
Dijous, 24 de juliol de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2014, va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal  
de circulació, referent a l'estacionament amb limitació horària; Atès que durant el termini d'informació pública mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 26 de març de 2014, al DOGC núm. 6588 de data 24 de 
març de 2014 i al diari "Ara" de data 25 de març de 2014, no s'ha presentat cap reclamació, esdevenint l'aprovació  
definitiva d'una manera automàtica.

D'acord amb l'article 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, l'ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini de 
15 dies a partir de la publicació en el BOP del text íntegre de la modificació de l'ordenança i un extracte d'aquest en el 
DOGC.

A continuació es publica al text modificat de l'ordenança d'acord amb els article 65 i 66 del Reglament d'obres, activitats 
i serveis:

CAPÍTOL VIII.
ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.

Art. 30. Definició.

Les  zones  d'estacionament  de vehicles regulades  mitjançant  control  horari  són  espais  delimitats  de  la  via  pública 
destinats  a  l'ús  comú  en  règim  especial  d'estacionament  sota  regulació  horària.  L'Ajuntament  podrà  establir 
estacionaments regulats i amb horari limitat. Aquests estacionaments regulats hauran de coexistir amb els d'utilització 
lliure i se sotmetran a les determinacions següents:

1. Aquests estacionaments podran ser utilitzats per tota mena de vehicles automòbils amb dimensions inferiors o iguals 
a 1,80 metres d'amplada i 5 metres d'allargada i no el podran fer servir les motocicletes i ciclomotors i tots els vehicles 
de dimensions superiors a les esmentades.

2. Tota la zona d'estacionament amb horari limitat estarà convenientment senyalitzada.

3. L'estacionament en aquestes zones s'ha de fer mitjançant la col·locació d'un comprovant horari, que haurà d'indicar 
l'hora d'arribada.

4. El conductor del vehicle està obligat a col·locar el comprovant a la part interna del parabrises, al cantó de la vorera, 
de forma totalment visible des de l'exterior.

5. No es podrà estacionar el vehicle a la mateixa zona d'estacionament gratuït durant un temps superior a 1 hora i 30  
minuts des del moment de l'arribada.

Art. 31. Infraccions en estacionaments amb horari limitat.

Constituiran infraccions específiques d'aquesta modalitat d'estacionament els següents casos:

1. La manca de comprovant horari o la seva col·locació defectuosa que impedeixi la seva lectura.
2. Sobrepassar el límit horari indicat en la senyalització corresponent.

Sant Julià de Vilatorta, 10 de juliol de 2014
L'alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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