals 
de 0,5 a 1 metre de llargada i amb la longitud 
fixada en la llicència de la porta d’entrada del 
garatge (d’acord amb la norma 8.2 IC del 4 
d’agost de 1987 ). 
5. Quan l’espai reservat a la via pública sigui 
per realitzar operacions de càrrega i 
descàrrega, aquest es senyalitzarà verticalment 
igual que els guals, però en relació a la 
senyalització horitzontal, es farà mitjançant 
una línia continua de 10cm. d’amplada en 
ziga-zaga amb pintura de color groc, (segons 
norma UNE- 48103 referència B-502) 
paral·lela a la vorada de la vorera, i de 2,10 
metres d’amplada com a màxim, amb la 
longitud fixada a la llicència (d’acord amb la 
norma 8.2 IC del 4 d’agost de 1987). 
6. Queda prohibida qualsevol altra senya-
lització referent a la llicència d’accés de 
vehicles. 
 
Article 26. CLASSIFICACIÓ DE LES 
INFRACCIONS I DE LES SANCIONS. 
 
1. Les infraccions es classifiquen en:  Molt 
greus, greus, i lleus. 
 
2. Són infraccions molt greus: 
 
a) L’aprofitament o simulació d’un gual o zona 
reservada d’estacionament sense la llicència 
preceptiva, quan aquest fet hagi comportat 
l’exercici de potestats administratives envers 
altres vehicles o terceres persones.  
b) La senyalització o modificació d’aquesta, en 
contra de les condicions originàries de la 
llicència de gual o zona de reserva concedida, 
quan comporti l’exercici de potestats 
administratives envers altres vehicles o 
terceres persones .  
c) La comissió de dues infraccions greus en el 
període d’un any 
d) Les infraccions molt greus seran sancio-
nades amb multa, que pot anar de 300 € a 600 
€, pèrdua de la fiança, i fins i tot podrà 
comportar la revocació i pèrdua de la llicència.  
 
3. Son faltes greus: 
 
a) L’aprofitament o simulació d’un gual o zona 
reservada d’estacionament sense la llicència 
preceptiva. 
b) Modificar la vorera i/o vorada de manera 
diferent al contemplat en aquesta Ordenança. 
c) Modificar la calçada o fer un ús indegut de 
la llicència. 
d) La manca o desaparició de la senyalització 
horitzontal o vertical del gual.  
e) La manca reiterada de compliment de les 
instruccions i ordres donades per l’Ajuntament  
f) La senyalització i/o modificació d’aquesta, 
quan suposi un major aprofitament no ajustat a 
la llicència concedida o a les ordres de 
l’Ajuntament.       
g) La comissió de dues infraccions lleus en el 
període d’un any. 
h) Les infraccions greus seran sancionades 
amb multa que pot anar de 90 € a 300 €, i 
pèrdua de la fiança dipositada. 
 
 

4. Són faltes lleus: 
a) La senyalització del gual de forma diferent a 
la que correspon d’acord amb la llicència 
concedida o les ordres de l’Ajuntament. 
b) La modificació de la senyalització del gual 
sense adaptar-se a la llicència concedida o les 
ordres de l’Ajuntament. 
c) Les infraccions lleus seran sancionades amb 
multa de fins a 90 €  i amonestació. 
 
* La modificació i aprovació dels següents 
articles i de l’Annex 1, de l’Ordenança 
Municipal de Circulació de 29 de juliol de 
2003:  
 
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCA-
DERIES 
 
Article 41. Disposicions generals. 
 
1. La càrrega i descàrrega de mercaderies 
haurà de realitzar-se a l’interior dels locals 
comercials, sempre que aquests reuneixin les 
condicions adequades per fer-ho. 
2. La llicència d’activitat de locals comercials 
i/o industrials, que per la seva superfície, 
finalitat i situació, es pugui presumir racio-
nalment que hauran de realitzar operacions de 
càrrega i descàrrega de forma habitual i/o amb 
especial intensitat, estarà condicionada a la 
reserva d’espai interior suficient per a poder 
realitzar-les. 
3. Quan les condicions dels locals comercials o 
industrials no permetin la càrrega i descàrrega 
en el seu interior, l’Alcaldia podrà habilitar 
zones reservades, amb la finalitat que els 
vehicles destinats al transport de mercaderies 
puguin efectuar aquests tipus d’operacions. 
4. La utilització de les zones reservades per a 
càrrega i descàrrega, només es permetrà als 
següents vehicles: camions, furgonetes i 
vehicles mixtos amb només dos seients, tots 
ells amb l’autorització corresponent i adaptats 
per fer transport de mercaderies, també, als 
vehicles comercials i/o industrials, visualment 
identificats que hagin de carregar o descarregar 
mercaderies relacionades amb la seva activitat 
i reuneixin els requisits establerts en aquest 
paràgraf . El període de temps màxim permès 
d’estacionament sense carregar o descarregar, 
és de 15 minuts. 
5. Únicament es permetrà la càrrega i 
descàrrega fora de les zones reservades, els 
dies, les hores i en els llocs que prèviament es 
determini, i sempre després d’haver obtingut la 
corresponent autorització municipal. 
6. En cap cas i sota cap circumstància, els 
vehicles que realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega podran fer-ho en els llocs on amb 
caràcter general estigui prohibida la parada o 
es dificulti la circulació de vehicles i/o de 
vianants. 
7. Cal disposar de llicència municipal per dur a 
terme aquesta activitat fora de les zones i 
horaris establerts de càrrega i descàrrega, quan 
aquestes operacions entorpeixin el trànsit de 
vehicles i/o de vianants. 
8. Tampoc es podran aturar totalment o parcial 
en les voreres, andanes, passeigs o zones en les 
quals el paviment estigui senyalitzat amb 


