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I 
ORDENANCA SOBRE ESTACIONAMENT 

REGULAT 

Art. 1. Les reserves d'estacionament i de parada i les 
zones de prohibició d'estacionament constitueixen un 
ús comú especial de béns de domini públic i, en con- 
seqiikncia, estaran subjectes a Ilickncia municipal, d'a- 
cord amb les especificacions d'aquesta Ordenanpi, i al 
pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic que 
els sigui d'aplicació, segons les disposicions vigents 
en cada moment. 

Art. 2. Als efectes d'aquesta Ordenan~a, s'entendrh 
com a parada aquella que s'efectui' amb el conductor 
ocupant el vehicle a fi de poder-10 retirar imrnediata- 
ment. 

Art. 3. Podran autoritzar-se, sempre que l'interks 
públic ho exigeixi i no dificultin la circulació, els se- 
güents tipus de llickncies: 

a) Reserves de parada per a: 
I 

1. Principi i final de línies de servei públic regular de 
transport col.lectiu de viatgers. 

2. Parada momenthnia d'ambulhncies per a usos sani- 
taris o assistencials. 

b) Reserves d'estacionament per a: 

1. Edificis públics i seus d'organismes oficials. 

2. Disminui'ts físics. 



3. Facilitar la c k e g a  i desckega de materials en les 
obres d'edificació. 

c) Zones d'estacionament prohibit per a: 

1. Facilitar l'accés i desencotxar en hotels. 

2. Els accessos i les sortides d'emergkncia de locals de 
pública concurrbncia, sotmesos a una reglamentació 
específica que així ho imposi. 

3. Edificis on se'n pugui justificar la necessitat, per ga- 
rantir la seguretat col.lectiva. 

d) Excepcionalment podran autoritzar-se altres reser- 
ves de curta durada per a activitats d'interbs públic (au- 
tocars-bancs de sang, vehicles de TV, etc.). 

Art. 4. Per tal d'obtenir la corresponent llicbncia, 
caldr2 justificar prbviament que es reuneixen les se- 
güents condicions: 

a )  Per a reserves de parada: 

1. Serveis regulars de viatgers: 

La titularitat de la concessió. 

La freqiibncia del servei. 

Si es tracta de serveis interurbans, amb freqiibncia su- 
perior a la mitja hora, que es disposa d'un local o locals 
idonis per atendre els usuaris del servei. 

2. Usos assistencials: 

Disposar de la llickncia de l'activitat. 

b) Per a reserves d'estacionament: 

1. Minusvhlids: 

Estar en possessió de la Targeta d'aparcament de ve- 
hicles per a persones disminui'des, concedida per 1'A- 
juntament de Barcelona, d'acord amb el que regula 
l'Ordre de la Generalitat de Catalunya de 19 d'agost 
de 1986. 

Carnet de conduir amb indicació de les característiques 
a les quals ha d'adaptar-se el vehicle. 

Disposar de vehicle propi adaptat (fitxa tbcnica). 

Acreditació de l 'adre~a del lloc de treball, si escau. 

2. Obres ( chega  i desckega de materials): 

Disposar de la llicbncia de les obres. 

Disposar de la Ilicencla de l'activltat. 

Justificar l'aforament del local. 

2. Sortides d'emergkncia: 

Disposar de la llicbncia de l'activitat. 

En tots els casos caldrh un informe del Districte corres- 
ponent. 

Art. 5. Les llicbncies es concediran per al termini 
necessari, amb un m2xim de sis mesos per a les reserves 



d'obres i de cinc anys per a la resta, renovables sempre 
que persisteixin les condiciones que van motivar I'a- 
torgament de la llicbncia i que s'acompleixin les orde- 

Les renovacions s'nauran ae sol.ncitar 13 ales aPans 
de la data de caducitat. 

Si persisteix la utilització de la reserva, o no se n'ha 
retirat la senyalització, es liquidaran les taxes per a un 
nou període igual a l'autoritzat, amb un m2xim d'un 
any i amb un rec2rrec del 100%, la qual cosa no exi- 
meix de l'obligació de sol.licitar la renovació de la lli- 
cbncia. 

Art. 6. a) Per autoritzar el canvi de nom, cald& que 
el nou titular ho sol.liciti a l'AdministraciÓ, justificant 
que no varien la utilització ni les característiques de la 
llickncia, i que s'acompleixen les ordenances vigents. 
En cas de variar alguna de les condicions anteriors, es 
tramitar2 com si es tractés d'una nova sol.licitud. 

b) Per efectuar les ampliacions, supressions i reduccions 
caldr2 sol.licitar prbviament la llicbncia. 

