Dimarts, 21 de març de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
ANUNCI
No havent-se formulat cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de
l'estacionament de vehicles amb limitació horària i de caràcter gratuït de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, una
vegada exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província de 24 de gener de 2017 i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 7290, de 19 de gener de 2017, en la pàgina web municipal i en el tauler d'anuncis de la
Corporació durant el termini de trenta dies hàbils, dit acord queda elevat a definitiu sense necessitat d'acord exprés.
Es procedeix a la publicació íntegra de l'Ordenança municipal reguladora de l'estacionament de vehicles amb limitació
horària i de caràcter gratuït de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, segons l'acord adoptat pel Ple Municipal en data
9 de gener de 2017.
L'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'estacionament de vehicles amb limitació horària i de
caràcter gratuït de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà exhaureix la via administrativa. Contra aquesta, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
un termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, sense perjudici d'interposar
aquells altres recursos i accions que es considerin procedents.
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA I DE
CARÀCTER GRATUÏT DE L'AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.
Exposició de Motius.
L'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, enumera tota una sèrie
de matèries que el municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies. El punt g) de l'esmentat apartat estableix el
trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat.
El Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de
Vehicles a Motor i Seguretat Vial estableix en l'article 7 les competències dels municipis, entre la qual es troba la
regulació mitjançant ordenança municipal de l'establiment de mesures d'estacionaments limitat amb la finalitat de
garantir la rotació dels aparcaments.
El sistema d'estacionament regulat gratuït amb limitació horària per a la permanència en un mateix espai d'aparcament
constitueix un instrument adequat per garantir la rotació en l'ocupació dels aparcaments en determinades vies urbanes
dels nuclis de població d'aquest municipi.

Per tant, la intenció que guia l'Ajuntament a establir aquest servei i regular l'estacionament temporal és per permetre
més agilitat, facilitat i freqüència en l'accés de persones i vehicles al nucli antic, que ha de comportar una millora per als
residents i comerciants i per a tothom qui vulgui accedir a aquestes zones.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació.
1.- L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació de l'estacionament de vehicles mitjançant limitació horària de caràcter
gratuït, en les zones de la via pública o espais públics del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà, on es detecta una
elevada demanda d'estacionament, amb la finalitat d'aconseguir una rotació de vehicles que permeti la optimització de
l'espai públic destinat a aparcament. Aquestes zones es determinaran en els annexes d'aquesta ordenança i se'ls
donarà la suficient publicitat per al coneixement general de la població.
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Aquesta ordenança pretén regular d'una forma genèrica l'estacionament de vehicles amb limitació horària i de caràcter
gratuït al municipi de Sant Hipòlit de Voltregà. Així, es pretén constituir una regulació general de les zones amb
estacionament de vehicles amb limitació horària de les zones que s'indiquen als annexos d'aquesta ordenança o que en
un futur es puguin afegir o modificar a mesura que es faci necessària aquest tipus de limitació horària d'estacionament.
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2.- A efectes d'aquesta Ordenança es consideren sinònims els termes d'estacionament i aparcament.
CAPÍTOL II. NORMES REGULADORES.
Article 2.- Determinació de l'horari i les condicions de la limitació de l'aparcament.
Cada zona on s'apliqui aquesta restricció horària d'aparcament, es determinarà a l'ANNEX corresponent d'aquesta
ordenança amb una clara delimitació i indicació de l'horari de restricció de l'aparcament i les seves condicions especials
si escau.
Article 3. Senyalització de les zones subjectes a una regulació de l'estacionament.
1.- Els espais o vies públiques on s'apliqui la Regulació de l'Estacionament es senyalitzaran d'acord amb la normativa
vigent i aquesta ordenança.
Es senyalitzarà convenientment mitjançant senyalització vertical, d'acord amb les normes de trànsit, els llocs en concret
on s'hagin d'aplicar aquestes restriccions per a l'aparcament. La senyalització farà menció que es tracta d'una "Zona
d'estacionament limitat gratuït" i establirà amb claredat l'horari i les condicions de la restricció d'estacionament.
2.- Les zones d'estacionament es delimitaran amb marques viàries de color blau, les quals determinaran la forma de
col·locació dels vehicles (bateria, cordó, espiga).
3.- L'Ajuntament podrà crear llocs concrets per a l'estacionament de motocicletes, ciclomotors i bicicletes, i zones de
càrrega-descàrrega per a vehicles destinats al transport de mercaderies, en llocs pròxims als d'aparcament
d'automòbils, els quals no estaran subjectes a aquesta ordenança. Aquests, en cap cas no podran ocupar l'espai
habilitat per a turismes.
Article 4. Forma d'estacionament.
1.- A les zones subjectes a l'estacionament regulat, en el moment d'estacionar, la persona conductora estarà obligada a
col·locar a la part inferior del parabrises del vehicle sobre el quadre de comandament un rellotge o full de paper on es
faci constar, de forma clara i llegible, l'hora d'arribada, de tal manera que sigui visible des de l'exterior als efectes dels
controls oportuns.
2.- El temps màxim de permanència a un aparcament de les zones regulades serà el que s'indiqui per a cada zona a
l'annex d'aquesta ordenança i es senyalitzarà a la zona conforme el que disposa l'article anterior.
Transcorregut aquest temps, el vehicle haurà de ser canviat de lloc i si hi ha aparcament lliure dins la zona és podrà
tornar aparcar assenyalant novament l'hora d'arribada.
CAPÍTOL III: INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 5. Infraccions i sancions.

