Divendres, 11 de juliol de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de la Garriga
EDICTE
Havent estat adoptat en sessió plenària de data 30 d'abril de 2014 l'acord d'aprovació inicial del Reglament regulador
del servei d'estacionament gratuït, amb horari limitat, (zona vermella) en diverses zones del municipi i al no haver-se
presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu el mateix, el text
del qual es fa públic, en compliment de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, article 178 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 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
de les entitats locals.
"REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT GRATUÏT, AMB HORARI LIMITAT, EN DIVERSES
ZONES DEL MUNICIPI DE LA GARRIGA (ZONAVERMELLA).
CAPÍTOL I
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
ARTICLE PRIMER.
Aquest reglament té per objecte la regulació del funcionament del servei municipal d'estacionament controlat de vehicles
a la via pública, establint limitacions en funció del temps i de l'espai.
ARTICLE SEGON.
L'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament se circumscriu als vehicles estacionats en les zones degudament senyalitzades
d'aquesta població. Per Decret d'Alcaldia, o per l'òrgan delegat corresponent, es podran establir zones d'estacionament
regulats amb limitació horària, als que es podrà accedir indicant l'hora d'arribada i no superant el màxim temps
d'estacionament permès.
CAPÍTOL II
FUNCIONAMENT DEL SERVEI
ARTICLE TERCER.
1.- El servei consisteix en el control d'estacionament de vehicles en les zones de la via pública degudament
senyalitzades, en les quals aquest estacionament està sotmès a un règim especial d'utilització privativa de la via pública.
2.- En les zones d'estacionament gratuït sotmeses a control horari, l'estacionament s'efectuarà mitjançant el sistema que
acordi l'Ajuntament i que permeti conèixer l'hora en la qual el vehicle ha estacionat.

ARTICLE QUART.
L'estacionament de vehicles en les zones senyalitzades i durant l'horari previst a l'article següent, estarà limitat a un
màxim d'una hora i mitja (90 minuts), transcorregut el qual el vehicle haurà de ser retirat pel seu propietari/conductor o
propietària/ conductora, no essent permès el reinici de l'estacionament al mateix lloc o sector.
ARTICLE CINQUÈ.
Els horaris de funcionament del servei d'estacionament limitat i sotmès a control seran els següents:
a) Dies laborables, de dilluns a divendres, de 09.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 h.
b) Dissabtes de 09.00 a 14.00 h (excepte a la zona del mercat).
c) Dissabtes tarda, diumenges, festius i mes d'agost no hi haurà estacionament limitat.
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3.- L'Ajuntament adoptarà el sistema de vigilància i control que, de conformitat amb l'ordenament jurídic, s'adeqüi millor
a les necessitats del servei.
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CAPÍTOL III
DRETS O DEURES DELS USUARIS
ARTICLE SISÈ.
1.- Els usuaris i les usuàries del servei, entenent com a tal les persones majors d'edat que disposin de permís de
conducció i utilitzin privativament la via pública subjecta a control horari per a l'estacionament del vehicle, tindran dret a
fer-ho en les zones sotmeses a control per un període màxim d'una hora i mitja, amb indicació expressa de l'hora
d'arribada a través del distintiu o sistema de control horari definit.
2.- El distintiu serà aquell que, acordat per l'Ajuntament, permeti conèixer l'hora en la qual el vehicle ha estacionat.
Aquest distintiu es distribuirà des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
3.- El/la conductor/a haurà de fixar l'hora de l'estacionament que determinarà, al mateix temps, l'hora límit
d'estacionament permès.
4.- El/la conductor/a haurà de disposar el quadrant, disc horari o altre sistema en zona visible confrontat amb el
parabrises davanter del vehicle.
5.- En aquells casos en que el conductor/a no disposi del disc horari o distintiu normalitzat del municipi de la Garriga,
s'acceptarà qualsevol altre sistema que permeti saber amb exactitud quina ha estat l'hora d'arribada del vehicle
(exemple: full de paper amb l'hora d'arribada escrita amb bolígraf, disc horari d'un altre municipi etc.).
ARTICLE SETÈ. SENYALITZACIÓ
Les zones i espais de la via pública destinades a aquest estacionament controlat, estaran degudament senyalitzades
amb indicadors verticals i delimitades amb senyalització horitzontal de color vermell. Seran denominades zones
vermelles.
ARTICLE VUITÈ.
Els usuaris, per a la deguda utilització privativa de la via pública, hauran de:
a) Col·locar el comprovant horari sobre la safata davantera del cotxe, de forma que sigui totalment visible des de
l'exterior.
b) Utilitzar una única plaça d'estacionament, respectant la senyalització perimetral del paviment.
c) Utilitzar el sistema aplicat amb la deguda correcció.
d) Retirar els vehicles una vegada expirat el període màxim d'estacionament.
e) Respectar les ordres donades pel personal de l'empresa concessionària del servei i pels agents de la Policia Local,
així com les normes generals de funcionament del servei.
f) Com a norma general podran utilitzar les zones vermelles únicament els turismes o vehicles mixtes destinats al
transport de persones, sempre que no excedeixi dels límits de la plaça.

