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Núm. 1440
AJUntAment de BLAnes  

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació d’una ordenança 

Aprovada definitivament en execució de l’acord plenari de data 22 de desembre de 2016 la modificació de l’Ordenança 
reguladora de guals i reserves d’estacionament es fa públic el contingut d’aquesta modificació d’acord amb el previst a 
l’article 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, per tal que entri en vigor. 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE GUALS I RESERVES D’ESTACIONAMENT 

En relació a  la necessitat de modificar l’Ordenança de guals i reserves d’estacionament de Blanes, per regular i millorar les 
mesures adreçades a facilitar els estacionament de les persones amb mobilitat reduïda, us trameto, adjunt, aquesta Ordenança 
al complert, en la qual hem remarcat amb color vermell els articles i apartats que proposem a modificar i ja que hi ha bastants 
modificacions, proposem la aprovació al complert d’aquest ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DE GUALS I RESERVES D’ESTACIONAMENTS

CAPÍTOL I

Article 1. OBJECTE

1.  L’objecte d’aquesta ordenança és regular la  concessió, modificació i revocació  de les llicències de guals i d’estacionaments 
reservats, així com les condicions i règim que hagin de complir el titulars i usuaris d’aquests espais. 

Article 2. DEFINICIÓ  I CLASSIFICACIÓ DELS GUALS

1.  S’entén per gual a la via pública, l’espai delimitat de la vorera o del vial destinat exclusivament  al pas de vianants,  sobre 
el qual es concedeix l’ús privatiu a precari  a una persona per tal de fer possible l’entrada i sortida de vehicles d’un edifici 
o recinte.

CLASSIFICACIÓ.
Els guals es classifiquen en:
a) Guals per a activitats.
b) Guals per a garatges aparcament.
c) Guals per a garatges cotxera.

a)  Guals per a activitats: Són aquells que es sol·liciten per a l’entrada i sortida de vehicles a recintes i/o locals on s’hi exerceixi 
una activitat industrial o comercial, per a la qual han de disposar de la corresponent llicència municipal.

b)  Guals per a garatges aparcament: Són aquells que es sol·liciten per a locals que es destinaran habitualment a l’aparcament 
de vehicles, embarcacions, caravanes o remolcs, i  on s’hi tanquin 5 o més d’aquests vehicles. Aquestes places podran estar 
en règim de lloguer  o de propietat dividida.

c)  Guals per a garatges cotxera:     Són aquells que es sol·liciten per a locals en els quals habitualment s’hi tanquen un, dos, tres 
o quatre vehicles, embarcacions, caravanes o remolcs, la utilització del qual no reporta cap cobrament al titular.

Article 3. CONTINGUT DE LA LLICÈNCIA DE GUAL 

1.  La llicència  expressarà la identificació de la persona o entitat autoritzada, la ubicació i delimitació del gual  autoritzat, el 
termini de vigència, l’horari, les característiques  de la senyalització  i de la vorada, així com la resta de condicions que 
escaiguin.

Article 4. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA DE GUAL

1.  La llicència que autoritzarà el gual tindrà caràcter  discrecional i s’atorgarà a precari.   L’Ajuntament es reservarà la facultat 
d’efectuar les modificacions que consideri necessàries, per canvi de circumstàncies en la via pública o per raons d’interès 
públic, sense donar, en cap cas, dret a indemnització o compensació de cap mena. Serà personal,  i no es podrà transferir 
sense la prèvia tramitació del corresponent expedient de canvi de titularitat, i es podran concedir amb caràcter temporal 
limitat o il·limitat.
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2. Només podran  ser titulars de la corresponent llicència de gual:
a) Els propietaris o els arrendataris de recintes, segons que el gual es concedeixi per aquells o aquests.
b)  Els industrials mentre realitzin una activitat industrial en el local pel qual sol·licitin el gual, i disposin de la corresponent 

llicència d’activitats industrials. 
c)  Les comunitats de propietaris pel cas que es sol·liciti un gual per a un recinte privat on hi hagi diferents propietaris i/o 

arrendataris. 
3. Les llicències de guals es concediran amb horari consecutiu.
4.  L’espai d’ús que es concedirà sobre la vorera o via de vianants tindrà una amplària igual a la de la porta d’accés al recinte 

