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ORDENANÇA NÚMERO 62                     

REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D’ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I DETERMINADES DE LA VIA 
PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT  “ZONA BLAVA” I RESERVA 
D’ESTACIONAMENT PER VEÍNS “ZONA VERDA”     

                                                                                        

Preàmbul  

L’increment continu de la circulació de vehicles a la població de Sant Vicenç de 
Montalt ha provocat la insuficiència d’oferta en el nombre de places 
d’aparcament disponibles en algunes zones de la localitat.  

L’objectiu del servei regulat per aquest Reglament és aconseguir una rotació 
dels vehicles que permeti un ús més racional de l’espai disponible mitjançant 
senyalització de la limitació horària de l’estacionament i mitjançant 
parquímetres a la via pública en les zones conegudes com “zones blaves”. 

Article 1  

En ús de les facultats conferides per l’article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’article 7 del Reial Decret 
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el Text articulat de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària i de conformitat 
amb els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt regula mitjançant aquest Reglament el 
servei públic d’estacionament vigilat de vehicles a motor en zones especials i 
determinades de la via pública de Sant Vicenç de Montalt sota control d’horari 
limitat.  

Article 2  

ZONES BLAVES: 

Amb l'objectiu de garantir la necessària rotació en la utilització dels espais 

d'estacionament a determinades hores a les zones de la vila amb una major 

concentració de comerços o serveis públics o privats, es podran establir 

limitacions horàries d'aquests, mitjançant parquímetres o altres sistemes de 

control amb o sense pagament. La senyalització horitzontal que delimiti aquests 

estacionaments serà de color blau. 

 



 

ZONES VERDES:  

Amb l'objectiu de facilitar l'aparcament als veïns dins la seva zona de 

residència, es podran establir restriccions d'estacionament als no residents a la 

vila, que poden consistir a:  

 - Places exclusives per a veïns - Places preferents en les que hi poden 

estacionar tots els vehicles amb la diferència que els veïns ho fan de forma 

gratuïta, i els no residents paguen les tarifes generals i poden estar subjectes a 

limitació horària.  

La senyalització horitzontal que delimiti aquests estacionaments serà de color 

verd. 

Article 3  

Mitjançant resolució de l’Alcaldia o òrgan en qui delegui, i per raons d’interès 
públic, amb motiu de celebracions religioses, esportives, populars, firals, obres, 
neteja viària i altres activitats anàlogues, es podrà suspendre el servei en els 
carrers o trams que es consideri necessari i durant el temps estrictament 
indispensable.  

Article 4  

Les zones d’estacionament amb limitació i control horari “Zona Blava” es 
senyalitzaran verticalment i horitzontalment.  

La senyalització horitzontal de les zones blaves inclourà una imatge clarament 
identificativa que és tracta d’una zona d’aparcament controlada mitjançant 
pagament de tiquet.  

Article 5  

1. La utilització de les zones blaves requerirà indicar l’hora d’arribada 
mitjançant un tiquet subministrat per qualsevol dels aparells automàtics 
instal·lats a l’efecte, convenientment senyalitzats i seguint les instruccions d’ús 
establertes a les màquines expenedores, o en el seu cas, tiquet subministrat 
per personal autoritzat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt.  

2. L’usuari haurà de col·locar el tiquet a la part davantera de l’interior del 
vehicle de forma llegible des de l’exterior. 

3. Els tiquets justificatius del pagament de la taxa hauran de contenir les 
següents dades com a mínim:  



 

a) Identificació del servei.  

b) Import pagat.  

c) Data i hora límit autoritzada per estacionar.  

d) NIF del responsable del servei.  

4. Esgotat el temps màxim d’estacionament indicat al tiquet hauran de retirar el 
vehicle de la plaça ocupada, per tal de no incórrer en infracció d’aquest 
Reglament.  

5. No obstant tot l’esmentat, les persones que compleixin les següents 
condicions podran adquirir uns abonaments especials d’estacionament en 
zones blaves i verdes que tindran validesa per un any, els quals es detallen a 
continuació: 

Distintius gratuïts 

Tenen dret  a l’obtenció d’un distintiu gratuït els/les veïns/es empadronats/des 
al municipi que siguin titulars d’un o més vehicles pels quals s’aboni l’IVTM a 
Sant Vicenç de Montalt o bé que acreditin la sol·licitud de canvi de domiciliació 
fiscal del/s vehicle/s per a l’exercici següent. En aquest supòsit, es podran 
obtenir tants distintius com vehicles domiciliats a Sant Vicenç de Montalt pels 
quals es pagui l’impost esmentat. 