1.- Quan un vehicle estigui estacionat en zona d'estacionament amb horari limitat sense col·locar el distintiu que
autoritza l'estacionament, o quan sobrepassi el triple del temps conforme estableix l'article sisè, podrà ser retirat i
traslladat al dipòsit municipal de vehicles.
2.- Les despeses del trasllat i permanència al dipòsit seran a càrrec del titular i el seu abonament serà requisit previ per
a la devolució del vehicle, sense perjudici dels drets de recursos que puguin assistir a l'interessat.
ARTICLE DESÈ. VEHICLES EXCLOSOS
Podran estacionar sense necessitat d'obtenir el corresponent títol que autoritza estacionar els següents vehicles:
1. Els vehicles auto taxis que estiguin prestant un servei i sempre que el conductor estigui present.
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ARTICLE NOVÈ. RETIRADA DEL VEHICLE
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2. Els vehicles propietat d'organismes de l'Estat, la comunitat autònoma o d'organismes locals, degudament identificats,
que es destinin a la realització de serveis públics de la seva competència i sempre que estiguin duent a terme aquests
serveis.
3. Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades identificats externament amb plaques de matrícula
diplomàtica, a condició de reciprocitat.
4. Els vehicles destinats a l'assistència sanitària, públics o privats, quan estiguin realitzant algun servei de la seva
competència.
5. Els vehicles que transportin persones amb discapacitat i posseeixin el distintiu acreditatiu.
6. Els vehicles municipals sempre i quan estiguin realitzant algun servei municipal.
CAPÍTOL IV
RÈGIM SANCIONADOR
PROCEDIMENT
ARTICLE ONZÈ.
Al règim sancionador, en tot allò no previst en el present Reglament, li serà d'aplicació l'Ordenança municipal de
circulació i seguretat viària així com la legislació vigent, en matèria sancionadora, pel que fa al procediment.
Per tot el que es refereix a la imposició de sancions que corresponguin en cada cas, s'aplicarà el que disposa la Llei
general tributària, el Real Decret 2063/2004, de 15 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de règim
sancionador tributari, la normativa vigent d'aplicació i l'Ordenança fiscal corresponent.
ARTICLE DOTZÈ.
La imposició i abonament de les corresponents sancions, no eximiran a l'infractor de l'abonament de la taxa que de
conformitat a dret correspongués.
ARTICLE TRETZÈ.
Quan un vehicle hagi de ser objecte de retirada pel servei de grua de l'Ajuntament, el propietari/a o conductor/a d'aquest
vindrà obligat/da a satisfer les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada, d'acord amb el que disposa la
corresponent ordenança fiscal i serà requisit previ per a la devolució del vehicle, sense perjudici dels recursos que
puguin assistir a l'interessat.
ARTICLE CATORZÈ. INFRACCIONS

1.- La manca de comprovant horari.
2.- Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant.
3.- Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color vermell, de delimitació de les places d'estacionament.
4.- Estacionar vehicles que no siguin turismes o vehicles mixtes destinats a transports de persones.
5.- Sobrepassar el màxim d'una hora i mitja tot i haver canviat l'indicador de l'hora d'arribada.
6.- Col·locar defectuosament el document de control horari de manera que no permeti la seva lectura des de l'exterior.
7.- Col·locar el comprovant horari amb una hora superior a la real.
ARTICLE QUINZÈ. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
Les infraccions previstes en el present Reglament tindran la consideració de lleus, greus i molt greus tenint en compte la
graduació de les sancions previstes en la legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària.
ARTICLE SETZÈ. SANCIONS
Les infraccions es sancionaran d'acord amb les quantitats previstes en el quadre de sancions del present reglament i, en
allò que no estigui expressament previst, li serà d'aplicació l'ordenança municipal de circulació i seguretat viària.
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Constituiran infraccions específiques d'aquesta modalitat d'estacionament les següents:
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ARTICLE DISSETÈ.
Les denúncies per manca de mecanisme que indiqui l'hora d'arribada podran ser cancel·lades, sense donar lloc a
sanció, si l'usuari/a, dins les dues hores següents a la que figura a la notificació d'aquella, adquireix un tiquet anul·lació
de denúncia mitjançant el pagament de 5 EUR a la màquina expenedora i el diposita a la bústia d'aquesta màquina.
ARTICLE DIVUITÈ.
L'Ajuntament podrà aplicar el règim de bonificació del 50 % de la sanció en cas que l'interessat efectuï el pagament en
el termini de 20 dies naturals a comptar a partir de la notificació de la sanció.
ARTICLE DINOVÈ. QUADRE D'INFRACCIONS.
"ZONA D'ESTACIONAMENT GRATUÏT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA
Article
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Infracció
Manca de comprovant horari
Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant
Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color vermell de delimitació de les places d'estacionament
Estacionar vehicles que no siguin turismes, vehicles mixtes destinats a transports de persones.
Sobrepassar el màxim d'una hora i mitja, tot i haver canviat l'hora d'arribada.
Col·locar defectuosament el document de control horari de manera que no permeti la seva lectura des de l'exterior.
Col·locar el comprovant horari amb una hora superior a la real.

Grau
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Sanció (EUR)
30,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR
30,00 EUR
30,00 EUR
50,00 EUR

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò que no estigui previst en el present Reglament regirà l'Ordenança municipal G02 de circulació.
DISPOSICIÓ FINAL
ENTRADA EN VIGOR
Aquest reglament entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i
hagi transcorregut el termini previst a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la Base de Règim Local.
Romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació."
Contra l'aprovació definitiva d'aquest reglament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent de publicació d'aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província. No obstant això de forma potestativa es podrà interposar recurs de reposició
en el termini d'un mes.
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La Garriga, 1 de juliol de 2014
L'alcaldessa presidenta, Meritxell Budó i Plà

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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