més 1,0 metres.  En aquells casos en que l’interès públic ho aconselli, es podrà augmentar aquesta amplada.
5.  En carrers de menys de 6 metres de calçada, per tal de facilitar l’entrada i sortida de vehicles,  i sempre que s’hagi construït 

el gual amb la màxima longitud que permet el punt anterior, es podrà autoritzar:
a) El perllongament de la senyalització horitzontal en un metre més a cada banda.
b)  Una zona d’estacionament prohibit a l’altra banda del carrer i davant del gual dels garatges o aparcaments d’utilització 

pública, quan no sigui suficient el perllongament de la senyalització. Les despeses d’aquestes obres aniran a càrrec del 
titular de la llicència.

6. Quan s’autoritzi l’accés de camions de gran tonatge, el gual podrà excedir fins a dos metres i mig l’amplada de la porta.
7.  No es concedirà llicència de gual per aquells habitacles i locals, que per no tenir la suficient amplada de porta d’accés o 

estar situats en vials que no permetin de disposar del suficient radi de gir per a l’entrada, fossin causa que els vehicles 
obstaculitzessin la calçada per realitzar maniobres d’accés. 

Article 5. LES CONDICIONS QUE HAN DE REGIR PELS GUALS PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES

1.  Els guals per a activitats industrials o comercials  es concediran de 8 a 21 hores com a màxim. No obstant això, es podran 
concedir pel mateix horari que l’activitat, prèvia justificació.

2.  Només es concedirà una llicència de gual per cada ubicació d’activitat, excepció feta d’aquelles ubicacions que disposin de 
dos o més espais que no es puguin comunicar interiorment mitjançant vehicles, en aquests casos se’n podrà concedir un 
per espai. 

3.  En aquells casos en que l’interès públic ho aconselli, se’n podrà concedir més d’un.

Article 6. EN RELACIÓ ALS GARATGES APARCAMENT

1.  En els garatges aparcament es podran concedir tantes llicències de gual com accessos, d’entrada i/o sortida tinguin.

Article 7. EN RELACIÓ ALS GUALS PER A OBRES 

1.  En el cas que es sol·liciti una llicència de gual per a una obra o similar, es podrà concedir amb caràcter temporal, com a 
màxim durant la vigència de la llicència d’obres.

2.  Un cop concedida la llicència de gual, aquesta no esdevindrà efectiva fins que el seu titular  no hagi satisfet a l’Ajuntament 
les taxes  establertes en l’Ordenança Fiscal i altres conceptes fiscals que en cada moment siguin exigibles.

Article 8. DRETS DELS  TITULARS.

1. Tenen un dret a precari d’ús  del gual en les condicions que estableixi la llicència.
2.  A reclamar de l’Administració l’adopció de mesures per tal de restablir les condicions normals d’ús del gual  en cas 

d’obstaculització del mateix per altres vehicles o objectes.
3.  A que la senyalització del gual sigui mantinguda per l’Ajuntament en condicions òptimes de visibilitat i comprensió. Les 

operacions de senyalització, modificació, manteniment i/o supressió del gual, les realitzarà l’empresa  contractada per 
l’Ajuntament, .

Article 9. OBLIGACIONS  DELS TITULARS

El titular del gual estarà obligat a:

1. Renovar el paviment quan l’Ajuntament li ho exigeixi, o resulti malmès per la negligència seva o dels seus usuaris.
2. Efectuar en el gual, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i extraordinàries ordeni l’Ajuntament.
3.  L’operació de substitució de la vorada,  anirà a càrrec del titular de la llicència i serà supervisada pels tècnics de l’Ajuntament. 

La vorera s’haurà adaptar a la normativa homologada per l’Ajuntament, les característiques de la qual es facilitaran amb 
la llicència.
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4. Retornar la vorera i vorada al seu estat original un cop s’hagi anul·lat o extingit la llicència de gual.
5.  Les obres de construcció, reparació, senyalització o supressió del gual s’executaran a càrrec del titular de la llicència.
6. A fer efectives les obligacions de naturalesa econòmica que  s’estableixin en les ordenances fiscals. 
7.  No és permesa la construcció de rampes, la instal·lació d’elements mòbils i la col·locació de rajoles o similars. Tan sols és 

permesa la utilització momentània d’elements mòbils, limitats al moment d’entrada o sortida del vehicle al recinte, amb 
obligació de retirar-los tan bon punt hagi finalitzat  aquesta  maniobra.

