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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. 
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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 
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franges obliqües o amb graelles de color groc o 
blanc, tant si l’ocupació és total com parcial. 
9. Les mercaderies, els materials i les coses 
que siguin objecte de càrrega i descàrrega, no 
es deixaran a terra, sinó que es traslladaran 
directament de l’immoble al vehicle o 
viceversa. 
10. Les operacions de càrrega i descàrrega 
s’hauran de fer amb les degudes precaucions 
per evitar sorolls innecessaris, i amb 
l’obligació de deixar neta la vorera i la 
calçada. 
11. Les mercaderies es carregaran i desca-
rregaran pel costat del vehicle més proper a la 
vorera, utilitzant els mitjans necessaris per 
agilitar l’operació, i procurant no dificultar la 
circulació, tant de vianants com de vehicles. 
12. L’autoritat municipal podrà determinar 
zones reservades per a càrrega i descàrrega, en 
les quals serà d’aplicació el règim general dels 
estacionaments regulats, i amb l’horari de 8.00 
a 20.00 hores, amb un temps màxim d’estada 
sense carregar o descarregar, de 15 minuts, i 
hauran d’estar degudament senyalit-zades i 
delimitades. 
13. L’horari establert per a les operacions de la 
càrrega i descàrrega de mercaderies amb 
vehicles dins del perímetre de l’illa de 
vianants, serà el següent: 
 
a) Per carregar i descarregar pel matí, ho 
podran fer de 7.00 a 10.30 hores, per la tarda 
de 15.00 a 17.30 hores, i per la nit, entre l’1 de 
juny i el 30 de setembre, de 21.00 a 24.00 
hores. 
 
14. Llevat que es disposi de llicència muni-
cipal, no es permeten les operacions de càrrega 
i descàrrega de mercaderies els diumenges i 
festius, ni els dies feiners de 22.00 a 8.00 
hores, i des de l’1 d’octubre fins al 31 de maig 
només es permet la càrrega i descàrrega de 
vehicles de menys de MMA 3.500 kg., sempre 
que es realitzi a l’interior del local comercial o 
industrial, i que aquest reuneixi les condicions 
adequades per no provocar cap molèstia als 
veïns o als immobles veïns. 
 
CAPÍTOL VII: CIRCULACIÓ DE  BICI-
CLETES 
 
Article 59.- Cicles i bicicletes 
 
1. Els cicles i bicicletes no podran circular per 
les voreres, andanes i passeigs de menys de 
cinc metres, llevat que hi hagi un carril 
especialment reservat per a aquesta finalitat, o 
itineraris senyalitzats, respectant la preferència 
de pas del vianants que el travessin. 
2. Si van per la calçada, circularan pre-
feriblement pel carril de la dreta, podent 
ocupar la part central d’aquest. En el cas que hi 
hagi carrils reservats a d’altres vehicles, 
circularan pel carril contigu al reservat en les 
mateixes condicions. Tanmateix podran 
circular pel carril de l’esquerra, quan les 
característiques de la via no permetí fer-ho pel 
carril de la dreta o per haver de girar a 
l’esquerra. 
3. Excepte en moments d’aglomeració, les 
bicicletes podran circular pels parcs públics, 

les àrees de vianants, els passeigs, les voreres 
de més de 5 metres, i les zones de prioritat 
invertida, llevat que hi hagi un carril 
especialment reservat a aquest finalitat, en les 
següents condicions: 
a) Respectant la preferència de pas dels 
vianants, adequant la velocitat a la dels 
vianants, sense superar els 10 km/h i 
s’abstindran de fer ziga-zagues o qualsevol 
altra maniobra que pugui afectar la seguretat 
dels vianants. 
 
4. Els conductors de bicicletes no podran 
circular amb el vehicle recolzat només en una 
roda, ni agafar-se a vehicles en marxa. 
5.  Els ciclistes gaudiran de les prioritats de pas 
previstes en les vigents normes de trànsit. 
6. Han de tenir un sistema adequat de frenada 
que actuï sobre les rodes davanteres i 
posteriors, i un timbre per poder avisar, si cal, 
de la seva presència. 
7. Per circular per la nit han de disposar, al 
davant, d’un llum blanc de posició; i al darrera, 
d’un llum vermell de posició i d’un 
catadiòptric vermell, no triangular. 
8. Podran arrossegar els cicles i bicicletes un 
remolc, semi - remolc o element similar, 
sempre i quan no superin el 50% del la massa 
en buit del vehicle tractor i es compleixin els 
següents condicions: 
a) Que la circulació sigui de dia i en 
condicions que no disminueix la visibilitat  
b) Que la velocitat a que es circuli en aquestes 
condicions resti reduïda en 10 % respecte a les 
velocitats genèriques o per senyal especifica, 
que per aquests vehicles s’estableixi . 
c) Que en ningú cas transportin persones en el 
vehicle remolcat. 
 
Article 62- Format dels senyals 
 
1. Els senyals i marques viàries que s’utilitzin 
en les vies objecte d’aquesta Ordenança, 
hauran de complir les normes específiques que 
s’estableixen en el Reglament general de 
circulació i en el Catàleg oficial de senyals de 
circulació i marques viàries. Quan es tracti de 
senyals no incloses en el Reglament General 
de Circulació, l’Autoritat Municipal aprovarà 
el model del senyal que per a cada cas es 
consideri més adient, procurant donar-li la 
màxima difusió per tal d’informar i posar-lo en 
coneixement de tots els usuaris de les vies. Els 
senyals hauran d’ajustar-se als requisits 
tècnics, tipus, model i qualitat establerta i 
aprovada per la Junta de Govern Local per a la 
vila de Blanes. 
2. Quan s’adoptin mesures de controls de la 
circulació, només aplicables en determinats 
dies i franges horàries, es podran utilitzar 
senyals amb indicacions, en virtut d’un sistema 
especial d’il·luminació, el qual només serà 
visible quan estigui vigent, la mesura de que es 
tracti, en aquest cas  
els senyals, podran ser d’unes dimensions 
diferents a les del catàleg oficial.  
 
TITOL V : INFRACCIONS I SANCIONS - 
MESURES CAUTELARS I DE LA   
RESPONSABILITAT 
 

CAPÍTOL I - INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 72.- Quadre general d’ infraccions 
 
1 Les accions i omissions contràries a aquesta 
Ordenança, Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, Reglament 
general de circulació i demés disposicions 
reglamentaries, d’acord amb la normativa 
vigent, tindran el caràcter d’infraccions 
administratives, i seran sancionades en els 
casos, forma i mesura que es determinen 
reglamentàriament, llevat que puguin ser 
constitutives de delictes i/o faltes tipificades en 
les lleis penals, en aquest cas l’Administració 
passarà el tant de culpa a l’ordre jurisdiccional 
competent, i prosseguirà el procediment, 
abstenint-se, però, de dictar resolució, fins que 
l’ autoritat judicial no dicti sentència ferma. 
2 Les infraccions a les quals fa referència el 
número anterior, es classifiquen en lleus, greus 
i molt greus. 
3 Tindran la consideració d’infraccions lleus, 
les comeses contra les normes contingudes en 
aquesta Ordenança, Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, Reglament general de circulació i 
demés disposicions reglamentaries, d’acord 
amb la normativa vigent que no es qualifiquin 
expressament com a greus o molt greus en els 
números següents. 
4 Es consideren infraccions greus, les comeses 
en el marc de la legislació de trànsit i seguretat 
viària i d’aquesta Ordenança de Circulació, 
així com les conductes tipificades i referides a: 
  
I. La conducció negligent. 
II. Llençar o dipositar en les immediacions de 
les vies, objectes que puguin produir incendis 
o accidents de trànsit. 
III. Ultrapassar els límits de velocitat 
establerts, sempre i quan no sobrepassin el 
50% de la velocitat màxima permesa, la 
prioritat de pas, canvis de sentit de direcció o 
sentit i marxa enrera.  
IV. Efectuar parades i/o estacionaments en 
llocs perillosos, o on s’obstaculitzi el trànsit de 
vehicles o dels vianants, o en aquells supòsits 
que es qualifiquin de greus en el quadre 
d’infraccions i sancions adjunt a l’annex 
d’aquesta Ordenança.  
V. Circular amb un vehicle sense enllumenat, 
en situació de manca de visibilitat, o produir 
enlluernaments. 
VI. Realitzar obres en la via pública, sense la 
corresponent autorització municipal, i fer 
malbé o retirar senyalització permanent o 
circumstancial. 
VII. Conduir utilitzant cascs o auriculars 
connectats o desconnectats a aparell receptor o 
reproductor de so 
VIII. Conduir un vehicle o circular els 
passatges sense utilitzar el cinturó de seguretat 
i altres elements de protecció o dispositiu de 
seguretat d’ús obligatori, excepte que es trobin 
dintre de les excepcions establertes 
reglamentàriament a l’art 119 del RGC. 
IX. Circular amb menors de 12 anys com a 
passatges de ciclomotors o motocicletes, 
excepte que es trobin dintre de les excepcions 
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establertes reglamentàriament a l’art 12.3 del 
RGC. 
X. No respectar els senyals dels agents que 
regulen el trànsit   
XI. No respectar la llum de color vermell d’un 
semàfor  
XII. No respectar un senyal de STOP 
XIII. No facilitar la identitat ni la dades del 
vehicle sol·licitades pels afectats en un 
accident de circulació, en trobar-s’hi implicat  
XIV. Conduir utilitzant dispositius 
incompatibles amb l’obligatorietat de l’atenció 
permanent a la conducció. 
XV. Conduir un vehicle que porti instal·lat 
mecanismes o sistemes encaminats a eludir la 
vigilància dels agents de trànsit, així com de 
mecanismes per a la detecció de radars   
 