En el cas d'ampliacions, el tr2mit a seguir ser2 el ma- 
teix que per a una nova llicbncia. 

c) Els trasllats es consideraran sempre com una supres- 
sió de l'actual llicbncia i com una nova llickncia en el 
nou empla~ament. 

I 
I Art. 7. En tota la longitud de la zona reservada o pro- 
I hibida es pintar2 a la calqada, a una dist2ncia de 20 cm de 

la vorada i paral.lela a aquesta, una línia discontínua de 
10 cm d'ample de color groc (segons norma UNE-48103, 

1 referbncia B-502), en trams iguals de 0,5 a 1 metre de 
llargada i amb la longitud concedida a la llicbncia. 

En el cas de les reserves situades en bateria o sernibate- 
ria, caldri pintar el rectangle afectat per la llicbncia. 
Quan les reserves estiguin destinades a minusv2lids, 
caldrB que tinguin una amplada mínima de 2,90 m, per 
tal de garantir el f2cil accés al vehicle. 

Art. 8. En els extrems de la senyalització anterior, 
visible des de la cal~ada i a una alqada de 2,2 m sobre 
el nivell de la vorera, s'haurh de col.locar un senyal 
normalitzat (vegeu model a 1'Annex I). 

En el cas de reserva per a minusvhlid, a la placa de 
senyalització hi figurar2 la matrícula del vehicle que la 
pot utilitzar. 

Art. 9. El titular de la Ilickncia est2 obligat a mante- 
nir en perfecte estat de conservació la senyalització in- 
dicada, a retirar les plaques i a esborrar les marques 
pintades, abans que transcorrin 15 dies des de la cadu- 
citat de la Ilickncia. 

Art. 10. Prohibicions: 

a )  Queda prohibit estacionar o situar a la via pública, 
fora de les zones expressament autoritzades, conteni- 
dors o altres elements no automotors. 



b) Queda prohibit senyalitzar (mitjanqant qualsevol 
procediment) una reserva sense que hagi estat concedi- 
da la llicbncia preceptiva. 

c) Queda prohibida la utilització de qualsevol altra se- 
nyalització diferent de la prevista als art. 7 i 8. 

d) Queda prohibit, durant l'horari indicat a la llicbncia 
i a les plaques: 

Estacionar vehicles a les reserves de parada. 

Estacionar vehicles diferents dels del titular o per a al- 
tres usos que els autoritzats a les reserves d'estaciona- 
ment. 

Art. 11. La llicbncia de reserva o zona de prohibició 
s'anul.lari o revocari: 

a)  Per falta d'ús indegut d'aquesta. 

b) Per haver canviat les circumstincies d'acord amb 
les quals es va concedir la Ilicbncia. 

c)  En general, per incompliment de qualsevol de les 
obligacions imposades a la present Ordenanga. 

L'anul.laci6 ser2 efectiva 15 dies després de la recep- 
ció de la notificació per part de l'Ajuntament, sense 
que s'hagi corregit la infracció detectada. 

I 
nents a les obres que hagi hagut d'efectuar 1'Ajuntament 

I subsidiiriament. 
I 

I En cas que la infracció hagi suposat una utilització no 
autoritzada de béns d'ús públic municipal es girari, a 
més, una liquidació corresponent a un any per l'ocupació 

1 
de via pública, amb un recirrec del 100%. 

I Art. 13. En tots els aspectes no regulats especifica- 
ment en aquesta Ordenanqa, es procediri d'acord amb 

4 

les disposicions del Codi de circulació i de l'ordenanqa 
de circulació vigents. 

Art. 14. Tots els titulars de llicbncies de reserva 
d'estacionament o parada i de zones de prohibició, 
concedides anteriorment, n'hauran de sol.licitar la re- 
novació, atenent-se a aquesta Ordenanqa, en el termini 
d'un any des de la seva entrada en vigor. 

Art. 15. Queden derogats els art. 19 al 25, ambdós 
I inclosos, i tots aquells altres que facin referbncia a les 

llicbncies de reserva d'estacionament i parada i a zones 
de prohibició de l'ordenanga sobre guals (vigent des 
del 23 d'abril de 1963). 

Art. 12. L'incompliment de les obligacions d'aquesta 
Ordenanqa o la infracció d'algun dels preceptes de l'art. 
10, comportari la imposició d'una sanció de fins a 
25.000 pessetes i el pagament de les taxes correspo- 
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