
Núm. 288
AJUNTAMENT DE

BLANES

Edicte d’aprovació definitiva modifica-
ció ordenança de circulació de persones i
vehicles en les vies públiques de Blanes

Atès que no s’han presentant reclama-
cions ni suggeriments dins el termini
reglamentari d’exposició pública de
l’expedient de modificació d’alguns arti-
cles de  l’ordenança de Circulació de per-
sones i vehicles en les vies publiques de
Blanes, aprovat inicialment per l’Ajunta-
ment en Ple el dia 3 de novembre de 2005
i publicat l’edicte corresponent al BOP
núm. 214 en data 9 de novembre i al
DOGC del dia 17 de novembre 2005,
l’expedient esdevé definitivament aprovat
d’acord amb l’article 178.1.c del text refós
de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per decret legislatiu
2/2003 de 28 d’abril i l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, per la qual cosa
es fa públic el seu contingut íntegre en
compliment de l’article 66.1 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis del Ens locals:.

“1. Modificació de l’article 39, tal i
com segueix:

Article. 39 Definició i normes gene-
rals de l’estacionament.

L’estacionament és la immobilització
d’ un vehicle que no es troba en situació
de parada, ni de detenció per emergència,
ni per necessitats de la circulació, ni per
complir algun precepte reglamentari.

L’estacionament de vehicles es regeix
per les normes següents:

1. Els vehicles es podran estacionar en
fila, és a dir, paral·lelament a la vorada, en
bateria, o sigui perpendicularment a aque-
lla, i en semibateria, obliquament.

2. A manca de senyalització expressa,
s’estacionarà en fila en els  carrers,  places
i xamfrans, és a dir, paral·lelament a la
vorada.

3. En les vies de doble sentit de circu-
lació, l’estacionament, quan no estigui
prohibit,  s’efectuarà en el costat dret del
sentit de la marxa.

4. En les vies amb un sol sentit de cir-
culació, i sempre que no existeixi senyal
en contrari, l’ estacionament s’efectuarà
en ambdós costats de la calçada, sempre
que es deixi un espai lliure  per a la circu-
lació d’una amplada  no inferior a la d’un
carril.

5. Els vehicles s’han de situar tan a
prop de la vorada com sigui possible. En
els estacionaments, cap element del vehi-

cle podrà afectar, ni la circulació de via-
nants per la vorera, ni els elements del
mobiliari urbà, ni els elements estructurals
de la via pública.

6. Els conductors han d’estacionar el
seu vehicle de manera que no pugui
posar-se en marxa, ni desplaçar-se
espontàniament, ni ser mogut per tercers,
i hauran de respondre per les infraccions
comeses com a conseqüència del des-
plaçament del vehicle per causa d’una
immobilització incorrecta, llevat que
aquesta s’hagi produït per violència mani-
festa.

7. En els carrers amb capacitat
màxima per a dues columnes de vehicles,
i amb voreres de menys d’un metre
d’amplada, i d’un únic sentit de circula-
ció, els vehicles seran estacionats en una
sol costat  del carrer, poden ser de manera
alternativa per períodes de temps  esta-
blerts (quinzenal, mensual, trimestral,
semestral, anual, etc.).

8. Als carrers amb capacitat màxima
per a tres columnes de vehicles i de circu-
lació en doble sentit, l’estacionament es
farà en un sol costat del carrer,  d’acord
amb la norma del punt anterior.

9. En les vies en les quals l’estaciona-
ment estigui autoritzat en un costat, amb
canvi quinzenal, s’haurà de regular de
manera que durant els primers quinze dies
de cada mes (1-15) s’efectuï en el costat
de  la vorera dels immobles dels números
senars,  i  en el de la dels números parells,
la resta dels dies del mes (16-31).

10. El canvi de costat d’estacionament
al final de cada període o quinzena, el pri-
mer dia del període següent,  és a dir, els
dies 1 i 16 de cada mes,  aquest es portarà
a terme des de les vuit fins a les nou hores
del matí com màxim, sempre que, en fer-
ho,  no destorbi o talli la circulació. Quan
el dia de canvi sigui festiu i/o diumenge,
aquest es realitzarà igualment.

11. No es podrà estacionar en cap de
les dues bandes,  fins que no es pugui fer
en el costat correcte sense cap perjudici
per al trànsit. En cap cas podrà restar
tallada la circulació en aquests carrers.

12. El titular del vehicle tindrà l’obli-
gació de comprovar  per si  mateix, o a
través d’una altra persona o mitjà, com a
màxim cada tres dies, que el seu vehicle
no es troba indegudament estacionat per-
què s’hagi col·locat senyalització de
prohibició d’estacionament  per causa que
la calçada hagi de ser ocupada per activi-
tats autoritzades, o perquè  hagi de ser
objecte de reparació, senyalització, orde-
nació o neteja. Els conductors seran res-
ponsables de les infraccions que es puguin
produir.