5 Tindran la consideració de molt greus, quan 
no siguin constitutives de delicte i/o falta 
penal, les següents infraccions:  
 
I. Circular el conductor d’un vehicle amb un a 
taxa superior a la que s’estableixi, per ingestió 
de begudes alcohòliques, estupefaents, 
psicotròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues. 
II. Incomplir l’obligació de tots els conductors 
de vehicles, de sotmetre’s a les proves que 
s’estableixin per a la detecció de les possibles 
intoxicacions d’alcohol, estupefaents, psico-
tròpics, estimulants o altres substàncies 
anàlogues. 
III. La conducció temerària. 
IV. L’ocupació excessiva del vehicle, quan 
això suposi augmentar en un 50% les places 
autoritzades, exclòs el conductor, amb 
excepció dels autobusos urbans i interurbans  
V. Ultrapassar en més del 50% la velocitat 
màxima permesa, sempre i quan superi els 30 
Km/h. del límit establert. 
VI. Circular en sentit contrari a l’establert. 
VII. Realitzar competicions i curses no 
autoritzades entre vehicles. 
VIII. Circular amb un vehicle sense estar 
emparats per l’ assegurança obligatòria de 
vehicles. 
IX. L’incompliment pel titular o l’arrendatari 
del vehicle, amb el que s’hagi comès la 
infracció, de l’obligació d’identificar 
degudament al conductor responsable de la 
infracció requerit a fer-ho, sempre que no hi 
hagi causa justificada que ho impedeixi.  
 
6 Les infraccions a les quals fa referència el 
número anterior, quan concorrin 
circumstàncies de perill per raó de la intensitat 
de la circulació, les característiques i 
condicions de la via, les condicions 
meteorològiques, la visibilitat, la concurrència 
simultània de vehicles i altres usuaris, 
especialment en zones urbanes i en poblat, o 
qualsevol altra circumstància anàloga que 
pugui constituir un risc afegit i concret a allò 
previst per a les infraccions greus en el 
moment de cometre-la. 
 
Article 73. Sancions 
 
1 Les infraccions lleus seran sancionades amb 
multa de fins a 90 Euros, les greus amb multa 

des de 91 Euros fins a 300 Euros, i les molt 
greus, amb multa des de 301 Euros fins a 600 
Euros. La infracció molt greu prevista en l’art. 
83 apart. 4 d’aquesta Ordenança, es podrà 
sancionar amb una multa des de 301 fins a 
1.500 Euros. En el cas d’ infraccions greus es 
podrà imposar, a més de la sanció, la de 
suspensió del permís o llicència de conduir 
fins a tres mesos. En els supòsits d’infraccions 
molt greus, s’imposarà en tots els casos, la 
sanció de suspensió del permís o llicència per 
conduir per un període mínim d’un mes i fins a 
tres mesos, com màxim. 
 
2 Quan els fets denunciats puguin comportar, a 
més de la multa, la suspensió del permís o 
llicència de conduir i/o resta de punts, en 
aquests supòsits serà d’aplicació allò disposat i 
establert en l’articulat de la Llei sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, així com en tots els reglaments que la 
desenvolupen i altres disposicions comple-
mentàries i/o normes de circulació d’àmbit 
estatal. Els agents de la Policia Local hauran 
de denunciar totes aquestes infraccions, fent 
servir el catàleg d’infraccions aprovat pel  
Servei Català de Trànsit amb les mateixes 
quanties establertes en aquest, proposta de 
suspensió del permís o llicència de conduir i 
quantitat de punts que es perden. Totes 
aquestes circumstàncies es faran constar a les 
butlletes de denúncia i durant la tramitació de 
l’expedient sancionador, un cop la sanció 
corresponent a la infracció denunciada esde-
vingui ferma, l’expedient serà traspassat a la 
Prefectura Provincial de Trànsit del Ministeri 
de l’Interior.   
 
3 L’import de la sanció es reduirà en un 30% 
sobre la quantia que s’hagi consignat 
correctament en la butlleta de denúncia per 
l’agent denunciant, o en el seu defecte, a la 
data en que tingui lloc la citada notificació de 
la denúncia per part de l’Instructor de 
l’expedient, si es realitza el pagament en els 30 
dies naturals següents a la data de la denuncia 
o de la notificació efectuada per l’instructor de 
l’expedient. El pagament anticipat amb 
descompte de la sanció implica la renúncia a 
formular al·legacions i la finalització del 
procediment sense necessitat de dictar reso-
lució expressa, excepte que la infracció denun-
ciada comporti la suspensió del permís o 
llicència de conduir, sense perjudici de la po-
ssibilitat d’interposar els recursos correspo-
nents. 
 
4 Quan l’infractor no acrediti la seva 
residència habitual en territori espanyol, 
l’agent denunciant fixarà provisionalment la 
quantia de la multa, i en el cas que no es 
dipositi el seu import o es garanteixi el seu 
pagament per qualsevol mitjà admès en dret, 
s’immobilitzarà el vehicle en els termes i 
condicions establertes en aquest ordenança. En 
tot cas, es tindrà en compte allò previst al 
paràgraf anterior, respecte a la reducció del 
30%. 
 
5 En el cas que per acumulació de sancions per 
aplicació d’aquesta ordenança, s’incoés 

expedient sancionador per dues o més 
infraccions entre les quals existís relació de 
causa efecte, s’imposarà una sola sanció, que 
serà sempre la de més import. 
 
6 En la resta de casos, als responsables de dues 
o més infraccions se’ls imposaran les sancions 
corresponents a cadascuna de les infraccions 
comeses. 
 
7 Cada dia que un vehicle romangui estacionat 
en lloc prohibit, serà causa d’una infracció 
independent. 
 
8 Les infraccions previstes en la legislació de 
transports en relació amb els tacògrafs, els seus 
elements, i altres instruments o mitjans de 
control, prestació de serveis en condicions que 
puguin afectar la seguretat de les persones i/o 
comportar perill greu o directe per a aquestes, 
així com excés en el pes màxim autoritzat dels 
vehicles –excepte quan la causa de la infracció 
sigui l’excés de càrrega–, es perseguiran pels 
òrgans indicats en el següent article d’aquesta 
Llei, conforme amb el procediment, i d’ acord 
amb les sancions recollides en l’esmentada 
legislació de transports. 
 
9 Les infraccions sobre normes de conducció i 
circulació del transport escolar i del transport 
de mercaderies perilloses per carretera, es 
sancionaran d’acord amb allò previst en la 
legislació de transports. 
 
10 Les sancions seran graduades en especial, 
en atenció als següents criteris; 
 
I. A la deguda adequació entre la gravetat i la 
transcendència del fet, als antecedents de 
l’infractor i a la reincidència. 
II. Al perill potenciat creat per a si mateix i per 
als demés usuaris de la via 
III. Als criteris de proporcionalitat, d’acord 
amb els límits establerts a l’art. 73 d’aquesta 
Ordenança en concordança a l’art 67 Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària  
 
11 En la fixació de les sancions de multa es 
tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de 
la infracció no resulti més beneficiosa per a 
l’infractor que el compliment de les normes 
infringides. 
 
12 L’Ajuntament podrà substituir, en la 
resolució o amb posterioritat a aquesta, la 
sanció de multa per infraccions lleus, per 
mesures socials relacionades amb la seguretat 
viària; com, participació en activitats cíviques, 
o altres tipus de treballs per a la comunicat, 
sempre que hi hagi consentiment previ per part 
de les persones sancionades. 
 
13 Les sancions anteriors, s’entendran 
automàticament modificades si la legislació 
modifica les quanties aplicables en sancions 
per infracció a les quals es refereix aquesta 
Ordenança i altres disposicions en matèria de 
circulació per les vies urbanes, tal com: La 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, Reglament general de 
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circulació i demés disposicions reglamentaries, 
d’acord amb la normativa vigent. L’Alcalde, 
mitjançant Decret o per delegació de les seves 
atribucions a la Junta de Govern Local, 
podrà/n modificar la quantia de les multes 
previstes per infraccions de trànsit, atenent a 
les variacions que experimenti l’índex de preus 
al consum, dins dels límits establerts per la 
Llei. 
 
Article 74. Competències 
 
1. La competència per sancionar les in-
fraccions a les disposicions en matèria de 
circulació, a les quals es refereix aquesta 
Ordenança, correspon a l’Alcalde, que podrà 
delegar les seves atribucions a la Junta de 
Govern Local. 
 
