
persona autoritzada per aquest, previ
pagament o constitució de garantia per
l’import de la despesa generada, sense
perjudici del dret d’interposició de recurs.

2. Es considerarà una persona autorit-
zada pel titular del vehicle, quan pagui la
taxa corresponent, aporti els elements per
posar en marxa el vehicle i acrediti la
seva identitat i el seu domicili amb qual-
sevol document de caràcter públic i ofi-
cial en vigor, en el qual hi constin aques-
tes dades i la imatge de la persona.

3. La retirada del vehicle comportarà
el seu dipòsit en els llocs que a l’efecte
estableixi l’Autoritat Municipal. El pro-
pietari del vehicle estarà obligat a satisfer
l’import del preu públic establert per
l’Ordenança Fiscal corresponent, per tras-
llat i permanència d’aquest, com a requi-
sit indispensable i previ a la seva retirada.

4. Quan el vehicle romangui abando-
nat en la via pública o en el dipòsit muni-
cipal de vehicles, durant el temps i en les
condicions necessàries que facin presumir
racionalment i fonamentada el seu
abandó, s’actuarà d’acord amb la legisla-
ció específica que regeix el procediment
administratiu i de gestió dels vehicles
abandonats.

Article 81. Definició de vehicle aban-
donat

1. Es presumeix de forma racional i
fonamentada que un vehicle roman aban-
donat en la via pública i/o en terrenys
adjacents, així com en el dipòsit munici-
pal, quan dels seus signes exteriors o del
temps que portin en la mateixa situació o
altres circumstàncies, se'n pugui deduir
aquesta/es condició/ns:

a) Que romangui estacionat més d’un
mes en el mateix lloc.

b) Que hagin transcorregut més de
dos mesos del seu ingrés al dipòsit.

c) Que presenti desperfectes que li
facin impossible el desplaçament pels
propis mitjans.

d) Que no existeixi cap signe visible
extern que permeti la identificació del seu
titular, o li manquin les plaques de matri-
cula.

Article 82. Gestió i retirada de vehi-
cles abandonats

1. Els vehicles abandonats del supòsit
recollit a l’apartat d) de l’article anterior,
seran retirats i ingressats en un dipòsit de
vehicles.

2. Als titulars dels vehicles abando-
nats descrits en els dos supòsits anteriors,
se’ls requerirà perquè en el termini
màxim de 15 dies retirin el vehicle del
dipòsit i/o de la via pública, o renunciïn
totalment i voluntària a la titularitat del
seu vehicle, la qual cosa implica que el
cedeixen a favor de l’Ajuntament de Bla-

nes, per al seu desballestament i retirada
definitiva de la circulació.

3. Transcorreguts 15 dies de la notifi-
cació sense que el vehicle hagi estat reti-
rat, o que el seu titular hagi efectuat
renúncia de la seva titularitat a favor de
l’Ajuntament, es continuarà amb la trami-
tació de l’expedient sancionador i, final-
ment, el vehicle es lliurarà a un gestor
autoritzat per al seu desballestament i
tractament com a un residu sòlid urbà
reciclable, i es tramitarà d’ofici la baixa
definitiva davant la Prefectura Provincial
de Trànsit.

4. Les despeses derivades de les
actuacions descrites en els punts anteriors
seran a càrrec del titular.

CAPÍTOL III: DE LA RESPONSA-
BILITAT

Article 83. Persones responsables
1. La responsabilitat per les infrac-

cions a tot allò disposat en aquesta Orde-
nança, recaurà directament en l’autor del
fet constitutiu de la infracció.

2. Quan sigui declarada la responsabi-
litat del fets comesos per un menor de 18
anys, els seus pares, tutor, acollidors o
guardadors legals respondran subsidiària-
ment 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 relati-
ves 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 nor-
mes relatives a reconeixements periòdics.

4. El titular del vehicle, degudament
requerit per a això, té el deure d’identifi-
car el conductor responsable de la infrac-
ció, i si incomplís aquesta obligació sense
una causa justificada, serà sancionat
pecuniàriament com a autor de falta greu.

5. El fabricant del vehicle i el dels
seus components seran, en tot cas, res-
ponsables 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 SAN-
CIONADOR

Article 84 Normativa aplicable 
1. La competència per sancionar les

infraccions a les quals es refereix aquesta
Ordenança i altres disposicions en matè-
ria de circulació per les vies urbanes,

correspon a l’alcalde, que podrà delegar
les seves atribucions en la Comissió de
Govern.

