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Assumpte: Text Normatiu Final Diligenciat

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'APARCAMENT DE VEHICLES PER ROTACIÓ A LA
VIA PÚBLICA.
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Article 1. Fonament.
1.1. El present text s'aprova en exercici de la potestat reglamentària reconeguda al municipi
de Vic en qualitat d’administració pública de caràcter territorial a l'article 4.1 a) de la Llei
7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, amb concordança amb l'article 8.1
a) 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 de conformitat amb el previst als articles 57 i 20.3 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, facultat específica de l'article 117, així com els articles
7 i 38 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text refós de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (LSV).
1.2. La necessitat d'aconseguir un ús més racional de l'espai públic i l'increment de la
circulació en els darrers anys fa necessària una rotació dels vehicles que s'estacionen a la via
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pública, tant per motius d’interès públic com de distribució equitativa de l'espai
d'estacionament entre tots els usuaris.
Article 2. Objecte.
La present Ordenança té l'objectiu de regular l'estacionament de duració limitada de
vehicles de tracció mecànica en les zones de la ciutat expressament indicades. També ha de
fixar les condicions en què es podrà verificar aquest estacionament limitat, així com les
mesures a aplicar per garantir-ne el compliment. Aquesta regulació implica la limitació del
temps d'estacionament, així com la localització de la zona i l’àmbit territorial d’aplicació. Les
zones d'estacionament de vehicles regulades mitjançant control horari són espais delimitats
de la via pública destinades a l’ús comú en règim especial d'estacionament sota regulació
horària.
Article 3. Classificació de les zones d'estacionament.
3.1. Les zones d'estacionament de vehicles regulades mitjançant control horari són espais
destinats a l’ús comú en règim especial d'estacionament sota regulació horària. Aquestes
zones s'habiliten en espais de la ciutat en què és necessària una rotació de vehicles que
ocupen els aparcaments.
3.2. Aquestes zones d'estacionament poden ser gratuïtes o de pagament. Entre les de
pagament, hi ha les següents:
a) Zona blava: hi ha una necessitat ordinària de rotació de vehicles.
b) Zona verda: a banda de la rotació hi pot haver altres finalitats, com la de garantir
estacionament als residents i/o propietaris i treballadors d’activitats i/o serveis en una zona
de la ciutat que en té dèficit.
c) Zona taronja: baixa intensitat de rotació.
Per decret d'alcaldia o del regidor delegat, es determinaran les diverses zones i el règim que
els correspongui, d'acord amb les taxes previstes a l’Ordenança fiscal pertinent.
3.3. Les zones d'estacionament de vehicles per rotació a la via pública són les descrites a
l'annex I d'aquesta ordenança.
Article 4. Requisits per obtenir el distintiu de zona verda.
Tindran dret a obtenir el distintiu de zona verda els que compleixin les condicions d'un dels
supòsits següents:
Supòsit A. Estar empadronat en una de les zones indicades a l'annex I i ser titular o
conductor habitual d'un vehicle que tributi a Vic l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
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Supòsit B. Estar empadronat a qualsevol dels immobles inclosos en una de les zones
indicades a l'annex I i disposar d'un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer superior a
tres mesos, sempre que el contracte figuri a nom seu (persona física).
Supòsit C. Estar empadronat a qualsevol dels immobles inclosos en una de les zones
indicades a l’annex I, constar com a conductor habitual d'un vehicle propietat de l'empresa
per a la qual treballa o bé, amb els mateixos requisits, d'un vehicle de l'empresa en règim de
rènting, lísing o lloguer superior a tres mesos.
Supòsit D. Ser propietari o llogater d'un local amb activitat comercial o de serveis en
funcionament, en una de les zones indicades a l'annex I i, alhora, ser propietari, conductor
habitual o titular d'un vehicle amb un contracte de lloguer, rènting o lísing amb una durada
superior a tres mesos.
Supòsit E. Ser treballador/a o soci/a d'una activitat comercial o de serveis, que es
desenvolupi en un local situat en una de les zones indicades a l’annex I i, alhora, ser
