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AJUNTAMENT DE SOLSONA
Anunci de modificació de l’ordenança general de circulació de Solsona
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió ordinària duta a terme el dia 30 de setembre de 2016,
aprovà la modificació de l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat de vehicles a la via
pública per introduir la regulació de les zones verdes.
Aquest canvi en de l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat de vehicles a la via pública
obligà a modificar el redactat del capítol quart. Estacionament en zones de control horari, articles 42 i 43, de
l’ordenança general de circulació de Solsona i adaptà el quadre de sancions per les modificacions
introduïdes en aquests articles.
El Ple de l’Ajuntament de Solsona, en la sessió ordinària duta a terme el dia 30 de setembre de 2016,
acordà aprovar provisionalment la modificació del redactat del capítol quart. Estacionament en zones de
control horari, articles 42 i 43, de l’ordenança general de circulació de Solsona.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic per un termini de trenta dies hàbils en el tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 204, de 24 d’octubre de 2016 i al web
municipal, i dins aquest període no s’ha presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació provisional ha estat
elevat a definitiu.
D’acord amb el que estableix l’article 17 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació
en forma d’annex el capítol quart. Estacionament en zones de control horari, articles 42 i 43, de l’ordenança
general de circulació de Solsona i el quadre de sancions que afecta als esmentats articles.
Contra els presents acords es pot interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb l’article 19
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el termini de dos mesos comptats des del dia de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
ANNEX 1
“Modificació del redactat del capítol quart. Estacionament en zones de control horari, articles 42 i 43 de
l’Ordenança general de circulació de Solsona
CAPÍTOL QUART. ESTACIONAMENT EN ZONES DE CONTROL HORARI. ZONA BLAVA. ZONA VERDA
Article 42. Definició
Les zones d’estacionament de vehicles regulades mitjançant control horari, són espais delimitats de la via
pública destinades a l’ús comú especial en règim d’estacionament sota regulació horària. Aquestes zones
d’estacionament podran ser gratuïtes o sotmeses a pagament.
Article 43.1. Zones blaves
Per a una millor distribució i aprofitament de l’espai públic destinat a l’estacionament de vehicles, es podrà
establir limitacions horàries d’aquest, mitjançant parquímetres, en les vies urbanes que oportunament es
determinin, amb les següents normes:
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1. S’entendrà per zona blava una forma excepcional d’estacionament o aparcament amb horari limitat que
s’establirà a les vies que es determinin, sens perjudici de les normes de circulació de caràcter general
establertes, les quals continuaran en plena vigència i d’obligat compliment.
2. El control del temps d’estacionament s’efectuarà mitjançant un tiquet de control horari que l’usuari haurà
d’utilitzar obligatòriament a la zona blava. L’horari i les quotes es fixaran en la corresponent ordenança
fiscal.
3. En el moment d’estacionar el vehicle el conductor col·locarà el tiquet de control horari a la part inferior del
parabrisa, al costat més proper de la vorera, per tal que els serveis de vigilància el puguin veure fàcilment.
4. En cas que el control s’efectuï mitjançant parquímetres o aparells similars vigilats per agents o personal
habilitat, els temps d’aparcament permès serà de dues hores com a màxim.
5. Per a utilitzar aquesta zona l’usuari haurà d’abonar la taxa de l’ordenança fiscal de zones blaves.
6. Seran infraccions específiques de la zona blava:
a) Manca de tiquet de control d’horari a què es refereix l’apartat anterior.
b) Que el tiquet estigui mal col·locat, de manera que no es pugui veure l’hora registrada al comprovant des
de la vorera.
c) Sobrepassar l’hora marcada com a límit de l’estacionament o aparcament.
d) Estacionar-hi vehicles que no siguin turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones o
quadricicles, Quad, ATV.
e) L’estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies de color i
obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
f) Utilitzar fraudulentament el tiquet de control horari, i que no es correspongui amb la zona o espai on es
realitza l’ocupació.
7. Durant les hores que regeixi l’estacionament o aparcament limitat, en la zona blava, només hi podran
