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Núm. 7457
AJUntAment de BLAnes 

Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança de circulació de persones i vehicles en les vies públiques

El Ple de l’Ajuntament de Blanes, en sessió celebrada el dia 27 de març de 2013, va aprovar inicialment la modificació dels 
articles 39.21, 72.5 i la inclusió d’una disposició addicional a l’Ordenança de circulació de persones i vehicles en els vies 
públiques de Blanes, publicada al BOPG núm. 160 de 22 d’agost de 2003 i modificacions al BOPG núm. 11 de 17 de gener de 
2006 i BOPG núm. 45 de 5 de març de 2007. 

Havent estat sotmès l’expedient a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant anunci publicat al BOPG número 70 d’11 
d’abril de 2013, al diari El Punt de 18 d’abril de 2013, al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament, sense haver-se presentat 
cap reclamació, l’acord inicial esdevé definitivament aprovat, de conformitat amb allò que disposa  l’article 178.1 c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL).

El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva entrada en vigor un cop transcorregut el termini de quinze 
dies a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la LBRL i 
als efectes de l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels 
ens locals, es publica íntegrament tot seguit la modificació aprovada definitivament:  

“Article. 39 Definició i normes generals 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 
aquella, 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 circulació, 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 circulació, 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 circulació 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 vehicle 
podrà afectar , ni la circulació de vianants 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 desplaçament del 
vehicle per causa d’una immobilització incorrecta, llevat que aquesta s’hagi produït per violència manifesta.

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 circulació, els vehicles seran estacionats en una sol costat  del carrer, poden ser de manera alternativa 
per períodes de temps  establerts (quinzenal, mensual, trimestral, semestral, anual, etc.).

8. Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles i de circulació 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’estacionament 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 primer 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.
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12. El titular del vehicle tindrà l’obligació 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 perquè s’hagi col·locat senyalització de prohibició 
d’estacionament  per causa que la calçada hagi de ser ocupada per activitats autoritzades, o perquè  hagi de ser objecte de 
reparació, senyalització, ordenació o neteja. Els conductors seran responsables 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 disponible.
15. En els estacionaments amb senyalització 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 passatgers 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 transitòriament 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 
denegarà en funció de les circumstàncies que concorrin. La denegació haurà de ser motivada.

19. Els vehicles automòbils denominats 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 habilitats per tal fi, és a dir, en els  càmpings o en aquelles 
zones habilitades o autoritzades exclusivament  per l’Autoritat Municipal.

20. Correspondrà exclusivament a l’Autoritat Municipal autoritzar l’ordenació i regulació de l’estacionament i la circulació en 
tots els vials d’us públic, encara que aquests siguin de propietat privada.

21. Els conductors o titulars dels vehicles, podran estacionar-los en les zones d’estacionament regulat (zones blaves, blaves 
d’estiu i grogues), amb les prescripcions següents: 
a) Les zones i l’horari que s’estableix pel funcionament de les  zones  d’estacionament 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 diferents zones. 

b) Les tarifes vindran regulades a l’ordenança fiscal corresponent.
c) El conductor ha d’obtenir un comprovant horari i col·locar-lo en un lloc ben visible de la part interna del parabrises,  

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  realitzant l’operació de pujada o baixada de 

passatgers.
III. Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de l’estat, província, municipi, o 

comunitat autònoma, que estiguin destinats 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 disminuïts físics a prop del punt de destinació 
del conductor, la Policia Local permetrà 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 expedient, s’acrediti la necessitat d’acollir-se a 
aquest règim excepcional i així s’autoritzi.  

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

(zones blaves).
e)  La manipulació o falsificació de l’identificatiu “Contribuent de Blanes” o qualsevol autorització habilitant d’aparcament 

o circulació concedida per l’Ajuntament. 



Pàg. 47

Administració Local Ajuntaments

Núm. 124 – 28 de juny de 2013

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 delimitades com d’estacionament amb limitació horària, sense posar 
el distintiu que l’autoritza a fer-ho, o quan s’ultrapassi  el doble del temps abonat,  conforme estableix l’Ordenança Fiscal.

3. La denúncia formulada per ultrapassar el límit horari indicat en el comprovant,  sempre que l’excés no sigui superior a la 
meitat del temps abonat, quedarà sense efecte en obtenir un comprovant especial en les màquines expenedores de tiquets. 
S’haurà de dipositar el comprovant especial i la denúncia en les bústies 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 reservar en la via pública espais d’estacionament per a ús exclusiu dels residents en 
determinades zones amb especials problemes de trànsit i d’estacionament.

6. Els vehicles de dues rodes,  motocicletes, 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 ocupats, 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 immediats.

7. Quan no sigui possible l’estacionament 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 passeigs, 
places, rambles, vorals i refugis centrals, amb les següents condicions:
a) A una distància de cinquanta centímetres 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 (motocicletes 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 utilitzar la força del motor per salvar el desnivell 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 vianants, entre el vehicle i la façana, jardí, 
tanca o qualsevol altre element que delimiti 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 arrambats 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.
La senyalització establerta en cada cas, preval sobre les normes generals d’aquest article. 

Article 72.- Quadre general d’infraccions. 

1. Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança, Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, 
Reglament general de circulació i demés disposicions reglamentaries, d’acord amb la normativa vigent, tindran el caràcter 
d’infraccions administratives, i seran sancionades en els casos, forma i mesura que  es determinen reglamentàriament, 
llevat que puguin ser constitutives de delictes i/o faltes tipificades en les lleis penals, en aquest cas l’Administració passarà 
el tant de culpa a l’ordre jurisdiccional competent, i prosseguirà el procediment, abstenint-se, però, de dictar resolució, fins 
que  l’autoritat judicial no dicti sentència ferma.

