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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 2015 la modificació dels articles 39, 40 i 
41 de l’Ordenança reguladora de la circulació de persones i vehicles a les vies de Blanes 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. 

Modificar l’art. 39 Definició i normes generales de l’estacionament. Apart. 21 opció c i 5, de l’Ordenança Municipal de 
Circulació de Blanes; quedant redactat de la següent forma:

1. Els conductors o titulars dels vehicles, 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’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 

discapacitats   hauran de col·locar-hi la targeta   original d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
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 conduïts o que portin persones titulars d’una targeta  d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, en 
qualsevol de les dues submodalitats i la col·loquin en un lloc visible  a l’interior del vehicle, podran estacionar-los sense cap 
limitació de temps i sense l’obligació de treure comprovant, en els estacionaments regulats  amb horari limitat (zones blaves), 
així com en els estacionaments regulats de  zona groga per a residents o similars. 

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.  

Modificar l’article 40 apart. 16, de l’Ordenança Municipal de Circulació, on es regula els llocs on es troba prohibit 
l’estacionament, quedant redactat de la següent manera;

Es prohibeix l’estacionament:

16. En les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies, durant les hores d’utilització, o excedint 
del temps màxim permès, o sense col·locar el disc horari, o sense col·locar  a l’interior del vehicle -de manera que sigui ben 
visible des de l’exterior- la targeta original d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda o el distintiu que l’autoritza 
a  fer-ho.

Modificar l’article 41 apart 4, de l’Ordenança Municipal de Circulació, on es regula les disposicions generals de les zones de 
càrrega i descàrrega, quedant redactat de la següent manera;
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Article 41. Disposicions generals.CÀRREGA I DESCÀRREGA

1. La càrrega i descàrrega de mercaderies haurà de realitzar-se a l’interior dels locals comercials, sempre  que aquests reuneixin 
les condicions adequades per fer-ho.

2. La llicència d’activitat de locals comercials i/o industrials, que per la seva superfície, finalitat i situació, es pugui presumir 
racionalment que hauran de realitzar operacions de càrrega i descàrrega de forma habitual i/o amb especial intensitat, estarà 
condicionada a la reserva d’espai interior suficient per a poder realitzar-les.

3. Quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin la càrrega i descàrrega en el seu interior, l’Alcaldia 
podrà habilitar zones reservades, amb la finalitat que els vehicles destinats al transport de mercaderies puguin efectuar 
aquests tipus d’operacions.

4. La utilització de les zones reservades per a càrrega i descàrrega, només es permetrà als següents vehicles: camions, 
furgonetes i  vehicles mixtos - amb només dos seients -,  tots ells amb l’autorització corresponent i adaptats  per fer transport 
de mercaderies, també, als  vehicles comercials i/o industrials, visualment identificats que hagin de carregar o descarregar 
mercaderies relacionades amb la seva activitat i reuneixin els requisits establerts en aquest paràgraf .  El període de temps  
màxim permès d’estacionament  sense carregar i/o descarregar,  és de 15 minuts. Aquests vehicles hauran de portar en lloc 
visible un indicador horari en el que es reflecteixi l’hora que s’ha començat a ocupar la zona reservada sense efectuar càrrega 
i/o descàrrega.

4.a Tanmateix, podran estacionar en les zones de càrrega i descàrrega dins del seu horari de funcionament, sense cap tipus de 
limitació de temps, els vehicles conduïts per  persones amb mobilitat reduïda i que siguin titular  d’una targeta d’aparcament 
per  a persones amb mobilitat reduïda en la submodalitat de titular conductor, la qual hauran de col·locar  a l’interior del 
vehicle de manera que sigui ben visible des de l’exterior.

4.b Els vehicles ocupats o que transportin una persona titular de la targeta d’aparcament en la submodalitat de titular no 
conductor, podran estacionar en les zones de càrrega i descàrrega dins del seu horari de funcionament, amb un període de 
temps màxim d’una hora, improrrogable.  Aquests vehicles hauran de portar col·locat  al seu interior -de manera que sigui 
ben visible des de l’exterior- un disc horari i/o paper  en el qual es reflecteixi l’hora que s’ha començat a ocupar la zona de 
càrrega i descàrrega, juntament amb la targeta original d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la submodalitat 
de titular no conductor. 

Modificar en la graella del Quadre d’ infraccions l’art. 40 apart. 16, per tal d’adequar-lo al requisits establerts en  l’Ordenança 
municipal de circulació de Blanes. 

Article Apart. Opció Inf.  FET DENUNCIAT QUANTIA 50% Descuento

40 16 2 LL

Estacionar un vehicle autoritzat en una zona senyalitzada 
com a reserva de càrrega i descàrrega excedint del temps 
màxim permès, o sense col·locar en lloc visible un indicador 
o disc horari en el que es reflecteixi l’hora que s’ha començat 
a ocupar la zona reservada de càrrega i descàrrega

100€
50€

El que es fa públic per al coneixement en general.

Blanes, 18 de febrer de 2016 

Miquel Lupiañez Zapata 
Alcalde 


