L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 19 de novembre de 2020, va aprovar
inicialment una sisena modificació de l’Ordenança municipal de circulació: circulació de
vehicles en el nucli antic. Aquesta aprovació ha esdevingut definitiva en haver transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
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 l’Ordenança municipal de circulació.
Contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El termini per a la
interposició del recurs és de dos mesos, a partir del dia següent al de la publicació d’aquest
anunci. També es pot interposar qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o
reclamació previst en la legislació vigent.
Olot, 10 de març de 2021.

Josep Berga i Vayreda,
Alcalde-President.
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ANUNCI sobre aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de
circulació.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

AJUNTAMENT D’OLOT

CAPÍTOL 26: CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN EL NULCI ÀNTIC

Article 62.1.- L’àmbit del nucli antic és la zona delimitada en el plànol de l’Annex 2 d’aquesta
ordenança. L’accés al nucli antic només pot realitzar-se pel carrer Sant Rafel; plaça Mora;
carrer Valls Nous; carrer Alta Maduixa; carrer Sant Ferriol; passeig de Blay/plaça Rector
Ferrer; carrer Esglaiers/plaça Rector Ferrer; passeig Bisbe Guillamet (Casal Marià); passeig
Bisbe Guillamet (Ajuntament).
2.- El nucli antic és una zona prioritària per a vianants.
3.- L’accés i la circulació de vehicles al nucli antic està sotmès a limitacions horàries,
mitjançant un sistema d’elements mòbils que impedeixen o restringeixen l’accés i la
circulació de vehicles.
4.- Correspon a l’Ajuntament determinar l’horari d’accés restringit al nucli antic

Article 63.1.- En horari restringit, l’accés i la circulació de vehicles al nucli antic queda limitat a:
a) Persones residents, tant propietaris com llogaters, empadronades en l’àmbit del nucli
antic.
b) Titulars d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial en l’àmbit del nucli antic.
c) Llogaters d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial en l’àmbit del nucli antic.
d) Persones amb mobilitat reduïda que tinguin un certificat de reconeixement de
discapacitat
e) Serveis d’emergència
f) Serveis municipals
g) Taxis
h) Repartidors de farmàcies
i) Excepcionalment, familiars de residents al nucli antic.
2.- Els instal·ladors/contractistes només poden accedir al nucli antic en horari no restringit.
En casos de necessitat o d’emergència els instal·ladors/contractistes han de demanar
autorització expressa per accedir al nucli antic. En aquests casos les autoritzacions estan
limitades a les necessitats de cada cas i l’entrada al nucli antic s’ha de fer pels accessos
equipats amb control fotogràfic.
3.- Els transportistes només poden accedir al nucli antic en horari no restringit.
4.- La resta de ciutadans només pot accedir i circular en vehicle al nucli antic en horari no
restringit.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

I.- Introduir un nou “Capítol 26” relatiu a l’accés i circulació de vehicles al nucli antic en
horari restringit amb el següent redactat:
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Text de la sisena modificació de l’Ordenança municipal de circulació.

2.- El dret a disposar d’aquest comandament decau quan desapareixen les situacions exigides
per poder accedir i circular pel nucli antic en horari restringit.

Article 65.L’Ajuntament per raons de seguretat pot bloquejar l’accés i la circulació vehicles en el nucli
antic. En aquesta situació, l’accés i circulació de vehicles al nucli antic queda limitada als
casos que individual i puntualment autoritzi la Policia Municipal, mitjançant el desbloqueig
manual dels mecanismes que impedeixen l’accés

II.- Renumerar el capítol referent a procediment, que passarà a ser el “Capítol 27”, així com
els articles que l’integren. Aquest capítol quedarà numerat de la següent manera:
“CAPÍTOL 27: PROCEDIMENT.
L’article 62 passarà a ser l’article 66
L’article 63 passarà a ser l’article 67
L’article 64 passarà a ser l’article 68”

III.- Incorporar un nou apartat 3 a la disposició final primera amb el següent redactat:
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
3.- En relació a l’accés i circulació de vehicles al nucli antic en horari restringit es faculta a
la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar aquells aspectes necessitin una actualització
periòdica. A títol enunciatiu, es poden incloure en aquest apartat: els horaris d’accés
restringit; el procediment per a l’obtenció del comandament d’accés; el cost de la garantia
requerida a per l’entrega del comandament, l’actualització de sancions; i aquells altres que
per les seves característiques puguin ser assimilables.

IV.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta als nous articles de
l’Ordenança municipal de circulació relatius a l’accés i la circulació de vehicles al nucli antic
que quedarà amb el següent redactat:

Article Descripció

Sanció

Tipus

63

200 €

G

Circular un vehicle al nucli antic en horari restringit sense autorització

V.- Afegir un Annex 2 amb un plànol de l’àmbit de la zona del Nucli Antic.

Butlletí Oficial de la Província de Girona

1.- L’accés i la circulació de vehicles al nucli antic queda limitat als vehicles que disposin
d’un comandament de desbloqueig de les pilones que impedeixen l’accés en horari restringit.
Aquest comandament és lliurat per l’Ajuntament d’Olot i està vinculat a vehicles
individualitzats per la seva matricula.
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Article 64.-

Document signat per JOSEP BERGA VAYREDA
en data 11/03/2021

Signat per:
Diputació de Girona

Butlletí Oficial de la Província de Girona
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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT D'OLOT
ANUNCI sobre aprovació definitiva d'una modificació de l'Ordenança municipal de circulació.
De conformitat amb el que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, s'anuncia als efectes legals
oportuns que en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 54, de 19 de març de 2021, es publica el
text íntegre de la sisena modificació de l'Ordenança municipal de circulació: circulació de vehicles en el nucli
antic, aprovada pel ple de l'Ajuntament d'Olot, en sessió ordinària de data 19 de novembre de 2020.

Olot, 24 de març de 2021

Josep Berga i Vayreda
Alcalde president
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