propietari, conductor habitual o titular d'un vehicle amb un contracte de lloguer, rènting o
lísing amb una durada superior a tres mesos. Cada activitat podrà disposar de fins a 4
distintius d’aparcament en zona verda per aquest supòsit.
En qualsevol cas, els vehicles no poden superar les nou places, inclòs el conductor, ni els sis
metres de longitud, ni els 3.500 kg de pes màxim autoritzat (PMA).
La documentació que cal aportar per a l’expedició del distintiu de zona verda està recollida a
l'annex II.
Article 5. Vigència i baixa del distintiu de zona verda.
5.1 La vigència dels distintius serà de tres anys a partir de la seva data d’expedició, sempre
que es mantinguin els requisits necessaris per obtenir-los i en el cas dels treballadors i/ o
socis d'activitats que es desenvolupin en locals a les zones indicades a l’annex I, serà mentre
duri la relació laboral o societària i com a màxim els tres anys a partir de la seva data
d’expedició.
5.2. Models i vigència dels tiquets: els models de tiquets, que seran determinats pel gestor
del servei, hauran de permetre la fàcil identificació de les dades rellevants com a títol
habilitat per a l'estacionament per temps limitat.
5.3 Baixa del distintiu de zona verda: en el cas que un usuari de la zona verda vulgui donar de
baixa un distintiu de zona verda, caldrà presentar una sol·licitud en el Registre General de
l'Ajuntament de Vic.
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Article 6. Situacions especials.
6.1. L'Ajuntament de Vic podrà establir convenis de col·laboració amb les associacions de
comerciants o amb altres entitats públiques o associatives del municipi per determinar
formes d’utilització de les zones d'estacionament de rotació i altres aspectes relacionats amb
l'estacionament regulat.
6.2. Els usuaris de les Piscines Municipals de l'Estadi, el Club OAR Vic i el Casal Mossèn
Guiteras (equipaments inclosos en la zona d'estacionament per rotació núm. 2), tindran dret
a gaudir de les condicions de residents de zona verda dins la zona 2 sempre que acreditin la
condició d'usuari amb la corresponent targeta d’identificació de l'equipament.
6.3. En el supòsit que una persona tingui dret a obtenir el distintiu de zona verda per trobarse comprès en qualsevol dels supòsits previstos en l’article 4, però que justificadament
sol·liciti obtenir el distintiu corresponent a una altra zona limítrof, podrà formular la
sol·licitud en aquest sentit, motivadament, però no es podrà disposar d’un distintiu per a
dues zones alhora.
6.4. En el supòsit que un edifici tingui accés a 2 carrers, un dels quals doni dret a obtenir el
distintiu de zona verda, es podrà concedir, motivadament, encara que no sigui l’accés
principal a l’edifici.
Article 7. Normes d'estacionament.
Per estacionar dins la zona de rotació, a més d'observar les normes generals i les
senyalitzacions que afecten l'aparcament de vehicles, haurà d'exhibir-se a l'interior del
parabrisa, totalment visible des de la via pública, un tiquet d'estacionament obtingut en les
màquines expenedores, ja sigui mitjançant la introducció de monedes o utilitzant
procediments magnètics o sistemes telemàtics. El tiquet indicarà el dia, el mes, l'hora i els
minuts màxims autoritzats per a l'estacionament, així com la quantitat pagada, de manera
que es pugui fer el control i acreditar el pagament corresponent.
Per estacionar en les zones de rotació verdes, haurà d'exhibir-se, a més del tiquet indicat
anteriorment, a l'interior del parabrisa totalment visible des de la via pública, la targeta
expedida per l'Ajuntament o la corresponent targeta d’identificació de l’equipament pel qual
estigui autoritzat.
L’expedició d'aquest distintiu per part de l'Ajuntament concedeix al seu titular el dret a
aparcar com a resident en les zones de rotació verdes del conjunt de l’àrea regulada, si bé no
li garanteix espai lliure per fer-ho en qualsevol moment.
Article 8. Exempcions.
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Els vehicles següents no estaran subjectes a les normes d'estacionament d'aquesta
ordenança:
a) Els estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat.
b) Els autotaxis, sempre que el conductor hi sigui i faci un servei.
c) Els de servei oficial, degudament identificats, que estiguin destinats directa i
exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència, que estiguin de
servei, sempre que duguin la retolació adequada o bé presentin la targeta municipal
d’autorització d'estacionament de l'Ajuntament de Vic.