2. Les infraccions a les quals fa referència el número anterior, es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
3. Tindran la consideració d’infraccions lleus, les comeses contra les normes contingudes en aquesta Ordenança, Llei sobre 

trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, Reglament general de circulació i demés disposicions reglamentaries, 
d’acord amb la normativa vigent que no es qualifiquin expressament com a  greus o molt greus en els números següents.

4. Es consideren infraccions greus,  les  comeses en el marc de la legislació de trànsit i seguretat viària i d’aquesta Ordenança 
de Circulació, així com les conductes tipificades i referides a:

I. La conducció negligent.
II. Llençar o dipositar en les immediacions de les vies, objectes que puguin produir incendis o accidents de trànsit.
III. Ultrapassar els límits de velocitat establerts, sempre i quan no sobrepassin el 50% de la velocitat màxima permesa, 
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la prioritat de pas, canvis de sentit de direcció o sentit i marxa enrera. 
IV. Efectuar  parades i/o estacionaments en llocs perillosos, o on s’obstaculitzi el trànsit de vehicles o  dels vianants, 

o en aquells supòsits que es qualifiquin de greus en el quadre d’infraccions i sancions adjunt a l’annex d’aquesta 
Ordenança. 

V. Circular amb un vehicle sense enllumenat, en situació de manca de visibilitat, o produir enlluernaments.
VI. Realitzar obres en la via pública, sense  la corresponent  autorització municipal, i fer malbé o retirar senyalització 

permanent o circumstancial.
VII. Conduir utilitzant cascs o auriculars connectats o desconnectats a aparell receptor o reproductor de so
VIII. Conduir un vehicle o circular els passatges sense utilitzar el cinturó de seguretat i altres elements de protecció o 

dispositiu de seguretat d’ús obligatori, excepte que es trobin dintre de les excepcions establertes reglamentàriament 
a l’art 119 del RGC.

IX. Circular amb menors de 12 anys com a passatges de ciclomotors o motocicletes, excepte que es trobin dintre de 
les excepcions establertes reglamentàriament a l’art 12.3 del RGC.

X.  No respectar els senyals dels agents que regulen el trànsit  
XI.  No respectar la llum de color vermell d’un semàfor 
XII.  No respectar un senyal de STOP
XIII. No facilitar la identitat ni la dades del vehicle sol·licitades pels afectats en un accident de   circulació, en trobar-

s’hi implicat 
XIV. Conduir utilitzant dispositius incompatibles amb l’obligatorietat de l’atenció permanent a la conducció.
XV. Conduir un vehicle que porti instal·lat mecanismes o sistemes encaminats a eludir la vigilància dels agents de 

trànsit, així com de mecanismes per a la detecció de radars  

5. Tindran la consideració de molt greus, quan no siguin constitutives de delicte i/o falta penal, les següents infraccions: 
I. Circular el conductor d’un vehicle amb un a taxa superior a la que s’estableixi, per ingestió de begudes 

alcohòliques, estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substàncies anàlogues.
II. Incomplir l’obligació de tots els conductors de vehicles, de sotmetre’s a les proves que s’estableixin per a la detecció 

de les possibles intoxicacions d’alcohol, estupefaents, psicotròpics, estimulants o  altres substàncies anàlogues.
III. La conducció temerària.
IV. L’ocupació excessiva del vehicle, quan això suposi augmentar en un 50% les places autoritzades, exclòs el 

conductor, amb excepció dels autobusos urbans i interurbans 
V. Ultrapassar en més del 50% la velocitat màxima permesa, sempre i quan superi els 30 Km/h. del límit establert.
VI. Circular en sentit contrari a l’establert.
VII. Realitzar competicions i curses no autoritzades entre vehicles.
VIII. Circular amb un vehicle sense estar  emparats per l’assegurança obligatòria de vehicles.
IX. L’incompliment pel titular o l’arrendatari del vehicle, amb el que s’hagi comès la infracció, de l’obligació 

d’identificar degudament al conductor responsable de la infracció requerit a fer-ho, sempre  que no  hi hagi causa 
justificada que ho impedeixi. 

X.  La manipulació o falsificació de l’identificatiu “Contribuent de Blanes” o qualsevol autorització habilitant 
d’aparcament o circulació concedida per l’Ajuntament. 

6. Les infraccions a les quals fa referència el número anterior, quan concorrin circumstàncies de perill per raó de la intensitat 
de la circulació, les característiques i condicions de la via, les condicions meteorològiques, la visibilitat, la concurrència 
simultània de vehicles i altres usuaris, especialment en zones urbanes i en poblat, o qualsevol altra circumstància anàloga 
que pugui constituir un risc afegit i concret a allò previst per a les infraccions greus en el moment de cometre-la.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL: Adaptació terminològica de l’ordenança d’acord amb la Llei
39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a lespersones en situació de dependència. 
Totes les referències fetes en l’actual redacció d’aquesta ordenança al terme “minusvàlids” queden substituïdes pel terme 
“persones amb discapacitat”.
Contra l’esmentat acord d’aprovació definitiva, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós 
administratiu, davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos 
a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. 

Blanes, 14 de juny de 2013

Josep Marigó i Costa 
Alcalde