2. Els tipus de les infraccions i accions, són els 
que estableixin les lleis, els que es concreten 
en aquesta ordenança en el marc de les lleis i 
els propis d’aquesta ordenança. 
 
3. A més de la imposició de la sanció que 
correspongui, l’Ajuntament podrà adoptar les 
mesures escaients per a la restauració de la 
realitat física alterada, i de l’ordre jurídic 
infringit, amb l’execució subsidiària a càrrec 
de l’infractor, i l’exacció de les taxes o preus 
públics meritats. 
 
4. Les infraccions als preceptes del Títol IV de 
la Llei de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, i les comeses en 
travessies que no tinguin el caràcter de via 
urbana, la competència per sancionar corres-
pon als delegats o subdelegats del Govern, o al 
Consell de Govern. Aquestes infraccions es 
denunciaran pel butlletí del Servei Català de 
Trànsit. 
 
CAPITOL II: DE LES MESURES CAUTE-
LARS 
 
Article 75. Immobilització de vehicles  
 
1. Els Agents de la Policia, sense prejudici de 
la denúncia que hauran de formular per les 
infraccions corresponents, podran ordenar la 
immobilització immediata del vehicle en els 
següents supòsits: 
 
a) Quan el conductor es negui a sotmetre’s a 
les proves per a la detecció de la taxa 
d’alcoholèmia, del consum de psicotròpics, 
estupefaents, estimulants o substàncies 
anàlogues, o quan el resultat de la prova hagi 
estat positiu. 
b) Quan es pugui derivar un risc greu per a la 
circulació, les persones o els béns.  
c) En el supòsit d’accident o avaria que 
impedeixi continuar la marxa amb seguretat. 
d) Quan el conductor no justifiqui que està en 
possessió de la corresponent llicència de 
conducció o aquesta no sigui vàlida, i no 
acrediti la seva identitat i domicili. Però si 
aquesta queda suficientment acreditada, només 
es practicarà la immobilització, quan el seu 
comportament indueixi a considerar racio-

nalment que no reuneix les aptituds o 
coneixements necessaris per conduir. 
e) Quan, per les condicions externes del 
vehicle, es consideri que constitueix un perill o 
produeixi danys en la calçada, per reformes 
d’importància en el vehicle no autoritzades 
f) Quan el vehicle a motor o el ciclomotor no 
estigui autoritzat a circular. 
g) Quan el vehicle superi els nivells de sorolls, 
fums i gasos permesos per circular per les vies 
del municipi. 
h) Quan el vehicle circuli amb una alçària o 
amb una amplada superior a la permesa en la 
Llei de Seguretat Viària, o en el seu cas, en l’ 
autorització especial que pogués estar proveït. 
i) Quan les possibilitats de moviment, o el 
camp de visió del conductor resultin 
sensiblement disminuïts pel nombre o la 
posició dels passatgers, o per la col·locació 
dels objectes transportats o animals  
j) Quan el vehicle vagi desproveït dels 
cinturons i altres elements de seguretat 
obligatoris, i quan les motocicletes o 
ciclomotors circulin amb el conductor o 
l’ocupant desproveïts de casc homologat. 
k) Quan el conductor d’un vehicle no posseeixi 
el permís de circulació, i no acrediti la seva 
identitat i domicili. 
l) Quan el conductor reconegui no estar en 
possessió de l’assegurança obligatòria, o quan 
es comprovi aquest fet per qualsevol altre 
mitjà. 
m) Quan el conductor denunciat per una 
infracció de trànsit, no acrediti la seva 
residència habitual en territori espanyol, i es 
negui a dipositar l’import de la sanció o a 
garantir el seu pagament per qualsevol mitjà 
admès en dret. 
n) Fins que s’aconsegueixi la identificació del 
conductor, quan un vehicle no tingui el 
comprovant que l’autoritza a estacionar en 
llocs habilitats com d’estacionament amb 
limitació horària, o que excedeixi l’auto-
rització concedida. 
o) Quan el vehicle estigui irregularment 
estacionat damunt de la vorera, el voral, o en 
una zona de càrrega i descàrrega, i es 
desaconselli de reiterar-lo per raons de 
seguretat, o per manca de mitjans. 
p) Quan un vehicle destinat al transport de 
viatgers de més de 9 places, o de mercaderies, 
o de qualsevol naturalesa, amb una massa 
autoritzada (MMA) superior a 3,5 tones, es 
trobi estacionat fora del llocs habilitats o 
destinats per a tal fi.  
q) Quan un vehicle es trobi estacionat de forma 
antireglamentària, sense pertorbar greument la 
circulació, i el seu conductor no hi estigui 
present, o essent-hi es negui a retirar-lo, els 
agents de trànsit podran immobilitzar-lo 
mitjançant un parany mecànic que impedeixi la 
seva circulació. 
r) Quan la immobilització del vehicle s’hagi 
decretat per raons derivades de les condicions 
tècniques o per la seva càrrega, els agents 
autoritzaran la marxa del vehicle, adoptant, 
però, les mesures necessàries per garantir la 
seguretat fins al lloc en que el conductor pugui 
ajustar la càrrega o les dimensions d’aquesta 
als límits autoritzats, o esmenar les 

deficiències tècniques o administratives del 
vehicle.  
s) La immobilització dels vehicles es 
practicarà en el carrer, si hi és permès 
l’estacionament i no es causa risc a la seguretat 
de les persones i béns, o en el garatge o 
aparcament, públic o privat, que designi el 
conductor o titular, el qual correrà amb les 
despeses de trasllat i estada. 
t) Quan no sigui possible la immobilització en 
el carrer o en un garatge, es practicarà en el 
dipòsit municipal, essent a càrrec del 
conductor les despeses de trasllat i estada. 
u) La immobilització del vehicle cessarà quan 
desaparegui la causa que la va motivar. 
v) Una vegada immobilitzat el vehicle, el seu 
conductor demanarà a l’autoritat competent la 
seva posada en circulació, per a la qual cosa 
haurà de satisfer, prèviament, en el seu cas, 
l’import de les despeses ocasionades amb 
motiu de la immobilització, d’acord amb allò 
que determini l’Ordenança Fiscal corres-
ponent. Els agents lliuraran al conductor, un 
volant per tal de poder traslladar el vehicle – 
circulant o no- fins al lloc on s’hagi de 
practicar la reparació o el reconeixement del 
vehicle. 
w) La conducció manifestament temerària 
x) Quant s’observi un excés en els temps de 
conducció o una reducció en els temps de 
descans, que siguin superior al 50% dels temps 
establerts reglamentàriament, o com a 
conseqüència d’indicis que posin de manifest 
qualsevol manipulació en els instruments de 
controls,- tacògrafs, limitador de velocitat, etc. 
 
CAPÍTOL III : DE LA RESPONSABILITAT 
 
Article 83. Persones responsables 
 
1. La responsabilitat per les infraccions a tot 
allò disposat en aquesta Ordenança, la Llei 
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, Reglament general de 
circulació i demés disposicions reglamentaries, 
recaurà directament en l’autor del fet 
constitutiu de la infracció. Excepte en els 
supòsits dels passatgers dels vehicles que 
estiguin obligats a utilitzar casc de protecció, 
en que la responsabilitat per les infraccions 
recaurà en el conductor. 
 
2. Quan sigui declarada la responsabilitat del 
fets comesos per un menor de 18 anys, els seus 
pares, tutor, acollidors o guardadors legals 
respondran subsidiàriament amb ell, aquesta 
responsabilitat solidària restarà referida 
estrictament a la pecuniària derivada de la 
multa imposada per l’autoritat sancionadora. 
 
3. El titular d’un vehicle serà, en tot cas, 
responsable per les infraccions relatives a la 
documentació del vehicle i les relatives al seu 
estat de conservació, quan les deficiències 
afectin les condicions de seguretat del vehicle, 
així com per les derivades de l’ incompliment 
de les normes relatives a reconeixements 
periòdics. 
4. El titular o l’arrendatari del vehicle, amb 
que s’hagi comès la infracció degudament 
requerit a fer-ho, té el deure d’identificar el 
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conductor responsable de la infracció, i si 
incomplís aquesta obligació sense una causa 
justificada que ho impedeixi, serà sancionat 
pecuniàriament com a autor d’una infracció 
molt greu. 
 
5. El fabricant del vehicle i el dels seus 
components seran, en tot cas, responsables de 
les infraccions relatives a les condicions de 
construcció d’aquest que afectin a la seva 
seguretat, així com que la fabricació s’ajusti a 
la normativa homologada. 
 