d) Els destinats a assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja o a
Protecció Civil, així com les ambulàncies en prestació de serveis.
e) Els de persones amb mobilitat reduïda, quan estiguin en possessió de l’autorització
especial, d'acord amb el que la normativa especifica preveu al respecte.
f) Els 100% elèctrics.
Article 9. Duració d'estacionament, horaris.
L'horari d'estacionament de vehicles per rotació a la via pública serà el que hi ha a l'annex III
d'aquesta ordenança.
Per decret d'alcaldia o del regidor delegat es podrà modificar el temps màxim
d'estacionament establert, així com els dies i les hores d’aplicació dels annexos d'aquesta
ordenança.
Article 10. Infraccions i sancions.
10.1. Infraccions: segons l’ordenança municipal, es considerarà infracció:
a) Estacionar en un lloc habilitat per l'autoritat municipal com a estacionament amb limitació
horària sense col·locar el distintiu que l'autoritza a aparcar-hi.
b) Estacionar en un lloc habilitat per l'autoritat municipal com a estacionament amb limitació
horària i excedint-se del temps màxim permès per l’ordenança municipal.
10.2. Les infraccions a la present ordenança seran objecte de denúncia, d'acord amb el que
estableix la normativa vigent en matèria de trànsit i seguretat viària.
10.3. Les infraccions relacionades amb l'article anterior seran sancionades de conformitat
amb el que disposi la normativa vigent en matèria de trànsit i seguretat viària.
10.4. Anul·lació de la sanció: no obstant això, i sempre que el temps no excedeixi d'una hora
i mitja de l'horari d'estacionament, l‘usuari podrà evitar l'inici de l’expedient sancionador
mitjançant l'abonament de la sanció a l'acte mitjançant els dispositius expenedors de
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tiquets. L'import d'aquest tiquet podrà modificar-se per resolució expressa de l’òrgan
competent per a l’aprovació de les tarifes del servei, sense necessitat de modificar aquesta
ordenança.
10.5. L'autoritat encarregada de la gestió del trànsit podrà procedir si el propietari no ho fa,
a la retirada del vehicle segons la normativa de trànsit vigent.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per qualsevol circumstància no prevista en aquesta ordenança, es faculta l'alcalde o
l'alcaldessa a disposar les mesures que siguin pertinents dins del marc previst per les
disposicions vigents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, i les de
règim local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Reglament d'ús regulador del servei d’ordenació i regulació de
l'aparcament de vehicles a la via pública per rotació a Vic, i totes les anteriors disposicions
d'inferior o igual rang que siguin contràries a la present ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor un cop publicada la seva aprovació definitiva al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i transcorregut el termini de l'article 65.2 de la
Llei 7/1985 reguladora de les Bases de règim local.
Annex I. Zones d'aparcament.
La zona del municipi en què s'estableix aquest servei afecta les vies públiques següents:
Zona 1. REMEI:
- C. del Remei.
- C. Virrei Avilés.
- C. Dr. Candi Bayés.
- C. Bisbe Strauch.
- Rbla. Tarradellas.
- C. Raimon d'Abadal.
- C. Manuel Serra i Moret.
- C. Enric Prat de la Riba.
- C. Joan XXIII.
- Ptge. Torre de les Pinyes.
- Ptge. Pla del Remei.
- C. de Sentfores.
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- Pg. de la Generalitat (tram entre c. Joan de Maragall i av. dels Països Catalans).
- Ctra. de la Guixa.
- C. de Lluis Vila d'Abadal.
Zona 2.-ESTADI:
- Pg. de la Generalitat (fins a Joan Maragall).
- C. de Joan Maragall.
- C. de Josep M. Pallàs.
- Rda. Ausetans.
- C. de la Providència.
- C. del Pare Huix.
- Av. de l'Estadi.
- Av. de Pius XII (fins a c. de la Providència).
- Ptge. de Sant Cosme i Sant Damià.
- C. de Llucià Costa.
- C. del Dr. Salarich (fins a c. de la Providència).
- Pl. de Francesc Macià.
- C. de Narcís Verdaguer i Callis (tram entre pg. de la Generalitat i c. del Pare Huix).
- Pl. de Francesc Moragas.
- C. de l'Estudiant de Vic.
- C. Mossèn Miquel Rovira.
- C. de Mossèn Lluis Romeu.
- Ptge. del Círcol Literari.
Zona 3. MIL·LENARI:
- C. Assemblea de Catalunya.
- C. d'Ató Bisbe.
- C. de l'Era d'en Sellés (entre rda. de Francesc Camprodon i c. de l'Assemblea de Catalunya).
- C. del Nord (entre rda. de Francesc Camprodon i c. d’Ató Bisbe).
- Pl. de la Sardana.
- Rda. de Francesc Camprodon (entre c. del Nord i pl. del Mil·lenari).
Zona 4. HOSPITAL
-