8.  No es permet cap modificació de la vorera i la calçada fora d’allò  que estableix al respecte aquesta Ordenança, és a dir, 
l’estrictament necessària per a la correcta adaptació de la vorada de la vorera.

9.  No es podrà efectuar cap tipus de modificació de la senyalització del gual si aquesta no està prevista en les condicions de la 
llicència i no està homologada per l’Ajuntament, ni senyalitzar l’existència d’un gual sense tenir concedida la corresponent 
llicència.

10.  Cap vehicle podrà estacionar davant dels guals, ni tan sols els del titular o titulars de la llicència. Es permetrà la parada 
de vehicles davant dels guals, sempre i quan en el vehicle hi hagi el conductor, a fi i efecte de poder-lo desplaçar 
immediatament en el cas que algun vehicle necessiti utilitzar el gual.

CAPÍTOL II

Article 10.  ESTACIONAMENTS RESERVATS - DEFINICIÓ

1.  S’entén per estacionament reservat a la via pública, aquella porció delimitada de la calçada sobre la qual es concedeix una 
llicencia d’ús privatiu a precari per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega d’objectes i/o materials  o facilitar 
l’accés de persones amb mobilitat reduïda a immobles determinats.

2.  Queden exclosos de la present Ordenança els estacionaments reservats per als serveis de taxis, autobusos urbans i 
interurbans,  per a ús de les persones amb mobilitat reduïda d’ús no privatiu, així com les zones de càrrega i descàrrega 
d’ús no privatiu. 

Article 11. CLASSIFICACIÓ

Els estacionaments reservats es classifiquen en:

1. Estacionaments reservats per a obres i similars.
2.  Estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda que condueixen el seu propi vehicle o els que siguin 

ocupats per una persona titular de la targeta d’aparcament, si  reuneix els  requisits establerts en aquesta Ordenança.  

Article 12.CONTINGUT DE LA LLICÈNCIA D’ESTACIONAMENT RESERVAT 

1.  La llicència  expressarà la identificació de la persona o entitat autoritzada, la ubicació i delimitació de l’estacionament 
autoritzat, el termini de vigència, l’horari, les característiques  de la senyalització, la placa de matrícula, així com les  
condicions  de la llicència.

Article 13. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA PER L’ESTACIONAMENTS RESERVATS

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.

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 o apart. 4.1 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, implicarà 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
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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, quan el seu grau de discapacitat superi el barem de dependència d’assistència de tercera persona i  el barem de 
mobilitat, establerts a l’annex 2 i 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 transporten.
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’estacionaments 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’Ajuntament.

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 SENYALITZACIÓ 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 discapacitat  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.  Les persones amb discapacitat amb les dues submodalitats –titular conductor i titular no conductor– amb targeta 
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 i/o la del vehicle que els transporti –reunint  els requisits 
establerts a l’art 13 apart. 8 opció c) i a l’art. 19 apart. 4 i 4.1 -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.

CAPÍTOL  III

Article 15. DRETS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA 

La llicència  d’estacionament reservat  dóna dret: a: 

1.  L’ús   de l’espai sobre el que s’adjudica la llicència en les condicions que aquesta estableixi i per tal d’efectuar  les operacions 
de càrrega i descàrrega de materials, i facilitar l’estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat.
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2.  Reclamar de l’administració l’adopció de mesures per restablir les condicions normals d’ús de l’estacionament,  en cas 
d’obstaculització d’aquest per altres vehicles o objectes.