13. Els conductors hauran de deixar
un espai no superior a vint centímetres,
entre la vorada de la vorera i la superfície
exterior de les rodes del vehicle.

14. L’ estacionament s’ efectuarà de
manera tal, que permeti als demés usuaris
la millor utilització de la resta d’espai dis-
ponible.

15. En els estacionaments amb senya-
lització en el paviment, els vehicles es
col·locaran dins del perímetre marcat.

16. L’Ajuntament fixarà les zones de
la via pública per estacionament o per a la
seva utilització com a terminals de línies
d’ autobusos,  tant de servei urbà com
interurbà.

17. Els vehicles destinats al transport
de viatgers o de mercaderies de qualsevol
naturalesa, no podran estacionar–se en les
vies públiques,  fora dels llocs autoritzats,
tant els dies feiners com els festius,
excepte el temps mínim imprescindible
perquè puguin pujar o baixar els passat-
gers o bé per  realitzar  operacions de
càrrega i descarrega, sempre i quan ho
facin en les parades i llocs habilitats per a
tal fi, i dins de l’ horari  establert, és a dir,
de les  8 hores del mati fins a les 21 hores
del vespre.

18. Aquelles activitats que transitòria-
ment precisin del transport amb un vehicle
superior a dotze tones, en hores o llocs
prohibits, caldrà que prèviament sol·licitin
una autorització específica de l’Autoritat
Municipal, la qual es concedirà o dene-
garà en funció de les circumstàncies que
concorrin. La denegació haurà de ser
motivada.

19. Els vehicles automòbils denomi-
nats autocaravana, caravana,  no podran
estacionar o acampar en cap zona o  via
pública  del  terme municipal de Blanes.
Només ho podran fer en les llocs habili-
tats per tal fi, és a dir, en els  càmpings o
en aquelles zones habilitades o autoritza-
des exclusivament  per l’Autoritat Muni-
cipal.

20. Correspondrà exclusivament a
l’Autoritat Municipal autoritzar l’ordena-
ció i regulació de l’ estacionament i la cir-
culació en tots els vials d’us públic,
encara que aquests siguin de propietat pri-
vada.

21. Els conductors o titulars dels vehi-
cles, podran estacionar-los en les zones
d’estacionament limitat  (zones blaves),
amb les prescripcions següents: 

a) Les zones i l’horari que s’estableix
pel funcionament de les  zones  d’estacio-
nament limitat i regulat vindrà determinat
per La Junta de Govern Local i se’n
donarà compte a la Comissió Informativa
d’Hisenda. Així mateix determinarà el
temps màxim d’estacionament en les dife-
rents zones. 

b) Les tarifes vindran regulades a
l’ordenança fiscal corresponent.

c) El conductor ha d’obtenir un com-
provant horari i col·locar-lo en un lloc ben
visible de la part interna del parabrises,
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els minusvàlids  hauran de col·locar-hi la
targeta d’autorització especial.

d) Les persones encarregades de la
vigilància de les  zones d’estacionament
limitat (zones blaves), hauran de formular
denúncies respecte de les infraccions  a
les normes especifiques que regulen
aquestes zones.

e) Queden exclosos de la limitació del
temps d’estacionament i de l’abonament
del preu públic corresponent:

I. Els vehicles estacionats en zones
reservades i especialment senyalitzades
per la seva categoria o activitat.

II. Els vehicles auto–taxi, quan el
conductor hi sigui present i estigui  realit-
zant l’operació de pujada o baixada de
passatgers.

III. Els vehicles en servei oficial,
degudament identificats, propietat d’orga-
nismes de l’estat, província, municipi, o
comunitat autònoma, que estiguin desti-
nats directa i exclusivament a la prestació
dels serveis.

IV. Els vehicles destinats a assistència
sanitària degudament identificats.

V. Els vehicles propietat dels
minusvàlids, quan siguin conduïts pels
seus titulars i tinguin visible la targeta
d’autorització especial expedida per
l’Ajuntament, podran estacionar el seu
vehicles sense cap limitació de temps i
sense l’obligació de treure comprovant,
en les estacionaments regulats i amb
horari limitat.

VI. Si no existeix cap tipus de zona
reservada per a utilització general de dis-
minuïts físics a prop del punt de destina-
ció del conductor, la Policia Local per-
metrà l’estacionament en aquells llocs on
menys perjudici es causi al trànsit,  però
mai en indrets on l’estacionament incorri
en alguna de les causes de retirada del
vehicle que preveu aquesta Ordenança de
Circulació.