C. Francesc Pla “El Vigatà”
C. Ramon Sala i Saçala
C. Julià Fàbregas
C. Josep M. Selva
C. Puig dels Jueus
C. Santiago Rusiñol
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-

Av. Bernat Calbó (domicilis o activitats amb nombres imparells entre c. Mossèn LL.
Vilasís i c. Puig dels Jueus)

Annex II. Documentació necessària per obtenir el distintiu de zona verda.
Per obtenir el distintiu caldrà presentar una sol·licitud específica al Registre General de
l'Ajuntament de Vic.
Només caldrà aportar la documentació que l'Ajuntament de Vic no pugui comprovar, bé
perquè s'hagi denegat expressament l’autorització, o bé perquè es tracti de documentació
que aquest organisme no estigui habilitat per comprovar.
Supòsits
A

Documentació necessària en cas
d'haver autoritzat l'Ajuntament de Vic
a comprovar les dades
DNI, passaport o permís de residència
de la persona que el sol·licita.
Certificat de titularitat del vehicle (en
cas de no disposar del rebut
acreditatitu del pagament de l’impost
de vehicles de tracció mecànica de
l’any en curs).

B

DNI, passaport o permís de residència
de la persona que el sol·licita.
Pòlissa vigent de l’assegurança en què
el sol·licitant figuri com a
conductor habitual.

C

DNI, passaport o permís de residència
de la persona que el sol·licita.
Pòlissa vigent de l’assegurança en què
el sol·licitant figuri com a
conductor habitual.

D

DNI, passaport o permís de residència
de la persona que el sol·licita.
Permís de circulació.
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Documentació necessària en cas de no
haver autoritzat l'Ajuntament de Vic a
comprovar les dades
DNI, passaport o permís de residencia de
la persona que el sol·licita.
Volant d'empadronament.
Rebut acreditatiu del pagament de
l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica de l’any en curs.
Certificat de canvi de titularitat del
vehicle (en cas de no disposar del rebut
acreditatiu del pagament de l'impost
sobre vehicles de tracció mecànica de
l’any en curs).
DNI, passaport o permís de residència de
la persona que el sol·licita.
Volant d'empadronament.
Pòlissa vigent de l’assegurança en què el
sol·licitant figuri com a conductor
habitual.
DNI, passaport o permís de residència de
la persona que el sol·licita.
Volant d'empadronament.
Pòlissa vigent de l’assegurança en què el
sol·licitant figuri com a conductor
habitual.
DNI, passaport o permís de residència de
la persona que el sol·licita.
Rebut acreditatiu del pagament de la
taxa per recollida de residus comercials
dels darrers 4 anys i, si és nova, des de
l’inici.
Permís de circulació.
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E

DNI, passaport o permís de residència
de la persona que el sol·licita.
Permís de circulació.
Documentació acreditativa de la
relació laboral o societària, vigent.
NIF de l’empresa a la qual pertany.

DNI, passaport o permís de residència de
la persona que el sol·licita.
Permís de circulació.
NIF de l’empresa a la qual pertany.
Documentació acreditativa de la relació
laboral o societària, vigent.
Rebut acreditatiu del pagament de la
taxa per recollida de residus comercials
dels darrers 4 anys i, si és nova, des de
l’inici.

Annex III. Zones de rotació. Horaris.
Zona de rotació blava.
L'horari de rotació de l'estacionament de vehicles senyalitzat com a zona blava serà de
dilluns a dissabte de 9 a 13 h i de 16 a 20 h, excepte a la zona de l'Estadi i del Remei, que els
dissabtes serà de 9 a 13 h.
Zona de rotació verda.
L'horari de rotació de l'estacionament de vehicles senyalitzat com a zona verda serà de
dilluns a dissabte, de 8 a 20 h, excepte a la zona de l'Estadi i del Remei que els dissabtes serà
de 8 a 13 h.
Zona de rotació taronja.
L'horari de rotació de l'estacionament de vehicles senyalitzat com a zona taronja serà de
dilluns a dissabte de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.
DILIGÈNCIA.- Elevat a definitiu, mitjançant acord del Ple, en la sessió de 7 de febrer de 2018.
F_FIRMA_2
Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
06-03-2018 09:32
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