TÍTOL VI: PROCEDIMENT SANCIONA-
DOR I RECURSOS 
 
Article 84 Normativa aplicable  
 
1 La competència per sancionar les infraccions 
a les quals es refereix aquesta Ordenança i 
altres disposicions en matèria de circulació per 
les vies urbanes, correspon a l’alcalde, que 
podrà delegar les seves atribucions en la Junta 
de Govern Local. 
2 No es podrà imposar cap sancions per 
infraccions als preceptes d’aquesta Ordenança, 
les Lleis, els  Reglaments i altres disposicions 
complementaries en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària, si no és en virtut del procediment 
instruït, de conformitat allò que disposa en el 
Títol VI del Reial decret legislatiu 339/1990 , 
de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat 
de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària, amb les seves 
disposicions addicionals modificat pel la Llei 
17 /2005 de 19 de Juliol la llei 19/2001 de 19 
de desembre; el Reial Decret 320 / 1994, de 25 
de febrer, que aprova el Reglament de 
procediment sancionador en matèria de trànsit, 
modificat pel Reial decret 318/2003 de 14 de 
març i pel Reial decret 137/2000, de 4 de 
febrer i el Títol IX de la Llei 30/1992, 
modificada per la llei 4/1999 

3 En el cas d’infraccions no tipificades en 
aquesta Ordenança i que es contemplen així en 
la Llei de seguretat viària, en disposicions 
complementàries i/o en normes vigents de 
caràcter general, s’estarà a allò disposat en 
aquestes respecte del procediment sancio-
nador. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Queden derogats tots els articles, apartats i 
annexos d’aquesta Ordenança Municipal de 
Circulació de Blanes, en tot allò que s’oposi a 
l’establert en l’articulat i annexos de la Llei 
sobre trànsit circulació de vehicles a motor i 
seguretat viària, així com en tots els 
reglaments que la desenvolupen i altres 
disposicions complementaries i/o normes de 
circulació d’àmbit estatal i altres disposicions 
d’igual o inferior rang. 
 
Queden derogats els següents articles i apartats 
de l’Ordenança Municipal de Circulació 
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió 29 
de juliol de 2003 
Art. 8. 6 ; art. 9.3  ; art. 9. 4  ;  art. 9.10  ; art. 
10 ;  art. 13. 2  ; art. 15.1 ; art. 15.2  ; art. 15.3  
; art. 15.7 ; art. 16  ; art. 17. 2  ; art. 17.4  ; art. 
17.8 opció m ; art.18.1; art. 19 ; art. 20 ; art. 21 
; art. 22  ; art. 23 ; art. 24 ; art. 25.2  ; art. 28 ; 
art. 29 ; art. 30 ; art. 31 ; art. 32 ; art. 33 ; art. 
34  ; art. 35 ; art. 36 ; art. 38.11; art. 38.14 ;  
art.40.9 ; art. 40.27 ; art. 42 ; art. 43 ; art. 48 ;  
art. 83. 4  
 
Annex núm. 2 Normes sobre begudes 
alcohòliques ( taxes d’alcohol), de 29 de juliol 
de 2003 
 
Annex núm. 3 Quadre de sancions per 
infraccions de l’art. 18 de l’Ordenança de 
Circulació, de   29 de juliol de 2003. 
 
L’annex 1 queda redactat de la següent forma: 

NNEX 1: QUADRE D’INFRACCIONS I 
SANCIONS DE L’ORDENANÇA  MUNI-
CIPAL DE CIRCULACIÓ 
 
El present quadre d’infraccions i sancions 
recull de manera codificada la relació d’aquells 
articles, apartats i fets que poden constituir 
infraccions a les Ordenances de Circulació, o a 
la normativa de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària 
 
El mètode de presentació de cada fet codificat 
es disposa gràficament en quatre columnes 
que, a cada fitxa, venen acompanyades d’una 
franja tintada que identifica la disposició 
normativa que les preveu. 
 
La primera, per a l’article infringit: en la qual 
hi consta el número de l’article i, si escau, 
l’apartat i l’opció corresponent a la infracció 
concreta. 
 
La segona, per la naturalesa de la infracció: en 
la qual es determina si una infracció, sense 
perjudici de les circumstàncies que puguin 
agreujar-la, és LLEU, GREU o MOLT GREU 
i la quantia de la multa: que ve determinada 
per la naturalesa de la infracció.  
 
La tercera, pel concepte del fet denunciat: en la 
qual apareix desglossada la redacció de cada 
precepte infringit, en funció de les 
particularitats del fet concret que preveu la 
normativa. Alguns casos són genèrics, els 
quals cal completar el fet denunciat amb les 
ressenyes concretes que figuren expressament 
al quadre (p. ex. Conducció negligent, caldrà 
indicar detalladament els fets produïts). 
 
La quarta, per la quantia de la multa: que ve 
determinada per la naturalesa de la infracció i 
amb l’aplicació del 30% de descompte. 

 

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 
QUANTIA 

I 30 % de descompte. 

7 1 01 G Comportar-se de manera que s'obstaculitzi indegudament la circulació 
92,00 €

64,40 €

7 1 02 G Comportar-se de manera que s’origini perill o que es perjudiqui a les persones. 
92,00 €

64,40 €

7 1 03 G Comportar-se de manera que ocasioni danys als béns. 
92,00 €

64,40 €

8 1 01 G Realitzar obres o instal·lacions o venda de vehicles o altres, en la via pública sense autorització municipal. 
150 €

105 €

 

8 

 

2 01 G Llençar a la via pública o a les seves immediacions objectes o matèries, que puguin obstaculitzar la circulació, la parada o l’estacionament 
92,00 €

64,40 €

 

8 

 

2 02 G 
Llençar, dipositar o abandonar sobre la via, objectes, matèries o matèries que puguin fer perillosa la circulació, la parada i/o l’estacionament  

( indicar objecte i/o tipus de perill)  

92,00 €

64,40 €

8 2 03 G Llençar, dipositar, instal·lar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin deteriorar a aquella o les seves instal·lacions 
92,00 €

64,40 €

8 2 04 G  No senyalitzar de forma eficaç qualsevol obstacle o perill creat a la via. 
92,00 €

64,40 €
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8 3 01 G Instal·lar elements aeris pel damunt del carrer, a una alçada inferior als 5,5 m. de la calçada (especificar tipus d’element) 
92,00 €

64,40 €

8 5 01 G No adoptar les mesures necessàries per fer desaparèixer l’obstacle o el perill creat a la via 92,00 €

64,40 €

8 5 02 G No adoptar les mesures necessàries per avisar els altres usuaris de l’existència d’un obstacle o d’un perill creat a la via 

92,00 €

64,40 €

8 7 02 G 
Emetre un vehicle sorolls per sobre de les limitacions establertes 

(segons s’especifica en l’annex 4). 

92,00 €

64,40 €

8 7 03 G Emetre un vehicle gasos per damunt dels límits reglamentaris.  92,00 €

64,40 €

8 7 04 G Emetre contaminats en la via superant els límits reglamentaris . 92,00 €

64,40 €

8 8 01 G Circular amb un silenciador incomplet, inadequat o deteriorat. 92,00 €

64,40 €

8 9 01 G Efectuar operacions de càrrega i descàrrega incorrectament i/o de manera que es dificulti el pas dels vianants. 92,00 €

64,40 €

9 1 01 G Conduir un vehicle sense estar en tot moment en condicions de controlar-lo.  92,00 €

64,40 €

9 1 02 G Conduir sense la precaució necessària per la proximitat d’altres usuaris de la via . 92,00 €

64,40 €

9 2 01 G Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments.  92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

9 2 02 G Conduir un vehicle sense mantenir el camp necessari de visió. 92,00 €

64,40 €

9 2 04 G Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada.    92,00 €

          64,40 €

9 2 05 G Conduir un vehicle sense tenir cura que la resta de passatgers mantinguin la posició adequada. 92,00 €

64,40 €

9 2 06 G Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adequada col·locació dels objectes transportats, a fi i efecte que no interfereixin en la conducció. 92,00 €

64,40 €

9 2 07 G Conduir un vehicle sense tenir cura de l'adequada col·locació de qualsevol animal que transporti, a fi i efecte que no interfereixi en la conducció. 

92,00 €

64,40 €

9 5 01 L Conduir un vehicle amb làmines o adhesius posats en els vidres, de tal forma que no permeti al seu conductor la visibilitat diàfana de la via.  60,10 €

42,07 €

9 6 01 L Circular amb les portes del vehicle obertes. 60,10 €

42,07 €

9 6 02 G Obrir les portes del vehicle amb perill per als altres usuaris. 92,00 €

64,40 €

9 7 01 G Circular amb una motocicleta o ciclomotor aixecant la roda del ferm de la calçada. 92,00 €

64,40 €

9 8 01 G Transportar en un vehicle un nombre de persones superior al de les places autoritzades. 92,00 €

64,40 €
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9 9 01 G Circular més d’una persona en un ciclomotor construït per a una de sola. 

92,00 €

64,40 €

9 11 01 G Circular el passatger d’un ciclomotor o motocicleta, sense dur les cames forcades. 
92,00 €

64,40 €

9 11 02 G Circular el passatger d’un ciclomotor o motocicleta sense portar els peus recolzats en els estreps laterals. 
92,00 €

64,40 €

9 12 01 G Circular, el passatger, entremig del conductor i el manillar del ciclomotor o motocicleta. 
92,00 €

64,40 €

9 13 01 G Transportar en un ciclomotor un passatger, essent el seu conductor menor de 16 anys d’edat.  
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

11 1 03 G 
Circular per una via urbana o travessia de doble sentit de circulació, sense acostar-se tant com sigui possible al costat dret de la calçada per mantenir la separació lateral suficient que permeti creuar amb 

seguretat un altre vehicle 

92,00 €

64,40 €

11 2 01 L Circular pel damunt de les marques horitzontals, indistintament del seu traçat. 
60,10 €

42,07 €

11 3 01 G Circular amb qualsevol mena de vehicle per una vorera, zona de vianants, o espais reservats a determinats usuaris.  
92,00 €

64,40 €

12 2 01 L Circular pel voral amb un vehicle automòbil, sense causa o raó d’emergència.  
60,10 €

42,07 €

12 2 A 
G 

 
Circular pel carril de l'esquerra, en una via amb doble sentit de circulació i dos carrils, estiguin o no separats per marques viàries . 