VII. Qualsevol altre vehicle, quan
prèvia incoació  del corresponent expe-
dient, s’acrediti la necessitat d’acollir-se
a aquest règim excepcional i així s’auto-
ritzi.  

1. Constitueixen infraccions d’aquesta
modalitat d’estacionament, els fets
següents:

a) La  manca de comprovant horari o
no col·locar-lo en un lloc visible

b) Ultrapassar el límit horari indicat
en el comprovant

c) Estacionar  fora  dels  límits  de

les  marques  viàries  de  color  blau,   de
delimitació  de  les  places d’estaciona-
ment.

d) Estacionar més temps del màxim
regulat consecutiu en el mateix lloc, en
zones d’estacionament amb horari limitat
(zones blaves).

2. Els agents de l’autoritat encarregats
de la vigilància del trànsit, podran  retirar
el vehicle de la via pública i dipositar-lo
en el lloc habilitat a tal efecte, quan
romangui estacionat en les zones delimita-
des com d’estacionament amb limitació
horària, sense posar el distintiu que l’auto-
ritza a fer-ho, o quan s’ultrapassi  el doble
del temps abonat,  conforme estableix
l’Ordenança Fiscal.

3. La denúncia formulada per ultra-
passar el límit horari indicat en el com-
provant,  sempre que l’excés no sigui
superior a la meitat del temps abonat, que-
darà sense efecte en obtenir un compro-
vant especial en les màquines expenedores
de tiquets. S’haurà de dipositar el com-
provant especial i la denúncia en les bús-
ties especials instal·lades en la mateixa
màquina expenedora de tiquets.

4. La limitació de circulació, càrrega,
descàrrega i estacionament, establerts en
la present Ordenança, podrà ser objecte
d’excepció en aquells supòsits en els
quals, a judici de l’Autoritat Municipal,
concorrin circumstàncies de naturalesa
especial que així ho aconsellin.

5. L’ Autoritat Municipal podrà reser-
var en la via pública espais d’estaciona-
ment per a ús exclusiu dels residents en
determinades zones amb especials proble-
mes de trànsit i d’ estacionament.

6. Els vehicles de dues rodes,  motoci-
cletes, ciclomotors i bicicletes, s’han
d’estacionar en els llocs senyalitzats per a
aquest fi. En el supòsit que no n’hi hagi a
les rodalies, o que aquests estiguin ocu-
pats, poden estacionar a la calçada, en
bateria recta o obliqua, amb ocupació
d’una amplada màxima d’un metre i mig,
sense impedir l’accés als vehicles imme-
diats.

7. Quan no sigui possible l’estaciona-
ment en els espais previstos en l’apartat
anterior, si no està prohibit i no s’incorre
en cap dels supòsits de l’apartat 29....,
poden estacionar en les voreres de més de
tres metres d’amplada, llevat dels pas-
seigs, places, rambles, vorals i refugis
centrals, amb les següents condicions:

a) A una distància de cinquanta centí-
metres de la vorada.

b) Quan la vorera té una amplada
d’entre tres i sis metres, en una fila
paral·lela a la vorada i, a una distància
d’un metre entre elles.

c) Quan l’amplada de la vorera és
superior a sis metres, en bateria obliqua.

8. Es prohibeix l’estacionament i la
parada de vehicles de dues rodes (motoci-
cletes i ciclomotors) en les voreres, en les
següents circumstàncies: 

I. La distància mínima entre aquests
vehicles estacionats segons els apartats
anteriors i els límits d’un pas de cinc
metres  per a  vianants i d’una parada de
transport públic, serà de quinze metres.

II. En llocs de gran concentració de
vianants a causa de la celebració d’actes,
festes o manifestacions ciutadanes de
qualsevol mena.

III. En tots aquells punts on es pugui
impedir o dificultar l’ús d’un servei públic
(cabina telefònica, bústia de correus, etc.)
o del mobiliari urbà (bancs, papereres,
contenidors, etc.).

IV. L’estacionament sobre voreres es
farà circulant amb el motor parat i amb el
conductor a peu. Únicament es podrà uti-
litzar la força del motor per salvar el des-
nivell de la vorada, però mai pels passos
de vianants, ni per les adaptacions per a
persones amb disminució física.

V. En cap cas es podran deixar menys
de tres metres lliures per al pas de via-
nants, entre el vehicle i la façana, jardí,
tanca o qualsevol altre element que deli-
miti la vorera.

VI. Quan s’estacioni una motocicleta
o ciclomotor entre altres vehicles, es farà
de manera que no s’hi impedeixi l’accés,
o el pas des de la vorera a la calçada.