3.  Que la senyalització de l’estacionament  sigui  mantinguda per l’Ajuntament en condicions òptimes de visibilitat i 
comprensió, 

Article 16. OBLIGACIONS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA

El titular d’un estacionament reservat  ve obligat a:

1. Renovar el paviment quan l’Ajuntament  li ho exigeixi.
2. Efectuar en l’estacionament i, al seu càrrec, totes les obres, ordinàries i/o extraordinàries, que ordeni l’Ajuntament
3.  Retornar el paviment al seu estat original un cop s’hagi anul·lat o extingit la llicència. d’estacionament reservat, si hagués 

estat objecte d’alguna modificació.
4. Mantenir  la senyalització  en perfectes condicions  de conservació.
5. Les obres de construcció, reparació, reforma o supressió del gual, s’executaran a càrrec del titular de la llicència.
6.  El titular de la llicència està obligat a suportar les despeses de la senyalització, de la  reserva de la via pública i l’abonament 

de la taxa de tramitació de l’expedient, previstes a l’Ordenança fiscal. També s’hauran de fer-se càrrec de  mantenir la 
senyalització en perfecte estat de conservació, així com a retirar les plaques i els seus suports, i esborrar la marques viàries, 
en el termini de quinze dies, següents a la data de caducitat de la llicència. Tot això,  sens perjudici dels ajuts previstos per 
les ordenances municipals per al foment d’activitats d’interès públic

Article 17. PROHIBICIONS

1. No és permesa la col·locació d’elements limitadors de l’estacionament i obstacles a la calçada.
2. No es permet cap modificació de la calçada, vorada i vorera fora de les senyalades per l’Ajuntament.
3.  No es podrà efectuar cap tipus modificació  de la senyalització de l’estacionament   que no estigui contemplada en les 

condicions de la llicència i que no estigui homologada per l’Ajuntament, ni senyalitzar l’existència d’un estacionament 
sense haver obtingut prèviament la  corresponent llicència.

4.  Sobre  els estacionaments i durant l’horari autoritzat, no hi podrà aparcar cap vehicle, llevat dels del titular de la llicència o 
dels expressament autoritzats en ella. Es permetrà la parada de vehicles, sempre que en el vehicle hi hagi  el conductor, a fi 
i efecte  d’estar en disposició de desplaçar-lo immediatament en el cas que es necessiti utilitzar l’estacionament.

CAPÍTOL IV

Article 18.  REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DE LA LLICÈNCIA
 
Cal presentar els següents documents al registre general de l’Ajuntament:

1.  Instància de model normalitzat i signada per la persona interessada. En el cas de sol·licituds a nom de comunitats de 
propietaris o societats mercantils, laborals o civils, s’haurà d’acreditar la representació.

2.  Fotocòpia del document que acrediti  la propietat (serà suficient la fotocòpia de l’últim rebut  de l’IBI) o el dret a l’ús del 
baix de la finca afectada.

3. Plànol de situació, a escala 1:2000, en el que hi figurin el mobiliari urbà i demés elements rellevants presents a l’indret.
4. Plànol del recinte, a escala 1:50 i amb cotes.
5. Document acreditatiu de la constitució de la fiança.
6. Rebut acreditatiu de l’abonament de la taxa de tramitació prevista a l’ordenança fiscal

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.
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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.

2. 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.

3. ESTACIONAMENTS RESERVATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA - SUBMODALITAT TITULAR 
CONDUCTOR-

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.
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- hauran d’acreditar un 
període d’empadronament superior a un any, tant del titular com  del vehicle.  

d) Acreditar l’adreça de l’ocupació, si escau.
e)  Còpia de la resolució administrativa que reconegui la condició i el grau de discapacitat i mobilitat, d’acord a l’establert a 

l’annex 2 i 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. 

4.1 ESTACIONAMENTS RESERVATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT  REDUÏDA - SUBMODALITAT TITULAR NO 
CONDUCTOR-

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 amb mobilitat reduïda, que concedeix  l’administració, 
com a titular no conducto.

b)  Permís o llicència de circulació del vehicle  –màxim dos vehicles per plaça– amb domicili a Blanes. Hauran d’acreditar un 
període d’empadronament superior a un any -. Tant del beneficiari com del/es  titular/es del/es vehicle/es.  

c) Acreditar l’adreça de l’ocupació, si escau.
d)  Còpia de la resolució administrativa que reconegui la condició i el grau de discapacitat,  mobilitat i dependència de tercera 

persona, d’acord a l’establert a l’annex 2 i 3 del RD.1971/1999 de 23 de desembre.
e)  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 d’ús  de la finca afectada.

f) Si es tracta del lloc de treball: Horari, còpia del document acreditatiu de la vinculació laboral i/o l’últim full de salari.
g)  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.
h)  Còpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l’últim any, de tota la unitat familiar, on consti com a 

contribuent o beneficiari, el nom i cognom del titular de la targeta d’aparcament. 
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Article 20. SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS, CANVI DE TITULARITAT I BAIXA DE LES LLICÈNCIES.