92,00 €

64,40 €

12 2 B G Circular pel carril situat més a l’esquerra en sentit contrari al que està estipulat, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontínues. 
92,00 €

64,40 €

12 2 C G 
Circular pel carril central, en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques longitudinals discontinues, sense que això es degui a un avançament ni a un canvi de direcció cap 

a l’esquerra. 

92,00 €

64,40 €

13 1 01 L No circular pel voral transitable de la seva dreta el conductor d’un vehicle que està obligat a utilitzar-lo. 
60,10 €

42,07 €

14 1 01 G Circular un vehicle no autoritzat pels carrils reservats o destinats a determinats vehicles  (bus, taxi, bicicletes, etc.). 
92,00 €

64,40 €

15 

 

 

4 

 

 

 

01 
G No tenir autorització Municipal quan es realitzen treballs a la via pública i la seva execució fa nosa a la circulació dels vehicles i no estan en un cas de força major.  

300 €

210 €

15 4 0.2 G No haver col·locat en el lloc en que aquestes obres s’executin senyals indicadors, convenientment enllumenats des del vespre fins a la sortida del sol, i quan les condicions atmosfèriques ho exigeixin 
300 €

210 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

15 5 01 G No haver posat en coneixement de l’autoritat o policia local, en un termini no inferior de 7 dies, quan hagi obtingut la llicència per executar obres en el paviment de la via pública.  
92,00 €

64,40 €
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15 6 01 G No marxar el vehicle pel lloc assenyalat, o fer cas omís dels senyals circumstancial d’obres, quan hi ha obres de reparació que ocupen part de la calçada. 
92,00 €

64,40 €

15 6 02 G No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en trams en obres. 
92,00 €

64,40 €

15 7 01 G No respectar la prioritat de pas a un altre vehicle que trobi lliure la seva dreta, quan només queda lliure l’espai par a l’ús d’un solo vehicle  
92,00 €

64,40 €

15 8 01 G 
 

Col·locar un contenidor, sacs de runa o materials de construcció a la via pública sense l’autorització expressa de l’Autoritat Municipal. 

150 €

105 €

15 9 01 G 

 

Col·locar un contenidor o materials de construcció a la via pública  

sobresortint de la línia exterior formada pels vehicles estacionats  

92,00 €

64,40 €

15 10 01 G Instal·lar un contenidor a la calçada sense portar en els seus angles elements reflectors o balises lluminoses de color vermell 
92,00 €

64,40 €

15 15 01 G Instal·lar un contenidor o sacs de runa en un lloc diferent del que determini la llicència municipal.  
92,00 €

64,40 €

17 1 01 G Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat i, en el seu cas, detenir-se, quan les circumstàncies així ho exigeixin (indicar circumstàncies) 
92,00 €

64,40 €

17 1 02 G Circular a una velocitat que no permeti al conductor d’aturar el vehicle dins dels límits del seu camp de visió i davant qualsevol obstacle. 
92,00 €

64,40 €

17 7 01 G Circular un vehicle, a una velocitat inferior a la meitat del límit de velocitat de la via, sense causa justificada i dificultant la circulació. 
92,00 €

64,40 €

17 8 b G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat quant la calçada estigui ocupada per obres o per qualsevol obstacle que dificulti la circulació. 
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

17 8 c G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat quant la zona destinada als vianants obligui a aquests a circular a la vora de la calçada o si aquesta no existeix sobre la pròpia calçada 
92,00 €

64,40 €

17 8 e G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en cas de boira baixa i densa, pluja intensa, nevada, núvols de pols o de fum. 
92,00 €

64,40 €

17 8 f G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en els llocs on pugui esquitxar aigua, projectar grava o altres matèries als altres usuaris de la via.  
92,00 €

64,40 €

17 8 g G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a una intersecció, glorieta o rotonda en que no es tingui prioritat. 
92,00 €

64,40 €
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17 8 h G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a una zona on sigui previsible la presència de menors que es trobin a la calçada o en les seves immediacions. 
92,00 €

64,40 €

17 8 i G 

Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un pas de vianants no regulat per semàfor ni per un agent de circulació o a un lloc on sigui previsible la presència de menors o a un 

mercat. 92,00 €

64,40 €

17 8 j G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a una zona que per raons de naturalesa extraordinària, hi hagi una gran afluència de vianants o de vehicles. 
92,00 €

64,40 €

17 8 k G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat a la sortida o entrada d’un immoble, garatge i estacionaments que tinguin els accessos per la via pública. 
92,00 €

64,40 €

17 8 l G Circular en un vehicle, sense moderar prou la velocitat en acostar-se a un autobús o de transport escolar en situació de parada.  
92,00 €

64,40 €

18 2 01 G Circular darrere d’un altre vehicle, sense indicar la intenció d’avançar-lo, amb una separació que no permet, a la vegada, ésser avançat amb seguretat. 
92,00 €

64,40 €

18 3 01 G 
Circular amb un vehicle de més de 3.500 Kg de MMA o amb un vehicle o un conjunt de vehicles de més de 10 m de longitud total, darrere d’un altre vehicle, amb una separació entre ambdós inferior a 50 

m, sense indicar la intenció d’avançar-lo. 

92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

23 1  G No respectar un vianant la prioritat de pas dels vehicles 
92,00 €

64,40 €

25 1 02 G Incorporar-se a la circulació sense senyalitzar òpticament la maniobra. 
92,00 €

64,40 €

26 1  G  No facilitar la incorporació a la circulació d’altres vehicles. 
92,00 €

64,40 €

26 2  G No facilitar la incorporació a un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d’una parada senyalitzada. 
92,00 €

64,40 €

27 1 01 G No advertir la maniobra de canvi de direcció amb suficient antelació.  
92,00 €

64,40 €

27 1 02 G Fer un canvi de direcció sense col·locar el vehicle en el lloc adequat. 
92,00 €

64,40 €

27 2  G No adoptar les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en fer un canvi de direcció o canvi de carril.  
92,00 €

64,40 €

27 3  L No entrar el més aviat possible en el carril de desacceleració en abandonar una via. 
60,10 €

42,07 €
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38 1 01 L Parar un vehicle no respectant el senyal vertical de parada prohibida. 
60,10 €

42,07 €

38 1 02 L Parar un vehicle no respectant la línia longitudinal contínua de color groc. 
60,10 €

42,07 €

38 3  G Para un vehicle de manera que s’obstaculitzi greument la circulació 
92,00 €

64,40 €

38 4  L Parar en doble fila . 
60,10 €

42,07 €

38 5  G Parar impedint la incorporació a la circulació d’un altre vehicle ben estacionat o parat. 
92,00 €

64,40 €

38 6  G Parar sobre els refugis, passeigs centrals o laterals, illes, mitjanes, zones de protecció i demés elements canalitzadors del trànsit . 
92,00 €

64,40 €

38 7  G Parar en els accessos d'entrada i sortida de vehicles dels immobles, degudament senyalitzats, damunt línies continues i graelles de color groc. 
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

38 8  G Parar damunt les voreres, passeigs i demés zones destinades a l’ús exclusiu dels vianants. 
92,00 €

64,40 €

38 9  G Parar un vehicle en un pas senyalitzat o adaptat per a vianants, discapacitats i/o ciclistes.  
92,00 €

64,40 €

38 10  G Parar en una cruïlla o intersecció (excepte en un xamfrà autoritzat). 
92,00 €

64,40 €

38 12  G Parar un vehicle dificultant la visibilitat del trànsit o la senyalització . 
92,00 €

64,40 €

38 13  G Parar un vehicle de forma que obligui a altres usuaris de a via a efectuar maniobres no reglamentaries o perilloses. 
92,00 €

64,40 €

38 15  G Parar un vehicle en una zona senyalitzada com a reserva de transport públic de viatgers (BUS,TAXI), discapacitats o serveis de seguretat o d’urgències 
92,00 €

64,40 €

 

38 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

G Parar un vehicle davant d’entrades d’immobles, accessos i sortides d’edificis destinats a espectacles o actes públics de gran afluència, degudament senyalitzats. 
92,00 €

64,40 €

38 18  G Parar un vehicle no autoritzat en llocs destinats a càrrega i descàrrega de mercaderies, durant les hores d’utilització. 
92,00 €

64,40 €

 

38 

 

 

19 

 

 

 

 

G Parar un vehicle obstaculitzant l’accés o sortida d’un immoble de vehicles o de persones. 
92,00 €

64,40 €

38 20  G Parar un vehicle en llocs senyalitzats temporalment per obres, actes públics, esportius, etc. 
92,00 €

64,40 €

38 21  L Parar un vehicle en lloc limitat i controlat sense tiquet o targeta adequada. 
60,10 €

42,07 €

38 22  L Parar un vehicle en sentit contrari al que correspon en una via de sentit únic de circulació.  
60,10 €

42,07 €



     BOP de Girona núm. 45 - 5 de març de 2007 183      
 

 

.38 23  G Parar un vehicle a la vora esquerra de la calçada, en relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació. 
60,10 €

42,07 €

38 24  G Parar per pujar o baixar viatgers els autobusos o autocars de servei públic, fora dels llocs autoritzats o senyalitzats a l’efecte. 
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

39 5  G Estacionar a la calçada, de forma que una part del vehicle envaeixi la vorera i dificulti el pas dels vianants, o afecti algun element del mobiliari urbà o estructural de la via pública. 
92,00 €

64,40 €

39 6  G Estacionar un vehicle sense garantir-ne la immobilització i que això provoqui el seu desplaçament sense conductor. 
92,00 €

64,40 €

39 21.1 a L Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament limitat i no tenir o no posar en un lloc visible el comprovant horari o la targeta que ho autoritzi. 