estacionar turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones, quadricicles, Quad, ATV i queda
prohibit, per tant, als camions, als furgons, als vehicles mixts destinats al transport de mercaderies, als
remolcs i als semi remolcs i similars. Les motocicletes i ciclomotors hauran d’estacionar en els llocs que
estiguin indicats sense que se’ls apliqui la limitació d’horari establerta.
8. La relació de vies urbanes amb limitació horària d’estacionament de vehicles, podrà ser modificada ja
sigui per ampliació i/o reducció, mitjançant un acord exprés de l’òrgan municipal competent, sense que
suposi haver de tramitar una modificació d’ordenança.
9. Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució expedides per l’Administració poden
estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense l’obligació de treure comprovant, en els
estacionaments regulats i amb horari limitat, en les places reservades expressament per a ells i sent
obligatori exhibir la corresponent tarja que acredita aquesta condició a la part davantera del vehicle.
En el cas d’inexistència o bé ocupació d’aquestes places reservades, podran fer ús com a segona opció de
la resta de places d’estacionament.
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10. L’Ajuntament pot autoritzar l’estacionament d’un vehicle conduït per una persona amb tarja
d’aparcament per persones amb disminució en zona prohibida sempre que no existeixi cap tipus de zona
reservada per a utilització general de persones amb minusvàlides físiques a prop del punt de destinació del
conductor. L’estacionament no podrà ser autoritzat en indrets en què concorri alguna de les causes de
retirada del vehicle previstos per l’ordenança de l’Ajuntament.
43.2 Zones verdes
Per a una millor distribució i aprofitament de l’espai públic destinat a l’estacionament de vehicles, es podrà
establir limitacions horàries d’aquest, mitjançant parquímetres, en les vies urbanes que oportunament es
determinin, amb les següents normes:
1. S’entendrà per zona verda una forma excepcional d’estacionament o aparcament amb horari limitat que
s’establirà a les vies que es determinin, per prioritzar l’estacionament dels veïns i veïnes i, alhora, potenciar
l’activitat comercial, sens perjudici de les normes de circulació de caràcter general establertes, les quals
continuaran en plena vigència i d’obligat compliment.
2. El control del temps d’estacionament s’efectuarà mitjançant un tiquet de control horari que l’usuari haurà
d’utilitzar obligatòriament a la zona verda. L’horari i les quotes es fixaran en la corresponent Ordenança
Fiscal.
3. En el moment d’estacionar el vehicle el conductor col·locarà el tiquet de control horari a la part inferior del
parabrisa, al costat més proper de la vorera, per tal que els serveis de vigilància el puguin veure fàcilment.
4. En cas que el control s’efectuï mitjançant parquímetres o aparells similars vigilats per agents o personal
habilitat, els temps d’aparcament permès serà d’una hora com a màxim.
Per a utilitzar aquesta zona l’usuari haurà d’abonar la taxa de l’ordenança fiscal de zones verdes.
5. La zona verda podrà ser utilitzada a qualsevol hora, tot i que els vehicles identificats com a residents
tindran exclusivitat d’aparcament entre les 21.00 i les 08.00 hores.
6. Seran infraccions específiques de la zona verda:
a) Manca de tiquet de control d’horari a què es refereix l’apartat anterior.
b) Que el tiquet estigui mal col·locat, de manera que no es pugui veure l’hora registrada al comprovant des
de la vorera.
c) Sobrepassar l’hora marcada com a límit de l’estacionament o aparcament.
d) Estacionar-hi vehicles que no siguin turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones o
quadricicles, Quad, ATV.
e) L’estacionament incorrecte de vehicles, no respectant els espais delimitats amb línies de color i
obstaculitzant el correcte estacionament dels altres vehicles.
f) Utilitzar fraudulentament el tiquet de control horari, i que no es correspongui amb la zona o espai on es
realitza l’ocupació.
7. Durant les hores que regeixi l’estacionament o aparcament limitat, en la zona verda, només hi podran
estacionar turismes, vehicles mixts destinats al transport de persones, quadricicles, Quad, ATV i queda
prohibit, per tant, als camions, als furgons, als vehicles mixts destinats al transport de mercaderies, als
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remolcs i als semi remolcs i similars. Les motocicletes i ciclomotors hauran d’estacionar en els llocs que
estiguin indicats sense que se’ls apliqui la limitació d’horari establerta.