1.  Les ampliacions d’amplada dels guals, de longitud dels estacionaments reservats i dels horaris respectius,  la transmissió de 
la titularitat de la llicència,  i la baixa d’aquestes, requeriran la prèvia autorització municipal, que  haurà de ser sol·licitada 
pel titular de la llicència amb justificació dels  motius de la  seva petició.

2. La tramitació de les sol·licituds esmentades estaran sotmeses a: 

a)  L’abonament de les taxes de tramitació fixades a l’ordenança fiscal,  excepció feta de les reduccions d’amplada i de longitud 
dels estacionaments reservats.

b)  Certificat conforme s’està al corrent de les taxes de manteniment del gual o estacionament reservat.
c)  L’Ajuntament podrà demanar les justificacions documentals i fer les comprovacions prèvies que cregui convenients. Sense 

perjudici d’això,  el  canvi de titularitat de la llicència requerirà la justificació de la propietat o dret a ús de l’indret afectat; 
en els guals, la vinculació a l’indret; en els estacionaments reservats, la llicència municipal de la nova activitat o del traspàs 
de la llicència.

d)  La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per  modificar  la configuració i 
senyalització física del gual o de l’estacionament reservat. 

CAPÍTOL V

Article 21. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES

1.  Rebuda la sol·licitud amb  la documentació justificativa, el servei corresponent procedirà a analitzar la seva suficiència en 
el termini de 15 dies. 

2. En el cas que es detectin deficiències es requerirà al sol·licitant perquè  abans de 10 dies  les  esmeni. 
3.  Els serveis tècnics municipals de la via pública emetran informe preceptiu previ a la concessió de la llicència, podent  

realitzar les visites d’inspecció i les comprovacions que creguin convenient s dels recintes i dels indrets pels quals es 
sol·licita la llicència. 

4.  En el termini màxim de dos mesos des de la data de sol·licitud, es dictarà resolució autoritzant o denegant la llicència, amb 
indicació de  les modificacions que calgui efectuar. 

5.  Transcorregut el termini de dos mesos sense recaure resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud.  
6.  En atorgar-se la llicència es podrà exigir la constitució d’un dipòsit o aval per tal de garantir la compensació de possibles 

danys a la via publica o per tal d’atendre a la reposició del mobiliari o instal·lacions afectades per l’ús autoritzat. La 
garantia serà cancel·lada quan finalitzi l’autorització, prèvia comprovació de l’estat de l’espai i del senyal sobre el que es 
va constituir l’ús.     

Article 22. MESURES DE PROTECCIÓ I  CAUTELARS - REPOSICIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

1.  Sense perjudici i amb independència de la infracció que pugui constituir, l’Ajuntament adoptarà enfront dels usos privatius 
o especials sobre la via pública sense llicència o sense ajustar-se a aquesta, les mesures cautelars que en l’exercici de les 
seves potestats de domini siguin adients en dret per tal de restituir els espais a l’estat anterior al de la pertorbació. Les 
despeses que origini l’adopció de les mesures cautelars aniran a càrrec dels responsables de la pertorbació. 

2. En concret, i prèvia l’audiència de l’interessat: 

a)  S’impedirà mitjançant la col·locació de mecanismes d’obstaculització idonis i proporcionats,  l’ús d’espais destinats a guals 
o estacionaments reservats, sense la preceptiva llicència o sense ajustar-se a la prèviament concedida.

b)  Es revocarà la llicència concedida en el cas que s’evidenciï un ús de l’espai autoritzat diferent o contrari al que va motivar 
la seva concessió, sense perjudici que es pugui sol·licitar nova llicència adaptada a les noves circumstàncies.

c)  Es procedirà a la retirada dels elements, vehicles o objectes de la via pública que ocupin, sense llicència, els espais destinats 
a gual i estacionament reservat, dificultant o obstaculitzant el seu ús.   En el cas dels vehicles, d’acord amb el RDL 339/90 
de 2 de març, no serà requisit l’audiència prèvia. 