Així mateix, tenen dret a l’obtenció d’un distintiu gratuït aquelles persones 
empadronades que utilitzin regularment vehicles de rènting o vehicles 
d’empresa (tindran dret a un distintiu per persona). Caldrà que l’empresa titular 
del vehicle acrediti que el/la conductor/a habitual és la persona empadronada a 
Sant Vicenç de Montalt. 
 
Els distintius seran enviats per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per via 
postal o bé es lliuraran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local, 
prèvia presentació del distintiu de l’any anterior o del comprovant de pagament 
del darrer IVTM, acompanyat del document d’identificació del titular del vehicle 
(DNI, passaport, tarja de residència o carnet de conduir), com també presentant 
l’acreditació del titular del vehicle conforme el/la conductor/a habitual és la 
persona empadronada a Sant Vicenç de Montalt. 

Els titulars dels distintius podran estacionar gratuïtament a totes les zones 
blaves i verdes sense limitació horària amb l’única excepció de la zona blava 
situada al Passeig del Marquès Casa Riera i tram de carrer la Pau urbanitzat i 
assenyalat, durant el període comprès entre els dies 1 de maig al 31 d’octubre. 

Distintius de pagament: 



 

Certs titulars o usuaris de determinats vehicles podran adquirir distintius 

d’aparcament en zones de limitació horària, Zona Blava, d’acord amb els 

criteris i tarifes establerts a l’Ordenança Fiscal número 19, reguladora de la 

Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 

municipals  

L’interessat haurà d’aportar la documentació acreditativa del seu dret i serà 

valorada per l’Ajuntament. 

Els distintius es podran adquirir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Policia 
Local. 

Convenis de col·laboració amb el pobles veïns de Caldes d’Estrac i Sant 
Andreu de Llavaneres 

L’Ajuntament promourà la signatura de convenis de col·laboració en l’àmbit de 
Les Tres Viles que facilitin l’aparcament dels veïns i veïnes en les zones de 
limitació horària dels tres municipis. Aquestes zones quedaran detallades en 
els respectius convenis. 

Article 6  

1. El servei a les zones blaves del municipi (excepte les del Passeig Marquès 
de Casa Riera) es prestarà tot l’any i tots els dies de la setmana de 9 a 14h i de 
16 a 20h. 
 
El servei a les zones blaves del Passeig Marquès de Casa Riera i tram de 
carrer la Pau urbanitzat i assenyalat,  es prestarà de la següent forma: 
 
- Durant el període comprès entre 1 de maig i el 31 d’octubre funcionarà tots els 
dies de la setmana de 9 h a 20h. 
 
- Durant el període comprès entre 1 de novembre a 30 d’abril funcionarà els 
dissabtes, diumenges i festius de 9 h a 20h. 
 

2. Els vehicles estacionats a la zona blava i que no disposin de distintiu, 
efectuaran el pagament per fraccions d’hora.  

3. Els horaris de prestació del servei i el període d’estacionament, regulats en 
aquest article, es podran modificar per acord de l’Ajuntament.  

Article 7  

La tarifa del servei s’aprovarà per acord del Ple de l’Ajuntament, mitjançant la 
corresponent ordenança fiscal.  



 

Article 8  

El servei es prestarà per agents i/o vigilants de la Policia Local de l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Montalt o empresa concessionària del servei.  

Article 9  

1. Es considerarà que un vehicle infringeix les normes municipals 
d’estacionament quan es produeixi algun dels següents supòsits: 

A)  El vehicle no disposi del comprovant de pagament expedit a un 
parquímetre habilitat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 

En el supòsit de l’apartat anterior es podrà incórrer en les següents infraccions : 

  a) La manca de comprovant horari o del tiquet de pagament. 

  b) No col·locar el comprovant horari o el tiquet de pagament en lloc 

visible. 

  c) Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant horari o en el 

tiquet de pagament.   

 B) Estacionar el vehicle sense el corresponent distintiu de Resident 
Autoritzat vigent de l’any en curs o sense que estigui en un lloc ben 
visible per a l’oportuna comprovació per part de l’agent o vigilant 
encarregat del servei. Els distintius hauran d’anar necessàriament 
adherits en un lloc ben visible del parabrisa del vehicle, preferentment al 
costat inferior dret ( costat acompanyant ) per no dificultar la visió del 
conductor.  