30,05 €

21,04 €

39 21.1 b L Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i ultrapassar el temps indicat en el comprovant. 
30,05 €

21,04 €

39 21.1 c L Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau, de delimitació de les places d’estacionament o de forma que impedeixi l’òptima utilització de l’espai disponible que queda. 
60,10 €

42,07 €

39 28 01 L Estacionar una motocicleta o ciclomotor en una vorera o zona destinada al trànsit de vianants, podent-ho fer en un estacionament específic proper.  
60,10 €

42,07 €

39 28 02 L Estacionar una motocicleta o ciclomotor en un passeig, plaça, rambla, voral o refugi central. 
60,10 €

42,07 €

39 29 01 L Estacionar incorrectament una motocicleta o ciclomotor en una vorera  
60,10 €

42,07 €

39 29 02 L Accedir, una motocicleta o ciclomotor, a una vorera o zona destinada al trànsit de vianants per estacionar-hi de forma incorrecta. 
60,10 €

42,07 €

39 29 07 L Estacionar una motocicleta, ciclomotor o qualsevol altre tipus de vehicles arrambats o recolzats a les façanes.  
60,10 €

42,07 €

39 29 08 G Lligar o encadenar amb qualsevol mitjà, una motocicleta o un ciclomotor o una bicicleta o altres tipus de vehicles, a un element de la via pública. Especificar el tipus de vehicle. 
92,00 €

64,40 €

40 1 a.1 L No respectar el senyal vertical d’estacionament prohibit. 
90 €

63 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 



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

 

 

40 

 

 

 

1 

 

 

 

a.2 

 

 

G Estacionar un vehicle en lloc prohibit, mitjançant senyal vertical, en un carrer d’estacionament amb alternança temporal.  
92,00 €

64,40 €

40 

 

 

1 

 

 

 

a.3 

 

 

G Estacionar un vehicle en lloc prohibit amb senyal de prohibit d’estacionar de l’1 al 15.  
92,00 €

64,40 €

40 

 

1 

 

a.4 

 
G Estacionar un vehicle en lloc prohibit amb senyal de prohibit d’estacionar del 16 al 31.  

92,00 €

64,40 €

40 1 b G No respectar la línia longitudinal discontínua de color groc, d’estacionament prohibit.   
92,00 €

64,40 €

40 2 01 G Estacionar un vehicle on està prohibida la parada mitjançant un senyal vertical.  
92,00 €

64,40 €

40 2 02 G Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada amb la línia longitudinal contínua de color groc, on és prohibida la parada.  
92,00 €

64,40 €

40 3 01 G 
Estacionar un vehicle on destorbi la circulació d’altres vehicles  

(Especificar)  

150 €

105 €

40 3 02 G Estacionar un vehicle de manera que es destorbi greument o es constitueixi un risc per als usuaris. (Especificar) 
150 €

105 €

40 4  G Estacionar un vehicle de forma que obligui a altres usuaris de la via a efectuar maniobres no reglamentaries o perilloses  (Especificar) 
150 €

105 €

40 5  G Estacionar un vehicle en doble fila, encara que no destorbi la circulació. (ex. d’altre vehicle, de recollida selectiva o de la brossa, d’obres, de tanques no fixes, o altres senyals de balisament, etc.) 
92,00 €

64,40 €

40 6  L Estacionar un vehicle excessivament separat de la vorada. 

60,10 €

42,07 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

40 7  G Estacionar un vehicle en sentit contrari al sentit únic de la circulació de la via.  
92,00 €

64,40 €

40 8  G Estacionar un vehicle a la vora esquerra de la calçada, en relació al sentit de marxa del vehicle, en una via de doble sentit de circulació. 
92,00 €

64,40 €

40 10  G 
Estacionar un vehicle a menys de cinc metres de la cantonada, de forma que destorbi la circulació, la maniobra de gir, la visibilitat dels conductors, i/o el pas dels vianants per creuar perpendicularment la 

calçada. 

150 €

105 €
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40 

 

11 

 

 

 

 

G Estacionar un vehicle de forma que es destorbi la sortida d’un altre d’ estacionat reglamentàriament 
92,00 €

64,40 €

40 

 

 

12 

 

  

G Estacionar un vehicle en els passos adaptats i senyalitzats per a vianants, discapacitats o ciclistes. 
92,00 €

64,40 €

40 

 

 

12 

 

 

1 

 

G 

 
Estacionar un vehicle en la zona senyalitzada i delimitada per a la circulació de bicicletes 

92,00 €

64,40 €

40 13 

 

G Estacionar un vehicle en la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones destinades al trànsit de vianants. 
92,00 €

64,40 €

40 14  G  Estacionar, totalment o parcial, un vehicle dins dels perímetres de les marques viàries amb franges obliqües de color blanc o de color groc.   
92,00 €

64,40 €

40 15  G Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada i delimitada de transport públic (bus, taxi, etc.) 
92,00 €

64,40 €

40 16  G Estacionar en una zona senyalitzada com a reserva de càrrega i descàrrega, durant les hores d’utilització o excedint del temps màxim permès i regulat mitjançant el senyal corresponent. 
92,00 €

64,40 €

40 17  G Estacionar un vehicle en un gual o contra gual –graella de color groc- correctament senyalitzat i autoritzat. 
92,00 €

64,40 €

40 18  G Estacionar un vehicle en un zona senyalitzada com a reserva d’estacionament o accés per a persones amb mobilitat reduïda, llevat dels autoritzats.  
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

40 19  G 
Estacionar un vehicle en un lloc reservat de la calçada on hi ha indicada amb senyalització horitzontal i/o vertical la col·locació d’un contenidor de recollida d’escombraries, recollida de deixalles 

domiciliaries i de residus per reciclar. 

92,00 €

64,40 €

40 20  G Estacionar un vehicle en una zona senyalitzada com a reservat d’estacionament, per als servei d’urgència i de seguretat. 
92,00 €

64,40 €

40 21  G Estacionar un vehicle impedint el gir autoritzat per senyal.  
92,00 €

64,40 €

40 22  G Estacionar un vehicle obstaculitzant el pas normal de sortida o accés a un immoble, de vehicles o persones. 
92,00 €

64,40 €

40 23  G Estacionar un vehicle en separadors, illetes i/o altres elements de canalització del trànsit. 
92,00 €

64,40 €

40 24  G Estacionar un vehicle en zones reservades per a l’estacionament de vehicles de servei públic, d’organismes oficials o de determinats tipus d’usuaris. (Per ex. motos, bicicletes, etc.) 
92,00 €

64,40 €

40 25  G Estacionar un vehicle on la calçada només permeti el pas d’una columna de vehicles (automòbils).  
92,00 €

64,40 €

40 26  G Estacionar un vehicle en un carrer de doble sentit de circulació on l’amplada de la calçada només permeti el pas de dos vehicles en paral·lel (automòbils). 
92,00 €

64,40 €

40 28  L 
Estacionar un vehicle en un lloc com a estacionament amb horari limitat, sense col·locar el justificant que l’autoritza en lloc visible del vehicle, o ultrapassar el temps màxim d’estacionament autoritzat 

que figura en el distintiu. 