2. No es podrà imposar cap de les
sancions previstes en aquesta Ordenança,
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, modificat pel la Llei
19/2001 de 19 de desembre; i el Reial
Decret 320 / 1994, de 25 de febrer, que
aprova el Reglament de procediment san-
cionador en matèria de trànsit, modificat
pel Reial decret 1116/1998, de 30 de
gener i el Reial decret 137/200, de 4 de
febrer.

3. En el cas d’infraccions no tipifica-
des en aquesta Ordenança i que es con-
templen 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 res-
pecte del procediment sancionador.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les següents Orde-

nances:
-Ordenança de circulació per les vies

públiques, de vianants i de vehicles, de
26 de gener de 1989, així com les modifi-
cacions aprovades en sessió plenària, el 4
de juny de 1998.

-Quadre d’infraccions i sancions a
l’Ordenança de circulació, de 26 de gener
de 1989.

-Ordenança reguladora de guals i
reserva d’espais de càrrega i descàrrega,
de 1989

-Ordenança reguladora d’immobilitza-
ció i retirada de vehicles de la via
pública.

-Ordenança reguladora de normes
especifiques de circulació en aquesta
població.

-Ordenança reguladora del transport
públic urbà i interurbà de viatgers.

-Ordenança reguladora d’ocupació de
la via pública amb materials (tanques).

-Ordenança reguladora de la taula de
nivells màxims de sorolls admissibles en
vehicles automòbils. 

- Qualsevol altra disposició d’igual o
inferior rang, en tot el que s’oposi a allò
disposat en la present Ordenança de cir-
culació

ORDENANÇA REGULADORA DE
GUALS I RESERVES D’ESTACIONA-
MENTS

CAPÍTOL I
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Article 1. OBJECTE
1. L’objecte d’aquesta ordenança és

regular la concessió, modificació i revo-
cació de les llicències de guals i d’esta-
cionaments reservats, així com les condi-
cions i règim que hagin de complir el
titulars i usuaris d’aquests espais. 

Article 2. DEFINICIÓ I CLASSIFI-
CACIÓ 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 possi-
ble 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 comer-
cial, 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’apar-
cament de vehicles, embarcacions, cara-
vanes o remolcs, i on s’hi tanquin 5 o
més d’aquests vehicles. Aquestes places
podran estar en règim de lloguer o de pro-
pietat 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 identifi-
cació de la persona o entitat autoritzada,
la ubicació i delimitació del gual autorit-
zat, 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 cir-
cumstàncies 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 titula-
ritat, i es podran concedir amb caràcter
temporal limitat o il·limitat.

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 corres-
ponent 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 propie-
taris i/o arrendataris. 

3. Les llicències de guals es concedi-
ran 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 sor-
tida 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 senyalitza-
ció 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 per-
llongament de la senyalització. Les des-
peses 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. Els guals per a acti-
vitats industrials o comercials es concedi-
ran de 8 a 21 hores com a màxim. No
obstant això, també es podran concedir
per l'horari i temporada d'exercici de l'ac-
tivitat, 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 con-
cedir 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 tin-
guin.

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 fis-
cals 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 com-
prensió. L'Ajuntament té en exclusiva la
competència de senyalització, modifica-
ció, manteniment i/o supressió del gual

Article 9. OBLIGACIONS DELS
TITULARS

El titular del gual estarà obligat a:
1. Renovar el paviment quan l’Ajun-

tament li ho exigeixi, o resulti malmès
per la negligència seva o dels seus usua-
ris.

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’Ajunta-
ment, 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, repara-
ció, 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. 

Article 10. PROHIBICIONS
1. 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.

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

3. 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 corres-
ponent llicència.

4. Cap vehicle podrà estacionar
davant dels guals, ni tan sols els del titu-
lar 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 des-
plaçar 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 faci-
litar 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 classi-

fiquen en:

1. Estacionaments reservats per a
obres i similars.

2. Estacionaments reservats per a per-
sones amb mobilitat reduïda que conduei-
xen el seu propi vehicle. 

Article 12. CONTINGUT DE LA
LLICÈNCIA D’ESTACIONAMENT
RESERVAT 

1. La llicència expressarà la identifi-
cació de la persona o entitat autoritzada,
la ubicació i delimitació de l’estaciona-
ment autoritzat, el termini de vigència,
l’horari, les característiques de la senya-
lització, la placa de matrícula, així com
les condicions de la llicència.

Article 13. CONDICIONS DE LA
LLICÈNCIA PER L’ESTACIONA-
MENTS RESERVATS

1. La llicencia d’estacionament reser-
vat 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’estaciona-
ment autoritzat.