8. La relació de vies urbanes amb limitació horària d’estacionament de vehicles, podrà ser modificada ja
sigui per ampliació i/o reducció, mitjançant un acord exprés de l’òrgan municipal competent, sense que
suposi haver de tramitar una modificació d’ordenança.
9. Els titulars de targetes d’aparcament per a persones amb disminució expedides per l’Administració poden
estacionar els seus vehicles, sense cap limitació de temps i sense l’obligació de treure comprovant, en els
estacionaments regulats i amb horari limitat, en les places reservades expressament per a ells i sent
obligatori exhibir la corresponent tarja que acredita aquesta condició a la part davantera del vehicle.
En el cas d’inexistència o bé ocupació d’aquestes places reservades, podran fer ús com a segona opció de
la resta de places d’estacionament.
10. L’Ajuntament pot autoritzar l’estacionament d’un vehicle conduït per una persona amb tarja
d’aparcament per persones amb disminució en zona prohibida sempre que no existeixi cap tipus de zona
reservada per a utilització general de persones amb minusvàlides físiques a prop del punt de destinació del
conductor. L’estacionament no podrà ser autoritzat en indrets en què concorri alguna de les causes de
retirada del vehicle previstos per l’ordenança de l’Ajuntament.
11. Residents. Tindran la condició de residents de zona verda totes les persones amb residència acreditada
mitjançant empadronament a les zones dels carrers amb estacionament amb horari controlat, afectat
l’estacionament directament per aquestes o zones de vianants envoltades de zona verda.
12. En el cas què la zona verda no abasti la totalitat del carrer, tindran dret a gaudir de la condició de
residents aquelles persones que resideixin a l’espai del carrer afectat per zona verda, és a dir, resideixin
davant mateix. També gaudiran d’aquesta condició si està prohibit aparcar davant de casa seva o es dóna
qualsevol dels supòsits de reserva d’estacionaments regulats en aquestes ordenances, sempre que existeixi
zona blava a ambdós costats de la reserva o a l’altra banda del carrer.
13. Pel que fa als residents de les zones de vianants, han d’estar completament envoltats de zona blava, o
si és parcialment, tindran la condició de residents aquelles persones domiciliades a la zona del carrer que
llinda directament amb aquestes zones. Excepcionalment, també tindran aquesta condició els residents en
zones del nucli històric o antic on no hi hagi estacionaments, relacionades expressament en l’ordenança
reguladora del municipi.
14. La tarja de resident s’obtindrà prèvia sol·licitud de l’interessat i està subjecta a la preceptiva autorització
municipal i s’hauran de complir els següents requisits:
a) Ser propietari del vehicle.
b) Estar empadronat al municipi en un carrer amb aparcament amb horari controlat o en zones de vianants
envoltades per zona blava o en la zona concreta del nucli antic relacionada en el punt anterior.
c) Tenir domiciliat el vehicle al municipi.
d) No tenir pendent de pagament cap sanció municipal per infracció de trànsit, que hagi adquirit fermesa i
estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals del municipi.
15. Es concedirà una sola autorització per persona i vehicle.
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16. Solament es concediran autoritzacions per vehicles automòbils i furgonetes mixtes destinades al
transport de persones, que no prestin cap servei de transport de mercaderies als establiments comercials de
la zona.
17. L’ajuntament regularà els carrers amb zona verda on no es podrà gaudir dels drets inherents a la
condició de resident i els carrers o zones del nucli històric o antic sense estacionament, que podran gaudir
de la condició de resident tot i no llindar directament a la zona verda. També es regularan les zones,
agrupació de carrers, d’autorització de residents en què es dividirà la totalitat de carrers afectats amb la
modalitat d’estacionament amb horari limitat.
18. Els vehicles amb autorització de residents estaran autoritzats a estacionar, dins de la respectiva zona o
agrupació de carrers que li correspongui per residència, des de l’hora d’obtenció del corresponent tiquet fins
a l’inici de l’horari controlat del dia següent, mitjançant l’obtenció d’un tiquet especial de resident que es
posarà a l’interior del vehicle de forma visible des de l’exterior.
19. La concessió de la tarja de resident de zona verda s’obtindrà per anys naturals i s’haurà d’actualitzar
anualment sempre que es compleixin les condicions establertes en l’ordenança.”
ANNEX 2
NOMENCLATURA EMPLEADA

