ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ESTACIONAMENT REGULAT
Article 1.- La present Ordenança té per objecte la regulació, en ús de les competències que
atorguen a l’Ajuntament l’article 7 del Reial 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.
Article 2 . L’Ajuntament, en ús de les competències i amb les finalitats recollides a l’esmentat
article núm 7 del Reial 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, amb les
modificacions abans esmentades, establirà i delimitarà zones o espais a la via pública en les
quals l’estacionament estarà subjecte a limitacions d’horari.
Article 3. 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 podrà perllongar-se més enllà d’una hora consecutiva.
Article 4. Serà competència del Ple la determinació del nombre, ubicació i extensió de les
zones subjectes a limitació horària Aquesta competència podrà delegar-se en la Comissió de
Govern
Article 5. 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 en
aquest tipus senyalització.

Article 6. El control del compliment de la limitació horària es verificarà mitjançant targeta
cronòmetre, segons model homologat expedit i distribuït per l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires. L’usuari de la zona d’estacionament limitat indicarà en la targeta cronòmetre l’hora
d’inici de l’estacionament, i colorarà la targeta cronòmetre en la part interna dels parabrises
davanters, en lloc visible des de l’exterior del vehicle.
Article 7. La utilització de la zona blava per part dels usuaris podrà comportar l’obligació de
pagament d’una taxa o ingrés de dret públic, de conformitat amb les disposicions vigents en cada
moment.
Article 8. La limitació horària de les zones blaves serà efectiva els dies i franges horàries
següents: de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores i de 17 a 21 hores. Queden exclosos tots els
diumenges i dies festius.
Article 9. Es reservarà en totes les zones blaves un dos per cent de places reservades per
persones amb disminució física, amb un mínim de una plaça per zona blava establerta. El règim
d’utilització de aquestes places reservades, serà el mateix que el que s’estableix per aquesta
ordenança amb caràcter general per a la resta d’usuaris.
Article 10. Son fets constitutius d’infracció de les determinacions d’aquesta ordenança, els
següents:
1.La permanència del vehicle en la zona blava una vegada s’ha sobrepassat el temps autoritzat
d’una hora consecutiva. Serà considerada infracció lleu, i serà sancionat amb una multa de 60 €.
Nogensmenys, i sempre que el temps sobrepassat no excedeixi d’un cinquanta per cent del
temps autoritzat, en dies hàbils de dilluns a divendres, l’usuari podrà enervar el preceptiu
expedient sancionador abonant l’import de 3 euros a les dependències de la Policia Local,
sempre que no hagin transcorregut més de dues hores des què s’ha denunciat la infracció
recollida en aquest punt primer. L’usuari, per enervar el procediment sancionador en relació a les
sancions imposades en dissabte, haurà d’abonar a les dependències de la Policia Local l’import
de 3 euros, en el primer dia hàbil següent i en l’horari de: 9:00 a 14 hores.
2.L’estacionament sense obtenir la targeta cronòmetre, o la col.locació d’aquesta d’una manera
defectuosa, de manera que no permeti la lectura des de l’exterior. Serà considerada infracció
lleu, i serà sancionat amb una multa de 60 €.
3.L’estacionament de vehicles a la plaça reservada dins la zona blava per a persones amb
disminució física, efectuat per persones no disminuïdes. Serà considerada infracció lleu, i serà
sancionat amb una multa de 60 €.
4.L’estacionament del vehicle a la zona blava, ocupant més d’una plaça d’estacionament. Serà
considerada infracció lleu, i serà sancionat amb una multa de 60 €.

Article 11. La senyalització horitzontal i vertical s’ajustarà als criteris que amb
caràcter general ha de determinar l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires,
mitjançant acord de la Comissió de Govern i amb subjecció al previst al Real Decret
13/1992 de 17 de gener, pel que s’aprovà el Reglament General de Circulació per
l’aplicació i desenvolupament del Text Articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació
de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
Article 12. És aplicable a les sancions establertes per aquesta ordenança, el
procediment administratiu sancionador previst en el Reial Decret 320/1994, pel qual
s'aprovà el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària.
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
La present ordenança entrarà en vigor un cop s'hi hagi publicat completament el seu
text en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona, 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, modificada
parcialment per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del Govern Local i continuarà vigent mentre no s'acordi la seva
modificació o derogació.