3. Els estacionaments reservats es
concediran a precari, amb caràcter tempo-
ral o indefinit. 

4. Les llicències per obres o similars
tindran caràcter temporal, ajustat al ter-
mini de vigència d’aquestes.

5. La targeta d’aparcament per a per-
sones amb disminució caducarà al cap de
deu anys, de la seva concessió. No obs-
tant això, en aquells supòsits en que la
qualificació del grau de disminució fos
provisional o la persona titular no fos la
conductora del vehicle, la data de caduci-
tat serà la que indiqui la targeta,.

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.

8. Podran ésser titulars de la corres-
ponent llicència d’estacionament reservat:

a) Els propietaris, arrendataris o
industrials que realitzant una activitat
comercial o industrial, disposin de llicèn-
cia 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 els supòsits
contemplats a la Llei 20/1995 , de 25 de
novembre i als articles 3.2, 3. 3 i 3.5 del
Decret 97/2002, de 5 de març.

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’esta-
cionament reservat serà personal i
intransferible.

11. Per autoritzar reserves d’estacio-
nament i parada en llocs determinats,
s’exigirà, segons els casos, que el sol·lici-
tant 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 establi-
ments 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, ambu-
latoris 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 posses-
sió de les autoritzacions pertinents.

12. Per autoritzar reserves especials
d’estacionaments i parades en llocs deter-
minats 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’esta-
cionament 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.
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Article 14. CONDICIONS I SENYA-
LITZACIÓ DELS ESTACIONAMENTS
PER A PERSONES  AMB MOBILITAT
REDUÏDA. 

1. Els titulars de targetes de dismi-
nuïts 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 o no titular), es farà per
mitjà d’un senyal de trànsit, (S-17 Regla-
ment 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, espe-
cialment ubicats a prop dels seus domici-
lis, 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 de targetes de dismi-
nuïts físics –tant si són conductors com si
no ho són– podran sol·licitar la col·loca-
ció d’una placa complementària, sota el
senyal S-17, en la qual hi consti la matrí-
cula del seu vehicle.

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’adju-
dica 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 minusvalideses.

2. Reclamar de l’administració
l’adopció de mesures per restablir les
condicions normals d’ús de l’estaciona-
ment, en cas d’obstaculització d’aquest
per altres vehicles o objectes.

3. Que la senyalització de l’estaciona-
ment 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’Ajun-
tament 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 modifica-
ció.

4. Mantenir la senyalització en per-
fectes condicions de conservació.

5. Les obres de construcció, repara-
ció, reforma o supressió del gual, s’exe-
cutaran a càrrec del titular de la llicència.

6. El titular de la llicència està obligat
a suportar les despeses de la senyalitza-
ció, a mantenir-la en perfecte estat de
conservació i a retirar les plaques i esbor-
rar les marques pintades, en el termini de
quinze dies, següents a la data de caduci-
tat de la llicència 

Article 17. PROHIBICIONS

1. No és permesa la col·locació d’ele-
ments limitadors de l’estacionament.

2. No es permet cap modificació de la
calçada, fora de les senyalades per
l’Ajuntament.

3. No es podrà efectuar cap tipus
modificació de la senyalització de l’esta-
cionament que no estigui contemplada en
les condicions de la llicència i que no
estigui homologada per l’Ajuntament, ni
senyalitzar l’existència d’un estaciona-
ment 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
per ell. Es permetrà la parada de vehicles,
sempre que en el vehicle hi hagi el con-
ductor, 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 representa-
ció.

2. Fotocòpia del document que acre-
diti la propietat (serà suficient la fotocò-
pia 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 consti-
tució de la fiança.

6. Rebut acreditatiu de l’abonament
de la taxa de tramitació prevista a l’orde-
nança fiscal

Article 19. REQUISITS PER A
L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA DE
GUAL:

1. PER ACTIVITATS COMER-
CIALS 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 APARCA-
MENTS

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·lici-
tada sobrepassi la projecció dels límits
del recinte afectat, el permís escrit del
propietari o arrendatari del recinte con-
frontant.
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4. ESTACIONAMENTS RESER-
VATS PER A PERSONES AMB MOBI-
LITAT REDUÏDA 

Per a l’obtenció de la llicència de
reserva d’estacionament caldrà:

a) Ser titular de la targeta d’aparca-
ment de vehicles per a persones disminuï-
des, que concedeix l’administració.

b) Presentar el carnet de conduir amb
indicació de les característiques a les
quals ha d’adaptar-se el vehicle.

c) Presentar la fitxa tècnica del vehi-
cle adaptat, en el seu cas. 

d) Acreditar l’adreça de l’ocupació, si
escau.

e) Còpia de la resolució administra-
tiva que reconegui la condició i el grau de
minusvalidesa

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:
còpia del document acreditatiu de la vin-
culació laboral i/o l’últim full de salari.