C)  El vehicle no disposi del comprovant de pagament expedit a un 
parquímetre habilitat per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt o en el 
seu cas tiquet subministrat per personal autoritzat per l’Ajuntament de 
Sant Vicenç de Montalt.  

 En el supòsit de l’apartat anterior es podrà incórrer en les següents infraccions: 

  a) La manca de comprovant horari o del tiquet de pagament. 

  b) No col·locar el comprovant horari o el tiquet de pagament en lloc 

visible. 

  c) Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant horari o en el 

tiquet de pagament.   



 

 

2. Pel que fa a les infraccions previstes a l’article 9 A, podran anul·lar la 
denúncia adquirint a les màquines expenedores un tiquet especial d’anul·lació, i 
abonant la quantitat que s’aprovi per l’Ajuntament, la qual constarà a la 
màquina expenedora, que s’haurà  d’entregar a un agent de la Policia Local, o 
a la bústia de la màquina expenedora mitjançant un sobre habilitat per aquest 
efecte, juntament amb la còpia de la denúncia.  

Aquesta anul·lació serà possible sempre que es faci dintre de les dues hores 
següents a la  interposició de la denúncia.  

 

Article 10  

De les infraccions que cometin els usuaris contra aquest Reglament, l’agent de 
la Policia Local o el vigilant encarregat del servei, formularà la corresponent 
denúncia, que iniciarà el respectiu expedient sancionador contra el responsable 
de la infracció en cada cas, d’acord amb la Llei de Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Viària. 

Article 11  

1. Els vehicles ocupats per persones disminuïdes estaran exempts de 
l’obtenció i el pagament del tiquet quan s’estacioni a les zones afectades pel 
servei només durant el temps imprescindible, en compliment i en els termes de 
l’article 42.1 del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 

2. Passat aquest temps imprescindible, restaran sotmesos al règim general 
establert en aquesta Ordenança, que serà de 12 hores. 

3. Per poder beneficiar-se del règim regulat en aquest article, el vehicle haurà 
de dur, en lloc ben visible des de l’exterior, la targeta d’aparcament de vehicles 
per a persones amb disminució, regulada al Decret 135/1995, de 24 de març, 
de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat, al Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta 
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures dirigides a 
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda i la resta  de 
normativa vigent. 

Article 12  



 

1. Estaran exempts de l’obtenció del corresponent tiquet regulat per l’article 5 
d’aquest Reglament, els següents vehicles:  

A) Els vehicles auto taxis quan el conductor hi estigui present, i pendent de 
recollir un viatger. 

B) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats com a tal, que siguin 
propietat d’Administracions Públiques, que es destinin directament i 
exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, 
quan estiguin realitzant aquests serveis.  

C) Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, 
identificats externament amb plaques de matrícula diplomàtica. 

D) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat 
Social o a la Creu Roja i les ambulàncies, així com els d’assistència sanitària 
privada en el cas d’actuacions d’urgència, que puguin ser identificats clarament. 

E) Els vehicles autoritzats per l’Ajuntament mitjançant distintiu especial. 

2. En tot allò que no estigui previst en aquest Reglament, s’aplicarà el que 
disposa el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, text articulat de la 
Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, així com pel 
Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Circulació, per a l’aplicació i desenvolupament de l’esmentat text 
articulat, l’Ordenança Municipal de Circulació de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt i normes concordants .  

Article 13  

1. Les infraccions assenyalades a l’article 9 es sancionaran per l’Alcalde amb 
els imports que s’indiquen a l’Ordenança Municipal de Circulació vigent de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

2. Si es donen les circumstàncies previstes als articles 38.4 i 85.1.g del Text 
articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 
Viària i, per tant, la Policia Local podrà disposar la retirada del vehicle amb la 
grua  i el seu trasllat al dipòsit de vehicles, quan es produeixi el supòsit 
següent:  

a) Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat 
municipal com d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu 
que l’autoritza. 

b) Quan es sobrepassi el triple del temps abonat, conforme allò establert en 
l’Ordenança fiscal número 19. 



 

3. L’usuari a qui es retiri el vehicle amb la grua, haurà de satisfer la taxa 
corresponent, sens perjudici d’haver d’abonar també l’import de la sanció que li 
pertoqui.  

Disposició final  

El present reglament va ser aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació 

en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2008, i que va quedar 

definitivament aprovat en data 11/03/2009 entrarà en vigor al dia següent al de 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o 

derogació expressa. La darrera modificació d’aquesta Ordenança s’aprovà 

inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 24 d’octubre de 2019 i 

definitivament pel Ple de la Corporació de data 30 de gener de 2020. 

 