60,10 €

42,07 €

40 29  L Estacionar un vehicle fora dels límits de les marques viàries de limitació de places d’estacionament autoritzat. 
60,10 €

42,07 €
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40 31  G Estacionar un vehicle en línia, quan s’hagi d’efectuar en bateria amb senyalització que ho reguli.  
92,00 €

64,40 €

40 32  G Estacionar un vehicle al mig de la calçada. 
92,00 €

64,40 €

40 33  G Estacionar un vehicle a l’illa de vianants fora de les hores permeses, sense autorització expressa. 
92,00 €

64,40 €

40 34  G Estacionar un vehicle damunt d’una boca d’incendis. 
92,00 €

64,40 €

40 35  G Estacionar davant de les sortides d’emergència, degudament senyalitzades   
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

40 36  G Estacionar un vehicle en un lloc on la distància entre el vehicle i la vorada o una marca viària longitudinal és inferior a 3 m. 
92,00 €

64,40 €

40 37  G Estacionar un vehicle en lloc s amb senyalització circumstancial de prohibició temporal de l’estacionament. Especificar motiu i tipus de senyalització 
92,00 €

64,40 €

40 38  G Estacionar un remolc o semiremolc separat del vehicle tractor que l’ arrossega. 
92,00 €

64,40 €

40 39  G Estacionar un remolc, caravana (roulotte) o auto – caravana, fora dels llocs habilitats i autoritzats per a tal fi.  
92,00 €

64,40 €

40 40 01 G Estacionar un vehicle de transport de viatgers de més de 9 places o de mercaderies amb una  MMA superior a 3,5 tones, fora del llocs habilitats. 
150 €

105 €

40 40 02 G Estacionar un vehicle de transport de viatgers de més de 9 places o de mercaderies amb una  MMA superior a 3,5 tones, en vies urbanes i travessies des de les 21.00 h del vespre fins a les 8.00 h del matí. 
150 €

105 €

40 41  G Estacionar un vehicle en un carrer sense voreres, sense deixar una distància mínima d’un metre fins la façana més propera, escala, paret de finca o zona de vianants.  
92,00 €

64,40 €

40 42  G Estacionar un vehicle en indrets que estiguin senyalitzats a la calçada com a destinats a la col·locació de contenidors.  
92,00 €

64,40 €

41 1  L Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora del local o instal·lació comercial o industrial, quan hi hagi espai per fer-ho dins. 
60,10 €

42,07 €

41 4  G Mantenir estacionat més de 15 minuts un vehicle autoritzat, en una zona reservada de càrrega i descàrrega sense fer aquesta activitat. 
92,00 €

64,40 €

41 5  G Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora de les zones autoritzades o dels dies, hores i llocs prèviament determinats 
92,00 €

64,40 €

41 6  G Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora de les zones autoritzades, on estigui prohibida la parada o es dificulti la circulació de vehicles o vianants. 
150 €

105 €

41 7  G  Efectuar operacions de càrrega i descàrrega fora de les zones autoritzades, sense disposar de llicència municipal 
150 €

105 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

41 10  G Efectuar operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies, materials o coses, provocant sorolls innecessaris i/o sense deixar la vorera neta. 
150 €

105 €

 

41 

 

11 

 

 

 

 

G  Efectuar operacions de càrrega i descàrrega incorrectament i/o de manera que dificulti el trànsit de vianants o de vehicles. 
150 €

105 €

44 1  L No avisar el conductor d’un vehicle –utilitzant la senyalització lluminosa– a la resta d’usuaris de la via, de la maniobra que està a punt d’efectuar. 
60,10 €

42,07 €
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44 2  L No avisar el conductor d’un vehicle, utilitzant la senyalització lluminosa, o si no en té, amb el braç, a la resta d’usuaris de la via, de la maniobra que està a punt d’efectuar. 
60,10 €

42,07 €

44 3  L Utilitzar els senyals acústics sense motiu reglamentàriament establert 
60,10 €

42,07 €

44 5  G Utilitzar de forma abusiva i supèrflua els senyals acústics entre les 23 hores de la nit i  les 7 hores del matí. 
92,00 €

64,40 €

45 1  G 
No avisar, el conductor d’un vehicle destinat a obres, serveis, tractors, màquines agrícoles i demés vehicles o transports especials, de la seva presència amb el senyal lluminós especial, tant de dia com de 

nit, si circula per una via pública. 

150 €

105 €

46 1 01 G Circular amb les portes del vehicle obertes.  
92,00 €

64,40 €

46 1 02 G Obrir les portes del vehicle amb perill per als altres usuaris. 
92,00 €

64,40 €

46 1 03 G Baixar del vehicle amb perill per als altres usuaris. 
92,00 €

64,40 €

47 1  L Quedar-se detingut en l’interior d’un túnel o en un lloc tancat, durant més de dos minuts, i no parar el motor. 
60,10 €

42,07 €

49 1  G Circular, un vehicle especial o de transport especial, sense autorització municipal o incomplint les condicions d’aquesta. 
150 €

105 €

49 2  G Circular, un vehicle especial (tren turístic), sense autorització municipal o incomplint-ne les condicions d’aquesta. 
150 €

105 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

50 1  G Efectuar un servei de transport escolar discrecional amb reiteració d’itinerari íntegrament urbà, sense autorització municipal. 
150 €

105 €

51 1 01 

 

L 

 

Realitzar una parada, un transport públic de viatgers urbà, en lloc no autoritzat. 
60,10 €

42,07 €

51 1 02 L Utilitzar incorrectament, un transport públic de viatgers, un lloc de parada, més del temps necessari per deixar i recollir els viatgers. 
60,10 €

42,07 €

51 5  L Romandre un taxi estacionat, en un reservat de taxis, sense efectuar servei d’espera de passatgers. 
60,10 €

42,07€ 

51 9  G Efectuar una parada, per recollir o deixar viatgers, fora de l’estació d’autobusos, un servei de transport de viatgers sense autorització. 
92,00 €

64,40 €

52 1  G Circular, un vehicle de MMA superior a les 12 tones, per les vies urbanes de Blanes, sense haver de fer operacions de càrrega i descàrrega. 
92,00€

64,40 €

52 2  G Circular, un vehicle de MMA superior a les 12 tones, per vies no autoritzades per l’autorització municipal o incomplint-ne els termes.  
92,00€

64,40 €

52 3  G Efectuar transport de carns o peixos, pel consum, en un vehicle no hermètic i tancat. 
92,00€

64,40 €

52 4  G Circular, un vehicle amb la trepa caiguda o que li sobresurti la càrrega més de dos metres, per la part anterior o posterior. 
92,00€

64,40 €

52 5  G Transportar materials que produeixen pols, mals olors o que puguin caure, sense cobrir total i eficaçment els materials amb una lona de dimensions adequades. 
92,00 €

64,40 €

52 7  G 
Estacionar un vehicle amb una MMA superior a 3,5 tones, o un remolc o semiremolc de qualsevol tipus i massa, vehicles articulats, camió tractor, etc., fora dels espais especialment autoritzats, i no fent 

operacions de càrrega i descàrrega. 

150€

105 €

53 1  G Circular, un vehicle de transport de mercaderies perilloses, per les vies urbanes, llevat de les excepcions. 
300 €

210 €

53 5  G Circular, un vehicle de transport de mercaderies perilloses, per les vies urbanes, incomplint els itineraris o horaris d’entrada i sortida determinats per l’autoritat municipal. 
150 €

105 €



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

 

54 1  G No facilitar la identitat ni la dades del vehicle sol·licitades pels afectats en un accident de circulació, en trobar-s’hi implicat. 
150 €

105 €

54 2 01 L  No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat a la via, o la caiguda de càrrega a la via pública. 
60,10 €

42,07€

54 2 02 L No retirar de la calçada el vehicle immobilitzat o l’obstacle creat en el menor temps possible. 
60,10 €

42,07€

54 2 03 L No utilitzar els dispositius de presenyalització de perill, per avisar de la presència d’un vehicle immobilitzat o de càrrega en la calçada. 
60,10 €

42,07€

55 1  G Utilitzar un vehicle amb megafonia o qualsevol altre mitjà de publicitat, sense la corresponent llicència municipal.  
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

56 1  L Circular, un vianant per la calçada podent-ho fer per la vorera, voral o lloc destinant a aquesta funció. 
30,05 €

21,04 €

56 1 05 L Creuar, un vianant per la calçada fora del pas de vianants, o de forma no perpendicular, detenir-se a la calçada o entorpir el pas a altres usuaris mentre travessa.  
30,05 €

21,04 €

56 1 a G No complir, un vianant, les indicacions d’un agent de circulació o els seus senyals. 
92,00€

64,40 €

56 1 b G No respectar, un vianant el llum vermell d’un semàfor. 
92,00€

64,40 €

56 1 c    L No respectar, un vianant, una senyalització específica que l’afecti. 
30,05 €

21,04 €

56 1 f L Creuar, un vianant, una plaça o rotonda per la calçada, sense vorejar-la. 
30,05 €

21,04 €

56 1 g G Realitzar jocs o activitats que puguin representar un perill, en les zones reservades per a vianants, representant un perill per als transeünts, sense llicència municipal. 
92,00€

64,40 €

56 1 h G Transitar per una zona de vianants, amb patins, monopatins o aparells similars, sense precaució, o a una velocitat superior el pas d’una persona. 
92,00€

64,40 €

56 1 i L Circular amb patins, patinets, monopatins o altres aparells similars, per la calçada o zones no autoritzades. 
60,10 €

42,07€

56 1 i.1 L Anant amb patins, patinet, monopatí o aparell similar, agafar-se a l’exterior d’un altre vehicle per ser arrossegat. 
60,10 €

42,07€

57 3 01 G Circular amb un vehicle no autoritzat per una zona o illa de vianants. 
92,00 €

64,40 €

59 1  L Circular amb bicicleta per una vorera, andana o passeig (llevat que hi hagi un carril especialment reservat i senyalitzat). 
30,05 €

21,04 €

59 3 01 L Circular amb bicicleta fora del carril bici o del voral, en una via on n’hi hagi. 
30,05 €

21,04 €

59 3 02 L 
Circular en bicicleta per un parc públic o zona de vianants amb aglomeració de vianants, o no donar-los preferència de pas, o circular sense precaució, o a una velocitat superior al pas d’una persona, o 

fent zigues - zagues. 