VII. Restarà expressament prohibit
l’estacionament d’aquests vehicles arram-
bats o recolzats en les façanes.

VIII. El fet d’estacionar  damunt la
vorera, no autoritza de cap manera a lligar
o encadenar cap vehicle de dues rodes a
cap element estructural de la via pública,
ni al mobiliari urbà, ni a cap element
d’una finca.

IX. La senyalització establerta en cada
cas, preval sobre les normes generals
d’aquest article.  

2. Modificació de L’ANNEX NÚM.
1: Quadre d’infraccions i sancions de
l’Ordenança Municipal de Circulació, en
els següents punts:
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ART APA OPC INF FET DENUNCIAT MULTA

39 21 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 €

39 21 b L Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat i ultrapassar 
el temps indicat en el comprovant. 30,05 €



ART APA OPC INF FET DENUNCIAT MULTA

39 21 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 €

39 21 d L Estacionar més temps del màxim regulat de forma consecutiva, en el mateix lloc, 
en zones d’estacionament amb horari limitat. 30,05 €

3. Derogació de  l’ANNEX NÚM. 7 de l’ordenança”
Totes les modificacions detallades, entraran en  vigor un cop transcorregut el termini de quinze dies a partir de la data de la seva

publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Contra l’esmentat acord d’aprovació definitiva que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós admi-

nistratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publi-
cació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Blanes, 5 de gener de 2006

Josep Marigó i Costa
Alcalde 
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Núm. 262
AJUNTAMENT DE

BORRASSÀ 

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte
d’obra 

Aprovat inicialment en sessió cele-
brada el dia 8 de febrer de 2005, el pro-
jecte d’obra anomenat “Pavimentació de
carrers de Creixell”, se sotmet a informa-
ció pública per termini de 30 dies, per tal
que pugui ser examinat a la secretaria de
l’Ajuntament i s’hi puguin presentar les
al·legacions i suggeriments que es consi-
derin pertinents, de conformitat amb el
que estableix article 36 i següents del
reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.

Borrassà, 9 de gener de 2006

Ferran Roquer i Padrosa
Alcalde 

Núm. 263
AJUNTAMENT DE

BORRASSÀ

Edicte d’aprovació inicial d’un pro-
jecte d’obra 

Aprovat inicialment en sessió cele-
brada el dia 8 de febrer de 2005, el pro-

jecte d’obra anomenat “Millora i adequa-
ció de l’enllumenat públic del casc urbà
de Creixell”, se sotmet a informació
pública per termini de 30 dies, per tal que
pugui ser examinat a la secretaria de
l’Ajuntament i s’hi puguin presentar les
al·legacions i suggeriments que es consi-
derin pertinents, de conformitat amb el
que estableix article 36 i següents del
reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, aprovat per Decret 179/1995,
de 13 de juny.

Borrassà, 9 de gener de 2006

Ferran Roquer i Padrosa
Alcalde 

Núm. 230
AJUNTAMENT DE

CALONGE 
Àrea d’Urbanisme

Edicte d’aprovació definitiva d’un pro-
jecte 

Infraestructura i obres públiques
Ref.U/NS.sq. Exp. núm. 1933/2005.

IIOP167

La Junta de Govern Local reunida en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de
desembre de 2005, va aprovar definitiva-
ment el projecte de pavimentació del
camí de Calonge a la urbanització Mas
Pallí de Calonge, promogut per l’Ajunta-

ment de Calonge i redactat per l’enginyer
de camins, canals i ports, Sr. Martí Coro-
minas i Blanch, sota projecte tècnic amb
registre d’entrada núm. 8857 de 28 de
setembre de 2005, amb un pressupost
d’execució material de 153.728,57 euros.

Es publica aquest acord segons el que
disposa l’article 38 del decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.

Contra aquest acord, que exhaureix la
via administrativa, es pot interposar
d’acord amb l’article 109 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú,
recurs contenciós administratiu davant la
sala corresponent del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de
dos mesos, o bé potestativament, es pot
interposar recurs de reposició davant
l’òrgan que hagi dictat l’acord en el ter-
mini d’un mes, a comptar ambdós supò-
sits, des de l’endemà de la última de les
publicacions d’aquest edicte al BOP.

No obstant això, es pot exercir si
s’escau, qualsevol altre recurs que
s’estimi pertinent o que es cregui conve-
nient (art.58 de la Llei 30/1992, 26 de
novembre).

La qual cosa es fa pública per a
coneixement general.

Calonge, 30 de desembre de 2005

Jordi Soler Casals
Alcalde