Article 6. Infraccions.
Es consideren infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança:
1.- Aparcar o estacionar a les zones d'estacionament regulat sense col·locar de forma visible a l'interior del vehicle un
rellotge o qualsevol altre mitjà que indiqui l'hora d'estacionament.
2.- Excedir-se del temps autoritzat d'estacionament.
3.- Manipular o falsificar el rellotge o qualsevol altre mitjà que indiqui l'hora d'estacionament.
4.- Indicar de forma il·legible l'hora d'arribada.
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Les accions i omissions contràries a aquesta Ordenança tindran el caràcter d'infracció administrativa i seran
sancionades d'acord amb la seva tipificació dins el marc de les disposicions legals sancionadores vigents.
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Article 7. Procediment sancionador.
El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial, aprovada pel RD 339/1990, de 2 de març, el RD 320/1994, de 25 de febrer, que aprova el reglament de
procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, així com els principis
generals recollits per la legislació administrativa.
Article 8. Sancions.
Les infraccions tipificades l'article anterior seran sancionades amb una multa de 24 EUR, amb reducció del 50% si el
pagament es fa en el termini indicat en la notificació de la sanció.
Independentment de la sanció que correspongui per a la infracció comesa, en el cas que el vehicle romangui estacionat
durant 2 hores es podrà retirar pels serveis de la grua municipal o particular concertada.
Article 9. Exclusions.
No està subjecte a questa ordenança l'estacionament dels vehicles següents:
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat.
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor estigui present.
c) Els vehicles de servei oficial.
d) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i les ambulàncies
en servei.
e) Els vehicles dels bombers o d'altre servei públic quan actuïn en exercici de les seves funcions.
Article 10. Mesures especials.
Els veïns empadronats en els carrers afectats per la zona d'aparcament gratuït d'horari limitat podran disposar d'un
distintiu identificador que els permetrà ocupar la plaça d'aparcament una hora més del que assenyala el rellotge o full de
paper col·locat al lloc pertinent (Art.4). Aquest distintiu serà intransferible i portarà la matrícula del vehicle impresa.
S'haurà de sol·licitar amb una instància adreçada a la regidoria de Governació.
Alguns comerços, en virtut dels serveis que ofereixen, en algun cas necessiten per a alguns clients una ampliació de
l'horari limitat establert. Quan així ho acreditin amb una instància adreçada a la regidoria de Promoció Comercial, se'ls
proporcionarà un màxim de dos targetons per comerç que els permetrà ocupar la plaça d'aparcament una hora més del
que assenyala el rellotge o full de paper col·locat al lloc pertinent (Art.4). Aquests targetons seran d'us exclusiu per als
clients dels comerços que en disposin i el comerç es responsabilitzarà del seu bon us.

Un cop hagi entrat en vigor la present ordenança, quedaran derogades les disposicions municipals que d'igual o inferior
rang s'hi oposin i/o contradiguin.
Disposició final.
El present document entrarà en vigor, un vegada aprovat definitivament per l'ajuntament i publicat el seu text en el
Butlletí Oficial de la Província, quan hi hagi transcorregut el Termini que preveu l'article 65.2 de la Llei 7/ 1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim local.
Les disposicions d'aquest Reglament es mantindran en vigor mentre no es promulguin disposicions de rang superior que
puguin afectar-les.
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Disposició derogatòria.
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ANNEX.
Àmbit d'aplicació de l'Ordenança: L'àmbit d'aplicació d'aquesta ordenança es circumscriu als vehicles estacionats a les
zones que es grafien en el plànol annex.
Horari d'estacionament limitat: La limitació horaris de les zones blaves serà efectiva els dies i franges horàries següents:
De dilluns a divendres: de les 9 a les 13 h. i de les 17 a les 20 h.
Dissabtes: de les 9 a les 13 h.
Estacionament màxim: 1 hora i 30 minuts.
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Sant Hipòlit de Voltregà, 8 de març de 2017
L'alcalde, Xavier Vilamala Bastarras

https: //bop.diba.cat
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