NO aplica procediment art.81.5
Art.65.5.h), j) i 6 (No aplica pro. abreujat)

OM: Ordenança municipal
Art.: Article
Apt.: Apartat
Op: Opció
Qualif.: Qualificació de la infracció
L: Lleu
G: Greu
MG: Molt greu
RGC: Reglament General de Circulació (Real Decret 1428/2003, de 21 de novembre)
CON: Reglament Genral de Conductors (Real Decret 818/2009, de 8 de maig)
VEH: REglament General de Vehicles (Real Decret 2822/1998, de 23 de desembre)
AOV: Assegurança Obligatòria de vehicles
RESPONSABLES: U - Usuari T – Titular
C - Conductor A - Arrendatari
P - Passatger V – Vianant
E - Empresa adjudicatària
OM
ART.

DESCRIPCIÓ FET DENUNCIAT
APT.

QUALI

IMPOR

F.

T

PUNTS

RGC CON

RESPONSABLE

VEH

S

OP

ESTACIONAMENT EN ZONES DE CONTROL HORARI. ZONA BLAVA/VERDA
43.1
43.2

4

Estacionar el vehicle en zona d’estacionament
amb limitació horària o en zona blava/verda
excedint el temps màxim permès per
l’ordenança municipal

L

90

94-2-B-5
T

T,C,A

43.1
43.2

6a

Estacionar el vehicle en zona d’estacionament
amb limitació horària o en zona blava/verda
sense col·locar el tiquet de control horari

L

90

94-2-B-5
S

T,C,A
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6b

Estacionar el vehicle en zona d’estacionament
amb limitació horària o en zona blava/verda amb
el tiquet de control horari mal col·locat, de
manera que no es pugui veure l’hora o data
registrada al comprovant des de la vorera

L

90

T,C,A

6c

Estacionar el vehicle sobrepassant l’hora
marcada en el tiquet de control horari com a límit
de l’estacionament o aparcament

L

90

T,C,A

6d

Estacionar en lloc d’estacionament amb limitació
horària o en zona blava/verda vehicles que no
siguin turismes, vehicles mixts destinats al
transport de persones o quadricicles, Quad, ATV

L

90

T,C,A

1

Estacionar en lloc d’estacionament amb limitació
horària o en zona blava ocupant més d’una
plaça d’aparcament

L

90

T,C,A

2

L’estacionament incorrecte de vehicles, no
respectant els espais delimitats amb línies de
color i obstaculitzant el correcte estacionament
dels altres vehicles

L

90

T,C,A

6f

Utilitzar fraudulentament el tiquet de control
horari, i que no es correspongui amb la zona o
espai on es realitza l’ocupació.

L

90

T,C,A

6g

Estacionar el vehicle i abonar la taxa destinada
als residents en zona verda, sense tenir aquesta
condició

L

90

T,C,A

43.1
43.2

7

Estacionar en lloc d’estacionament amb limitació
horària o en zona blava/verda un vehicle no
autoritzat (ESPECIFICAR)

L

90

T,C,A

43.2

11

Gaudir d’una zona de residents per la qual el
vehicle no està autoritzat

L

90

T

6e

Solsona, 14 de desembre de 2016
L’alcalde president, David Rodríguez i González
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