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ORDENANÇA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL NO TRIBUTÀRIA DE L’ESTACIONAMENT CONTROLAT 
DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA (APARCAMENT HORARI)  

 
PREÀMBUL 
 
La tasca de promoció, reactivació i rehabilitació del centre històric de la ciutat que es duu a terme demana, com a 
actuació significativa, un major control del trànsit i, més concretament, de l’aparcament de vehicles a la via pública. 
L’experiència demostra que el sistema d’aparcament temporal, amb el pagament d’una  prestació patrimonial no 
tributària a determinades zones, comporta una major mobilitat en els vehicles i una reducció en el nombre que en 
resta aparcat durant un període llarg. Això duu com a conseqüència una major rotació de vehicles i un major mo-
viment de persones que acudeixen a les zones afectades. 
Per tant, la intenció que guia l’Ajuntament en establir aquest servei i regular la, prestació patrimonial és la de per-
metre més agilitat, facilitat i freqüència en l’accés de persones i vehicles al nucli antic i al centre comercial de la 
ciutat, que ha de comportar una millora per als residents i comerciants de la zona. 
 
CAPÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1. 
Fent ús de les facultats contingudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, l'article 84.1 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que disposa l'article 20.6 a relació amb 
els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i la disposició addicional primera de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, 
aquest Ajuntament estableix la prestació patrimonial no tributària pel servei d’Estacionament controlat de vehicles 
a la Vía Pública. (Aparcament Horari). 
 
Aquesta Ordenança té per objecte la regulació del funcionament del Servei Municipal d’Estacionament Controlat 
de Vehicles a la Via Pública (aparcament horari), que es presta amb  gestió indirecta. 
 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle per un perí-
ode superior als dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació dintre de les zones de-
terminades. 
 
Article 2. 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança se circumscriu als vehicles estacionats a les zones d’aquesta ciutat que a 
continuació es detallen:  

 
Carrer Trinitat Aldrich, Plaça Nova, Carrer Cavallers, Avda. Les Voltes, Carrer Solidaritat, Passeig Muriel Ca-
sals,Carrer Proudhom Carbó Garriga , Carrer 1 d’octubre de 2017, Plaça Llibertat, Plaça Joan Carreras Dagas, 
Avda. Prat de la Riba, Placeta Pont Vell, Carrer Ramon de Cabrera, Carrer del Pont, Carrer Pere Canya i Car-
rer Hospital. 

 
Aquestes zones podran ser modificades o ampliades per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, del 
qual es farà l’oportuna publicitat.  
 
En queden expressament excloses, les zones de càrrega i descàrrega que se senyalitzin als carrers afectats. 
 
CAPÍTOL II. FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
 
Article 3. 
El servei consisteix en el control de l’estacionament de vehicles a les zones de la via pública previstes a l’article 2 
d’aquesta ordenança, que es consideren un bé públic escàs, en les quals l’estacionament de vehicles estarà regu-
lat de forma restrictiva i sotmès a un règim especial d’utilització privativa de la via pública. 
 
Article 4. 
L’estacionament de vehicles a les zones senyalitzades, durant l’horari previst a l’article següent, estarà limitat a un 
màxim de 2 hores, transcorregut el qual, el vehicle haurà de ser retirat per l’usuari de l’estacionament. 
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Article 5.  
Els horaris de funcionament del servei d’estacionament limitat i sotmès a control del concessionari seran els se-
güents: 

  Horari del servei    

ZONA BLAVA De dilluns a dissabte de 9:30 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 Resta horari  i diumenges i festius gratuït 

ZONA VERDA De dilluns a dissabte de 9:30 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 Resta horari exclussivament autoritzats 

ZONA VERMELLA De dilluns a dissabte de 9:30 a 13:00 i de 17:00 a 20:00 Resta horari controlat per la Policia Local i segons senyalització vertical  

S’estableixen les excepcions següents: 
a) En els dies de mercat setmanal, els carrers afectats quedaran exclosos del servei de parquímetres en el 
temps de durada del mercat. 
b) L’Ajuntament es reserva el dret de deixar sense efecte el servei de parquímetres a determinats carrers, 
si ho considera necessari, per a la realització d’algun esdeveniment esportiu, cultural, festiu, etc. 

 
CAPÍTOL III. DRETS I DEURES DEL USUARIS 
 
Article 6 
 Es consideraran usuaris d’aquest servei el conductors que utilitzin privativament per a l’estacionament del seu 
vehicle els trams de la via pública subjectes a control horari. 
Si el conductor no és identificable, serà considerat l’usuari qui consti com a titular del vehicle. 
El període màxim d’estacionament en què consisteix aquesta utilització serà l’indicat a l’article 4. Prèviament, ca l-
drà pagar la prestació patrimonial establerta en aquesta ordenança i obtenir el corresponent rebut de les màquines 
instal·lades amb aquesta finalitat. 
 
Article 7. 
Els usuaris, per a la correcta utilització de l’aparcament horari, hauran de: 
a) Adquirir el rebut de l’estacionament i col.locar-lo a la part interior del parabrisa del seu vehicle de manera que el 
seu contingut sigui visible, identificable i llegible perfectament des de l’exterior, o adquirir el tiquet per l’app del 
mòbil. En el supòsit d’estacionament en Zona Vermella, es podrà utilitzar el rellotge autoritzat per l’Ajuntament. 
b) Utilitzar una única plaça d’estacionament, respectant la senyalització col·locada a l’efecte. 
c) Utilitzar les màquines expenedores de tiquets amb la deguda correcció.  
d) No depassar el temps autoritzat d’estacionament. 
e) Retirar el vehicle una vegada expirat el temps màxim d’estacionament permès. 
f) Respectar les ordres donades pels agents de la policia local de la Bisbal d’Empordà, dels seus auxiliars o els 
vigilants del concessionari del servei, així com les normes de funcionament del servei. 
g) Estacionar únicament vehicles de tres o quatre rodes. Està prohibit estacionar motocicletes, motos i patinets. 
 