60,10 €

42,07€

59 3 03 L Circular amb bicicleta fora de l’espai destinat al trànsit de vehicles dins d’una zona de vianants. 
30,05 €

21,04 €

59 6  L Circular amb una bicicleta sense tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes o sense portar instal·lat un timbre eficaç.  
30,05 €

21,04 €

59 7  G Circular amb una bicicleta durant la nit sense llums de posició, o portant-los apagats. 
92,00 €

64,40 €

59 8  L Circular amb una bicicleta arrossegant un remolc, semiremolc o element similar transportant una persona  
30,05 €

21,04 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

61 2  G No respectar la prohibició de pas o restricció establerta mitjançant el senyal de balisament (indicar el tipus de senyal no respectada). 
92,00 €

64,40 €

61 3 02 G No detenir-se el conductor d’un vehicle, podent fer-ho sense perill, davant el llum groc no intermitent d’un semàfor 
92,00 €

64,40 €
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61 3 03 G No detenir-se el conductor d’una bicicleta, davant el llum vermell del seu semàfor. 
92,00 €

64,40 €

61 4 02 L No obeir un senyal de circulació prohibida. 

90 €

63 €

61 4 03 L No obeir un senyal d’entrada prohibida (indicar el senyal desobeït). 
90 €

63 €

61 4 04 L No obeir un senyal de restricció de pas (indicar el senyal desobeït). 
90 €

63 €

61 4 05 L No obeir un senyal de prohibició o restricció (indicar el senyal desobeït). 
90 €

63 €

61 4 06 L No obeir un senyal d’obligació (indicar el senyal desobeït). 
90 €

63 €

61 4 07 L No respectar una línia longitudinal contínua de color blanc. 
90 €

63 €

61 4 08 L Circular sobre una línia longitudinal discontínua de color blanc. 
90 €

63 €

61 4 09 L No respectar una marca viària transversal contínua.  
90 €

63 €

61 4 11 L No respectar una marca viària transversal discontínua.  
90 €

63 €

61 4 12 L No obeir l’obligació imposada per una fletxa de selecció de carrils. 
90 €

63 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

61 4 13 L  Circular per un carril o zona reservada per a determinats vehicles senyalitzada a aquest efecte.(especificar) 
90 €

63 €

61 4 14 L Entrar en una zona exclosa de la circulació (zebrejat)  emmarcada per una línia contínua. 
90 €

63 €

61 4 15 L No respectar la indicació d’una marca viària groga (indicar –ne el tipus). 
90 €

63 €

61 5  L No respectar un senyal preceptiu col·locat a les entrades de la vila. 
90 €

63 €

61 6 01 L No respectar un senyal de carrer residencial o de prioritat invertida. 
60,10 €

42,07 €
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61 6 02 G Circular un vehicle no autoritzat pel carril reservat per a autobusos mitjançant senyalització específica.  
92,00 €

64,40 €

64 1  G Col·locar qualsevol classe de senyalització fixa o provisional sense autorització municipal. 
150 €

105 €

64 2 01 G Col·locar tendals, cartells, anuncis o qualsevol instal·lació en general que impedeixi o dificulti la visibilitat de senyals verticals de trànsit o semàfors o que puguin distreure la seva atenció. 
150 €

105 €

64 2 02 G 
Col·locar un anunci, placa cartell, marca, publicitat o instal·lació en general que, per les seves característiques, pugui distreure l’atenció del conductor d’un vehicle, o enlluernar els usuaris de la via 

pública. 

150 €

105 €

64 5  G Col·locar en un senyal vertical de trànsit o semàfor, o al seu voltant, qualsevol tipus de publicitat o instal·lació anàloga. 
92,00 €

64,40 €

64 6 01 G Retirar, traslladar o ocultar la senyalització d’una via, sense autorització. 
300 €

210 €

64 6 02 G Utilitzar senyals no homologats per indicar una reserva d’espai o altra senyalització instal·lada amb autorització municipal ( indicar el tipus de senyal). 
92,00 €

64,40 €

69 4  G Efectuar rodatge de pel·lícules, documentals, etc. per les vies públiques, sense l’autorització municipal o incomplint-ne les condicions 
92,00 €

64,40 €

ART APA OPC INF FET DENUNCIAT 

QUANTIA 

i 

 30 % de descompte. 

69 5  G Efectuar una prova esportiva en la via pública, sense l’autorització municipal o incomplint-ne les condicions. 
92,00 €

64,40 €

75 1 V G Transgredir l’ordre d’immobilització d’un vehicle. 
300 €

210 €

81 1 01 G Abandonar un vehicle en la via pública o en terrenys adjacents. 
150 €

105 €

81 1 02 G Abandonar un vehicle en el dipòsit municipal. 
150 €

105 €

 
Aquest annex podrà modificar-se per Decret, en virtut dels que estableix l’article 73.13 de l’Ordenança Municipal de Circulació, per tal d’adaptar el 
règim d’infraccions i sancions a la normativa estatal i autonòmica reguladora de la matèria. 
 
* La modificació del punt 4. Denúncia, de l’Annex 4, de l’Ordenança Municipal de Circulació de 29 de juliol de 2003:  
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Per errada tipogràfica s’ha de modificar el següent en el primer paràgraf: a on posa segons l’article 8 apartat 5 ha de dir segons l’article 8 apartat 7. 
 
El que es fa públic per al coneixement en general. 
 
Blanes, 14 de febrer de 2007 
 
Josep Marigó i Costa 
Alcalde 
 
 
Núm. 2156 
          AJUNTAMENT DE  
                CALONGE 

 
Edicte de notificació de provisió de constrenyiment i requeriment de pagament per edicte 
 

La Tresoreria de l'Ajuntament de Calonge notifica que la tresorera d'aquest ens local, en compliment de l'article 167 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, ha dictat la provisió de constrenyiment següent. 
 
"PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT" 
 
Relació de fets 
1. La tresoreria de l'Ajuntament de Calonge ha intentat de notificar un acte administratiu a les persones interessades que a continuació s'esmenten i no 
ha estat possible per causes no imputables a aquest Ajuntament (absència, domicili desconegut, ignorància del mitjà pel qual s'ha dut a terme la 
notificació, resistència de les persones interessades a acceptar la notificació o impossibilitat de notificar.) 
2. Ha acabat el període voluntari de pagament sense que les persones interessades hagin satisfet el deute detallat. 
 
Fonament de dret 
 
Article 5.3 c) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre (BOE 29/09/1987) 
 
Articles 167.1 i 167.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
És per aixó que, en virtut del que s'ha exposat més amunt i fent ús de les facultats que tinc conferides,  
 
RESOLC: 
 
Primer. Dictar la provisió de constrenyiment dels deutes citats, que són títol suficient per iniciar el procediment de constrenyiment contra la persona 
deutora i liquido el recàrrec de constrenyiment reduït pel 10 % del deute pendent. 
 
Segon. Requerir a la persona deutora que efectuï el pagament del deute no ingressat i del recàrrec liquidat i advertir-li que si no paga en els terminis 
fixats a l'article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, se li embargaran els béns. 
 
El pagament dels dèbits, recàrrecs i costes s'ha de fer en els terminis seüents: 
 
1. Si la notificació de la provisió es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, el termini és des de la data de la recepció de la notificació fins al dia 20 del 
mateix mes, o si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil immediat següent. 
2. Si la notificació de la provisió es fa entre els dies 16 i últims de cada mes, el termini és des de la data de recepció de la notificació fins al dia 5 del 
mes següent o, si aquest no és hàbil, fins al dia hàbil immediat següent. 
 
ADVERTÈNCIA 
 
Si la persona deutora no ingressa l'import total del deute pendent, inclòs el recàrrec de constrenyiment reduït al 10%, dintre d'aquest termini, se li 
embargaran els béns o s'executaran les garanties que hi hagi per cobrar el deute, inclosos el recàrrec de constrenyiment ordinari del 20%, l'interès de 
demora fins a la data de pagament i les costes que durant el procediment s'hagin generat. La persona deutora pot sol·licitar l'ajornament del pagament 
en les condicions i amb els requisits establerts a l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
RECURSOS 
 
Contra aquest acte la persona interessada pot formular, davant el mateix òrgan que va dictar-lo, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar 
des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 14.2 del text refós de la llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. El recurs s'ha d'entendre desestimat si transcorregut un mes des que la persona 
interessada el va interposar, no se li ha notificat la resolució. 
 
Contra la resolució expressa del recurs de reposició, la persona interessada pot interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats en el 
termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la notificació de l'acord. Si no s'ha pres, el termini és de sis mesos a comptar des de l'endemà de 
la producció del'acte (art. 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.). 
 
 
 
 