 
Article 23è. MESURES DE REPOSICIÓ

1.  Les persones que per frau o negligència modifiquin les condicions originàries de la via per tal de fer-ne un ús o ocupació 
que no es pugui legalitzar  mitjançant llicència, estaran obligats a reposar les condicions de la via a l’estat anterior al de la 
seva modificació o transformació.

2.  En el cas de no procedir a la reposició ordenada en el termini conferit, ho executarà subsidiàriament l’Ajuntament, que 
podrà reclamar per via executiva a l’autor del actes les despeses originades, cas de no abonar-les en via voluntària.    
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CAPÍTOL VI

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 podrà complementat  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 senyalització referent a la llicència d’accés de vehicles.

Article 25. ABONAMENTS DE TAXES

1.  La manca de pagament –en els períodes fixats– de les taxes establertes en  les ordenances fiscal que gravin el manteniment 
de la senyalització o l’ocupació dels espais objecte d’aquesta ordenança, comportarà prèvia audiència de l’interessat, la 
immediata  retirada per l’Ajuntament de la senyalització de l‘espai que es tracti. Aquest procediment serà   independent del 
procediment de constrenyiment per a l’exacció de les corresponents taxes fixades per les Ordenances Fiscals.  

CAPÍTOL VII

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 sancionades amb  multa des d’un mínim  de 601 euros fins a un màxim de 1200 euros i  

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) Col.locar obstacles i/o  elements  fixos entre la vorada i la calçada , tal com; tubs metàlics, fustes, rampes de formigó, etc 
e) La manca o desaparició de la senyalització horitzontal o vertical del gual. 
f) La manca reiterada de compliment de les instruccions i ordres donades per l’Ajuntament         
g)  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.      
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h) La comissió de dues infraccions lleus en el període d’un any.
i)  Les infraccions greus seran sancionades amb multa des d’un mínim de 301 euros fins a un màxim de 600 euros  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) Realitzar la senyalització del gual i/o  reservat d’estacionament sense la corresponent llicència i/o autorització municipal. 
d) Les infraccions  lleus seran sancionades amb multa de fins a 300 euros i  amonestació.

Article 27. DE LA RESPONSABILITAT 

1)  La responsabilitat per les infraccions a tot allò disposat en aquesta ordenança, recaurà directament en l’autor del fet en que 
consisteixi la infracció, i subsidiàriament  en  la persona física, jurídica o comunitat de propietaris  titular de la llicència. 

2)  En els supòsits en que hagi operat una transmissió dels drets que recauen sobre l’immoble o activitat que van justificar 
la concessió de la llicència, seran responsables solidaris l’autor i el titular de l’immoble o activitat, encara que no  s’hagi 
efectuat canvi de nom de la llicència.  

3) Es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat:

a) El fet d’emprar-la en absència del titular
b) El fet d’emprar una targeta amb dades manipulades o una reproducció o una falsificació 
    del document original.
c)  El fet de reproduir o falsificar targetes destinades a la comercialització
d)  L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament  per a persones amb discapacitat pot comportar la instrucció d’un expedient 

sancionador d’acord amb el règim sancionador que estableix el títol VII de la Llei 13/2014 de 30 d’octubre, d’accessibilitat, 
sens perjudici que pugui esser constitutiu d’altres infraccions administratives  o penals.

Article 28. GRADACIÓ DE LES SANCIONS.

1. Les sancions seran graduades en especial, en atenció als següents criteris:

a) L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b) La negligència de la persona infractora
c) El frau, o la convivència en el frau
d) L’ incompliment de les advertències prèvies
e) El benefici econòmic que s’hagi generat per la persona autora de la infracció
f) La naturalesa dels perjudicis causats.
g)  La reincidència en la comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció de la mateixa naturalesa,   quan així  s’hagi 

declarat mitjançant resolució ferma.
h)  Si la comissió d’una infracció implica necessàriament la comissió d’altres infraccions, s’ha d’imposar la sanció corresponent 

a la infracció més greu.

El que es fa públic per al coneixement en general.

Blanes, 18 de febrer de 2016 

Miquel Lupiañez Zapata 
Alcalde 


