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Núm. 298
AJUntAment de LA BisBAL d’emPOrdÀ 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació de la Bisbal d’Empordà 

El Ple municipal reunit en sessió ordinària  29.09.2017 va adoptar l’acord d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança 
municipal de circulació de la Bisbal d’Empordà, segons el text que s’adjuntava. L’esmentat acord i el text de la modificació 
es va sotmetre a informació pública pel termini mínim de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província de Girona 199 de 18.10.2017, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 7479 de 23.10.2017, 
al diari El Punt-Avui de 12.10.2017 i al tauler d’edictes de la seu electrònica municipal. Durant l’esmenta termini no s’han 
presentat al·legacions. En conseqüència, d’acord amb l’art. 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, la modificació de l’Ordenança queda aprovada definitivament 
sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedeix directament a la seva publicació íntegra al BOP de Girona i una referència 
d’aquesta al DOGC..

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE LA BISBAL D’EMPORDÀ

Text dels preceptes modificats.-
 
ESTACIONAMENT

Article 14:

(...)
Els estacionaments amb horari limitat, que podran coexistir amb els de lliure utilització, se subjectaran a les determinacions 
següents:

1.  Constituiran infraccions específiques a aquesta ordenança les següents:
a)  L’estacionament de vehicles sense haver obtingut el rebut corresponent o no col·locar-lo en un lloc visible, o sense 

targeta d’autorització d’estacionament correcta.
b) L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període assenyalat en més de 60 

minuts.
c) L’estacionament de vehicles que, havent obtingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període assenyalat fins a 60 minuts

2. Les infraccions assenyalades al punt anterior se sancionaran per l’Alcaldia o per l’òrgan en que es delegui la potestat 
sancionadora, mitjançant la resolució corresponent.

Les sancions corresponents a cada infracció seran les següents:

 - per infracció prevista a l’art. 14.1.a:...................................................... 60,00 euros
 - per infracció prevista a l’art. 14.1.b: ..................................................... 18,00 euros
 - per infracció prevista a l’art. 14.1.c....................................................... 10,00 euros

3. Quan un vehicle estacionat irregularment pertorbi greument la circulació, l’Ajuntament podrà retirar-lo de la via pública 
mitjançant el servei de grua, sense que aquesta mesura tingui caràcter de sanció. El titular o conductor estarà obligat a satisfer 
les taxes del servei de grua i de dipòsit corresponents.

4. La imposició i l’abonament de les sancions de multa no eximiran l’infractor de l’abonament del pagament de la taxa per la 
prestació del servei.

5. Les denúncies per infracció tipificada amb les lletres a, b i c) de l’article 14.1, podran ser cancel·lades sense sanció si l’usuari, 
en les 24 hores següents a la que figura en la notificació de la denúncia, adquireix el rebut d’anul·lació de denúncia que 
correspongui segons les tarifes de l’art. 17 de l’Ordenança fiscal núm. 18 en una màquina expenedora i el diposita a la bústia 
que amb aquesta finalitat hi trobarà. El termini màxim per adquirir aquest rebut d’anul·lació són 24 hores, transcorregut el 
qual no tindrà cap efecte.
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6. El pagament de les sancions estarà sotmès al procediment general de recaptació. Això no obstant, les multes que s’abonin 
dins els vint dies següents a la notificació de la denúncia, gaudiran d’una bonificació del 50 % del seu import, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària

Article 15:

Queda absolutament prohibit l’estacionament en les circumstàncies següents:
(...)
27. Estacionar en llocs habilitats com a estacionament en llocs d’ús exclusiu per a veïns sense el corresponent distintiu (Zona verda)
28. Estacionar en llocs habilitats com a estacionament en zona especial comercial amb limitació horària sense indicador o 
excedint el temps màxim permès (zona vermella)

RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA.

Article 19. La Policia Local podrà retirar el vehicle de la via, si l’obligat a efectuar-ho no ho fes, o traslladar-lo a un dipòsit de 
vehicles, en el següents casos:

7. Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària 
sense col·locar el distintiu que l’autoritza, o quan sobrepassi el triple del temps abonat conforme l’establert en la present 
Ordenança de manera irregular pertorbant greument la circulació

Article 54:

El procediment sancionador, règim de recursos, execució de sancions, serà el que preveu el Text refós de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i el que preveu el 
RD 320/1994 de 25 de febrer.

Article 56:

1. El quadre general d’infraccions d’aquesta Ordenança és el que figura com a Annex número 1.
2. La qualificació de la infracció i l’import de la sanció aplicable a cadascuna en el present Annex, ha estat determinat dintre 
dels límits autoritzats pel Text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat vial aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre
3. En tot cas, serà d’aplicació una bonificació del 50% als imports denunciats si el pagament té lloc en l’acte de lliurament de 
la denúncia o dintre el termini de 20 dies naturals comptats des del dia següent al de la seva notificació tal i com estableix 
l’article 94 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, 

INFRACCIONS A L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ

15.24.a Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, sense 
col·locar el comprovant horari en lloc visible que l’autoritza 60 LL 30

15.24.b Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, havent ob-
tingut l’usuari el rebut, excedint el temps màxim permès en el comprovant 18 LL 9

15.24.c Estacionar en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària, havent ob-
tingut l’usuari el rebut, sobrepassin el període assenyalat fins a 60 minuts. 10 LL 5

15.27.a Estacionar en llocs habilitats com a estacionament en zona especial comercial amb 
limitació horària sense indicador o excedint el temps màxim permès (zona vermella) 60 LL 30

15.27.b Estacionar en llocs habilitats com a estacionament en llocs d’ús exclusiu per a veïns 
sense el corresponent distintiu (Zona verda) 60 LL 30

42.8 Circular amb una bicicleta sense el corresponent casc en via interurbana 200 G 100

42.9 Circular amb una bicicleta sense el corresponent casc un menor de 16 anys (en vies 
urbanes) 200 G 100
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BAREM ALCOHOLÈMIA
TAXA D’ALCOHOL 
EN AIRE ESPIRAT 
(mg/l)

QUANTIA 
€

DTE 
50%

Pèrdua 
punts

CONDUCTORS EN GENERAL
De 0,26 fins a 0,50 500 250 4
Superior a 0,50 1000 500 6

RESTA DE CONDUCTORS:
de vehicles destinats al transport de mercaderies amb 
MMA >3.700 kg; al transport de viatgers de més de 9 
places; de servei públic; al transport escolar o de me-
nors; de servei d’urgència; al transport especial; amb 
permís o llicència de conducció d’antiguitat < als 2 
anys

De 0,16
fins a 0,30 500 250 4

Superior a 0,30 1000 500 6

La Bisbal d’Empordà, 8 de gener de 2018 

Lluís Sais i Puigdemont 
Alcalde 