Article 20. SOL·LICITUD DE
MODIFICACIONS, CANVI DE TITU-
LARITAT 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 trami-
tació fixades a l’ordenança fiscal, excep-
ció 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 com-
provacions prèvies que cregui conve-
nients. Sense perjudici d’això, el canvi de
titularitat de la llicència requerirà la justi-
ficació 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’esta-
cionament reservat. 

CAPÍTOL V

Article 21. PROCEDIMENT DE
CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES

1. Rebuda la sol·licitud amb la docu-
mentació justificativa, el servei correspo-
nent procedirà a analitzar la seva sufi-
ciència en el termini de 15 dies. 

2. En el cas que es detectin deficièn-
cies 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 conve-
nient 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 llicèn-
cia, 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 pos-
sibles 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 PRO-
TECCIÓ I CAUTELARS - REPOSICIÓ
DE LA VIA PÚBLICA.

1. Sense perjudici i amb independèn-
cia 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 pertor-
bació. 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·loca-
ció de mecanismes d’obstaculització ido-
nis 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 ele-
ments, 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 REPO-
SICIÓ

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 trans-
formació.

2. En el cas de no procedir a la repo-
sició 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. 

CAPÍTOL VI

Article 24. SENYALITZACIÓ PER
ALS GUALS I LES RESERVES DE
CÀRREGA I DESCÀRREGA.

1. Els guals es senyalitzaran mit-
jançant 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 o
indicant els intervals.

3. Com a norma, es col·locarà a la
façana de l’immoble o local la senyalitza-
ció 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 por-
tes 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.
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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 -com a màxim- 1
metre de llargada, i amb una longitud
total igual a l'amplada de la porta del
garatge més 1 metre repartit en 0, 5
metres a banda i banda d'aquesta,
(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 senyalit-
zarà 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 pin-
tura 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’ocu-
pació dels espais objecte d’aquesta orde-
nança, 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 Orde-
nances Fiscals. 

CAPÍTOL VII

Article 26. CLASSIFICACIÓ DE
LES INFRACCIONS I DE LES SAN-
CIONS.

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 ori-
ginàries de la llicència de gual o zona de
reserva concedida, quan comporti l’exer-
cici 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, que pot anar de
301 € a 600 € , pèrdua de la fiança, i fins
i tot podrà comportar la revocació i pèr-
dua 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 se-
nyalització horitzontal o vertical del gual. 

e) La manca reiterada de compliment
de les instruccions i ordres donades per
l’Ajuntament 

f) La senyalització i7o modificació
d’aquesta, quan suposi un major aprofita-
ment 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 sancio-
nades amb multa que pot anar de 91 € 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 sancio-
nades amb multa de fins a 90,15 € i amo-
nestació.

Article 27. DE LA RESPONSABILI-
TAT 

a) La responsabilitat per les infrac-
cions a tot allò disposat en aquesta orde-
nança, recaurà directament en l’autor del
fet en que consisteixi la infracció, i subsi-
diàriament en la persona física, jurídica o
comunitat de propietaris titular de la
llicència. 

b) En els supòsits en que hagi operat
una transmissió dels drets que recauen
sobre l’immoble o activitat que van justi-
ficar 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 llicèn-
cia. 

Article 28. GRADACIÓ DE LES
SANCIONS.

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

a) L’existència d’intencionalitat o rei-
teració.

b) La naturalesa dels perjudicis cau-
sats.

c) La reincidència en la comissió, en
el termini d’un any, de més d’una infrac-
ció de la mateixa naturalesa, quan així
s’hagi declarat mitjançant resolució
ferma.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
1. Els titulars dels guals o reserves

especials d’estacionaments i parades de
vehicles actualment existents, hauran de
sol·licitar, si cal, dins del termini de dos
anys, a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança, l’adequació de la
llicència, la qual es tramitarà amb subjec-
ció a aquestes normes i sense taxes.

2. La no presentació de l’esmentada
sol·licitud, implicarà la caducitat automà-
tica de l’autorització del gual o reserva
especial atorgada amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.

ANNEX 1: QUADRE D’INFRAC-
CIONS I SANCIONS DE L’ORDE-
NANÇA MUNICIPAL DE CIRCU-
LACIÓ

El present quadre d’infraccions i san-
cions recull de manera codificada la rela-
ció d’aquells articles, apartats i fets que
poden constituir infraccions a les Orde-
nances 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 acom-
panyades d’una franja tintada que identi-
fica la disposició normativa que les pre-
veu.

-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 cir-
cumstàncies que puguin agreujar-la, és
LLEU, GREU o MOLT GREU i la quan-
tia 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.
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