CAPÍTOL IV. REGULACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
 
Article 8.  
No està subjecte a la prestació regulada en aquesta ordenança l’estacionament dels vehicles següents: 
a) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seva categoria o activitat. 
b) Els vehicles autotaxis quan el conductor sigui 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 ambu-
làncies, en exercici de les seves funcions. 
e) Els vehicles dels bombers o d’altre servei públic en exercici de les seves funcions. 
f) Els vehicles quedisposin de l’autorització especial de minusvàlids, i fins a un màxim de 4 (quatre) hores. 
g) Motocicletes i patinets. 
h) Els autoritzats per l’Alcaldia. 
 
Article 9.  
Estan obligats a pagar les tarifes i les sancions regulades en aquesta ordenança: 

a) Els conductors que estacionin els vehicles en les zones determinades, en els termes previstos en 
l’article segon d’aquesta ordenança. 
b) En el cas que el conductor no sigui identificable, en serà subjecte passiu qui consti com a titular del ve-
hicle. 
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ZONA BLAVA 

 
Article 10.  
La tarifa regulada en aquesta ordenança serà la següent: 
 

Núm. ordre CONCEPTE Tarifa normal Tarifa bonificada 

1 Mínim estacionament 15 minuts 0,20 0,15 

2 30 minuts 0,50 0,40 

3 60 minuts 1,25  1,00 

4 90 minuts 2,10 1,65  

5 2 hores  3,15  2,50 

6 
Anul.lació de denúncia que haguessin posat tiquet matí 
Anul.lació de denúncia que haguessin posat tiquet tarda 

5,00 
5,00 

5,00 
5,00 

7 (*) 
Anul.lació denúncia que no disposessin de tiquet matí 
Anul.lació denúncia que no disposessin de tiquet tarda 

10,00 
10,00 

10,00 
10,00 

(*) Les anul.lacions de denúncia son per franges matí i tarda. 

 
Article 11. 
L’obligació al pagament de la prestació neix en el moment en què s’efectuï l’estacionament en les vies públiques 
compreses en les zones determinades en aquesta ordenança o per acord de la Junta de Govern Local. 
El pagament de la prestació es realitzarà mitjançant la introducció als parquímetres i amb  moneda de curs legal 
les quantitats assenyalades amb l’adquisició del rebut corresponent, que marcarà el temps d’estacionament o mit-
jançant l’app del mòbil  
 
Article 12.  
Tant el pagament de la prestació com, eventualment, el de les sancions serà exigible per la via de constrenyiment. 
 
BONIFICACIONS: 
S’aplicarà un descompte segons tarifa bonificada a tots els usuaris que el seu vehicle consti en el padró municipal 
de vehicles del municipi de la Bisbal d’Empordà, i que estiguin al corrent de pagament de l’impost sobre vehicles 
sobre el vehicle estacionat. En el supòsit d’alta del vehicle aquesta bonificació tindrà com a màxim una carència de 
2 (dos) mesos des de l’alta del vehicle en el corresponent padró fiscal. 
 
ZONA VERDA 
 
Article 13 
La tarifa de la prestació regulada en aquesta ordenança per aparcar a la Zona verda sense targeta resident serà la 
següent: 

Núm. ordre CONCEPTE Tarifa normal Tarifa bonificada 

1 Mínim estacionament 15 minuts 0,40 0,30 

2 30 minuts 1,00 0,80 

3 60 minuts 2,50 2,00 

4 90 minuts 4,20 3,30 

5 2 hores  6,30  5,00 

6 
Anul.lació de denúncia que haguessin posat tiquet matí 
Anul.lació de denúncia que haguessin posat tiquet tarda 

10,00 
10,00 

10,00 
10,00 

7 (*) 
Anul.lació denúncia que no disposessin de tiquet matí 
Anul.lació denúncia que no disposessin de tiquet tarda 

20,00 
20,00 

20,00 
20,00 

(*) Les anul.lacions de denúncia son per franges matí i tarda. 
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ZONA VERMELLA 
 
Article 14. 
 
Aquesta zona d’aparcament amb límit horari està destinada als usuaris, residents a la Bisbal d’Empordà o no, que 
vulguin realitzar compres ràpides de no més de deu minuts. L’acreditació de l’estada es realitzarà a través de ti-
quet gratuït expedit per la màquina més propera o, subsidiàriament, a través d’un rellotge de paper/cartró que es 
distribuieixen gratuïtament a l’Ajuntament i als comerços de La Bisbal, o amb document visible des de l’exterior on 
s’anoti l’hora d’arribada. 
 
El funcionament de la zona vermella es regularà d’acord amb la senyalització vertical instal.lada en cada punt con-
cret de zona vermella.  
En el cas d’incompliment del termini màxim de deu minuts de durada o intent de frau, la tarifa a aplicar serà la 
següent:   
 

Núm. ordre CONCEPTE Tarifa 

1 
Anul.lació de denúncia per excés de temps  
 

10,00 
 

2 
Anul.lació denúncia per manca de distintiu de control horari  
 

20,00 
 

 
 
DISPOSICIO FINAL.  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el primer dia de gener de 2023 una vegada publicat completament el seu text 
en el Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, per remissió a l’article 70.2 de la citada Llei. 


