ORDENANÇA D’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
Article 1
La present ordenança té per objecte la regulació, en ús de les competències que atorguen a
l'Ajuntament l’article 7 del Real Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març pel que s’aprova el
Text Articulat de la Llei sobre Trànsit Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, que es
refereix a l’estacionament i parada de vehicles, fent compatible l’equitativa distribució dels
aparcaments disponibles entre tots els usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i l’ús
de vianants dels carrers.
L'Ajuntament ha aprovat la creació de dues zones d’estacionament gratuït, limitat a una hora i
trenta minuts, una, i altra de trenta minuts, amb l’obligació de posar el corresponent rellotge o
nota manual on consti clarament l’hora d’arribada en un lloc ben visible dintre del vehicle.
L’objectiu que es vol aconseguir amb la implantació d’aquest sistema d’estacionament, és el
d’una major rotació de vehicles en una zona que és majoritàriament comerços i serveis, la qual
cosa permetrà una més gran disponibilitat d’aparcament puntual a la zona durant el temps que
pugui durar una compra o una gestió. L’horari regulat coincidirà amb l’horari de 8,30 a 19 h, de
dilluns a divendres excepte festius.
Per tant, la intenció que guia l'Ajuntament a establir aquest servei i regular l’estacionament
temporal, és 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 de la zona.
Article 2
Les zones subjectes a limitació horària, que s’anomenaran zones blaves, consistiran en espais
de la via pública degudament delimitats mitjançant senyalització horitzontal i vertical, en les
quals l’estacionament de vehicles no es podrà perllongar més enllà del temps determinat a
cada zona.
Article 3
Les zones subjectes a limitació horària seran senyalitzades de forma suficient, als efectes que
en cap cas pugui oferir dubtes a l’usuari que la plaça d’estacionament que pretén ocupar es
troba dins d’una zona sotmesa a control.
La senyalització horitzontal, que serà de color blau, inclourà el marcatge de totes les places
subjectes a control horari, ja sigui en bateria o en línia.
La senyalització vertical, indicarà l' inici i el final de la zona subjecta a control, i s’ajustarà al
model que determinin els Serveis Tècnics municipals segons els criteris generalment emprats,
així com el temps màxim d’estacionament en el sector corresponent.
Article 4
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança es circumscriu als vehicles de tres i quatre rodes
estacionats a les zones i espais de la via pública destinades a aquest estacionament controlat,
amb indicadors verticals i delimitades amb senyalització horitzontal de color blau.
Queden expressament excloses les zones de càrrega i descàrrega que es senyalitzin als
carrers afectats i la zona d’estacionament de vehicles de dues rodes, degudament
senyalitzada.
Article 5
El control del compliment de la limitació horària es verificarà mitjançant targeta cronòmetre,
segons model homologat, expedit i distribuït per l'Ajuntament de Vacarisses o nota manual.

L’usuari de la zona d’estacionament limitat indicarà en la targeta cronòmetre o a la nota manual
l’hora d’inici de l’estacionament, i col•locarà la targeta cronòmetre o nota manual en la part
interna dels parabrises davanters, en lloc visible des de l’exterior del vehicle.
Article 6
La limitació horària de les zones blaves serà efectiva els dies i franges horàries següents: de
dilluns a divendres de 8:30 a 19 hores, exclosos els dies festius.
Article 7
Es reservarà a les zones blaves un mínim del dos per cent de places reservades per persones
amb disminució física.
Article 8
1. 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.
2. Es consideren infraccions lleus:
a) L'estacionament de vehicles que sobrepassin el període assenyalat en el rellotge de control
horari.
b) Estacionar utilitzant de manera incorrecta el rellotge de control horari.
c) Estacionar indegudament, ocupant més d'una plaça.
d) Estacionar sense fer ús del rellotge de control horari
e) La reincidència en la comissió de qualsevol de les infraccions tipificades al present article.
Article 9
El procediment sancionador es regirà per les normes establertes a la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial aprovada pel R.D. 339/90 de 2 de març, el R.D.
320/94 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 pels principis generals recollits
a la Llei 40/2015, del Règim Jurídic del Sector Públic i la Llei 39/2015 del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Per les infraccions no regulades per la present Ordenança, s'aplicaran les sancions tipificades a
l'Ordenança Municipal de Circulació i a la legislació de trànsit.
Article 10
1. Les infraccions assenyalades a l'article 8 es sancionaran per l'Alcaldia mitjançant Decret o
per l'òrgan municipal en qui ho delegui.
2. Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents:
 Per la infraccions previstes a l'art. 8.2 a),b) i c) : 20 EUR.
 Per la infraccions previstes a l'art. 8.2 d) i e) : 30 EUR.
Article 11
Quan un vehicle estacionat correctament, hagin transcorregut 24 hores sense que el titular o
conductor hagi corregit el motiu de la infracció assenyalada en l'article 8 d'aquesta Ordenança,

l'Ajuntament podrà retirar-lo de la via pública a través del servei de grua. El titular o conductor
estarà obligat a satisfer les taxes del servei de grua i de dipòsit corresponents, regulats en
l’Ordenança número 22 de l’Ajuntament de Vacarisses.
Article 12
La imposició i l'abonament de les corresponents sancions, no eximiran l'infractor de
l'abonament del pagament de la taxa per la prestació del servei de grua.
Article 13
Les denúncies per infraccions tipificades com a lleus en l'article 8.2 a) i 8.2 b), podran ser
cancel·lades sense sanció si l'usuari, dins les 24 hores següents a la que figura en la notificació
de la denúncia, satisfà l'import de 6 EUR.
Article 14
1. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de recaptació.
2. No obstant això, les multes que s'abonin dins el termini de 20 dies naturals, comptats des del
dia següent al de la seva notificació, tindran una reducció del 50% de l’import de la sanció.
Article 15
1. No està subjecte a aquesta 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 en 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.
f) Els vehicles que són propietat de minusvàlids, quan tinguin l'autorització especial
corresponent.
Disposició derogatòria
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
Aquesta Ordenança, entrarà en vigor un cop aprovada definitivament, s’hagi publicat
íntegrament el seu text al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.

