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AJUntAment d’OLOt 

Anunci sobre aprovació definitiva d’una modificació de l’Ordenança municipal de circulació 

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2013, va aprovar definitivament una segona 
modificació de l’Ordenança municipal de circulació.

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació 
del text íntegre de la modificació l’Ordenança municipal de circulació.

Olot, 26 de juliol de 2013 

Josep M. Corominas Barnadas 
Alcalde 

Text de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació: 

I.- Modificar l’article 19, que quedarà amb el següent redactat: 

Article 19.-  

1.-  Els estacionaments amb horari limitat, que podran coexistir amb els de lliure utilització, es classificaran en les modalitats 
de zona blava i de zona verda.

2.-  Els estacionaments limitats de zona blava són aquells espais de la via pública degudament delimitats i senyalitzats, on 
tothom pot estacionar lliurement, previ abonament de tarifes d’igual quantia i per temps preestablert d’igual duració.

3.-   Els estacionaments limitats de zona verda poden ser de dos tipus: Tipus A i Tipus B. En cada cas l’Ajuntament,al moment 
de crear una d’aquestes zones verdes, determinarà a quin tipus correspon:
a.-  Zona verda tipus A: Els estacionaments limitats de zona verda tipus A són aquells espais de la via pública degudament 

delimitats i senyalitzats, on les persones residents i, quan així es determini, les persones no residents, poden estacionar 
lliurement previ pagament de tarifes diferents i per temps preestablert, també diferent. 

b.-  Zona verda tipus B: Els estacionaments limitats de zona verda tipus B són aquells espais de la via pública degudament 
delimitats i senyalitzats, on només les persones residents que disposin de targeta habilitant poden estacionar-hi 
lliurement i sense pagament. 

II.- Introduir un nou article 19 bis amb el següent redactat:

Article 19 bis.-  zona blava

Els estacionaments amb horari limitat en la modalitat de zona blava queda subjecte a les determinacions següents:

1.  L’estacionament s’efectuarà mitjançant un comprovant horari, que tindrà les formes i les característiques que fixi 
l’administració municipal.

2.  El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la part interna del  parabrisa que sigui 
totalment visible des de l’exterior.

3.  La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent comprovant. L’Ajuntament determinarà 
l’horari de la zona blava i fora d’aquest horari l’aparcament és lliure de pagament.

III.- Introduir un nou article 19 tris amb el següent redactat:

Article 19 tris.-  zona verda

Els estacionaments amb horari limitat la modalitat de zona verda queda subjecte a les determinacions següents:
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1.  Podran estacionar en aquesta zona aquells que disposin de targeta habilitant de zona verda, que tindrà les formes i les 
característiques que fixi l’administració municipal.

2.-  Només tenen dret a tenir una targeta de zona verda i del seu distintiu els residents empadronats a la zona que compleixin 
algun dels requisits següents:
a)  Ser titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta de l’IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica) a la 

ciutat d’Olot, sempre que consti com a tal a l’assegurança del vehicle.
b)  Ser el conductor principal d’un vehicle d’empresa o que mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis, en 

cas de ser autònom.
c)  Ser el conductor principal d’un vehicle en règim de rènting, lísing o lloguer estable superior a tres mesos, ja sigui a nom 

seu o a nom de l’empresa per a la qual treballa o amb la qual manté un contracte mercantil de prestació de serveis, en 
cas de ser autònom.

3.- Els que no disposin de targeta habilitant de zona verda no podran estacionar-hi.
4.-  El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar la targeta habilitant de zona verda en un lloc de la part interna del  

parabrisa que sigui totalment visible des de l’exterior. En les zones verdes tipus A, a més de la targeta habilitant de zona 
verda, caldrà tenir el corresponent comprovant horari, d’acord amb el que fixi l’administració municipal.

5.-  La durada de l’estacionament és il·limitat i comprèn les vint-i-quatre hores, en les zones verdes de tipus B. Les característiques 
de les zones verdes de tipus A es determinaran al moment de la seva creació. 

IV.- Modificar l’article 20, que quedarà amb el següent redactat: 

Article 20.-  

Constituiran infraccions específiques d’aquesta modalitat d’estacionament:

1.- La falta de targeta habilitant i/o comprovant horari o no col·locar-los en un lloc visible.
2.-  Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant.
3.-  Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau o verd, de delimitació de les places d’estacionament.

Es podran immobilitzar els vehicles que infringeixin aquest article fins que s’aconsegueixi identificar el conductor.

V.- Modificar l’article 21, que quedarà amb el següent redactat: 

Article 21.-  

Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d’aquestes zones que requereixen comprovant horari, sobrepassin en 
un temps màxim de mitja hora l’indicat en el comprovant horari i hagin estat denunciats per aquest motiu, podran treure un 
comprovant especial que anul·larà els efectes de la denúncia mitjançant la presentació d’aquesta denúncia,  juntament amb 
l’esmentat comprovant, a l’Ajuntament, dipositant-ho  en les bústies d’anul·lació instal·lades a la via pública a aquest efecte.

VI.- Modificar el redactat de la lletra e) de l’apartat 6 de l’article 23, que quedarà amb el següent redactat: 

Article 23.- 

6.  La targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat permet al seu titular les següents operacions de parada i 
estacionament: 
a)  Parar i estacionar, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat 

per parquímetre. Aquesta autorització inclou tant les zones blaves com les zones verdes, amb independència de la seva 
tipologia.

VII.- Modificar el redactat de l’apartat 3 de l’article 24, que quedarà amb el següent redactat: 

Article 24.-   

3.  Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats com a estacionament amb limitació horària sense col·locar la targeta 
habilitant i/o el comprovant horari que l’autoritza ben visible, o quan sobrepassi el doble del temps autoritzat en el distintiu, 
llevat que el vehicle exhibeixi una targeta d’estacionament per a persones amb disminució expedida per l’Administració.
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VIII.- Modificar el redactat de la lletra d) de l’apartat 1 de l’article 31, que quedarà amb el següent redactat: 

Article 31.-  

1. La Policia Municipal d’Olot podrà immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents: 
a.  Fins que s’aconsegueixi la identificació del conductor quan un vehicle no tingui la targeta habilitant i/o el comprovant 

horari que l’autoritza a estacionar en el llocs habilitats com d’estacionament amb limitació horària, o quan excedeixi 
l’autorització concedida.

IX.- Introduir un nou apartat 2 a la Disposició final primera amb el següent redactat:

DISPOSICIONS FINALS.- 

PRIMERA.- Actualitzacions.

2.-  La Junta de Govern Local queda facultada per determinar la distribució i característiques de les zones blaves i verdes 
d’estacionament amb horari limitat.

X.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 20 de l’Ordenança municipal de circulació, 
que quedarà amb el següent redactat: 

20.1 Estacionar un vehicle, i no tenir o no posar en un lloc visible la targeta habilitant i/o el comprovant 
horari en una zona d’estacionament amb horari limitat 50 € LL

20.2 Estacionar un vehicle en una zona d’estacionament amb horari limitat, i sobrepassar el límit horari 
indicat en el comprovant 30 € LL

20.3 Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau o verd, de delimitació de les places 
d’estacionament. 30 € LL


