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ORDENANÇA REGULADORA DE LA PARADA I ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA DE CASTELLDANS. 

 

Disposicions generals 

 

Article 1. Objecte 

La present Ordenança desenvolupa el que es preveu en els Article s 7.b) i 38.4 del Text articulat de la Llei sobre trànsit, 

circulació de vehicles a motor i seguretat vial (Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 02.03), regulant el règim de 

estacionament i de parada en les vies urbanes de Castelldans, i l’adopció de les mesures necessàries per evitar 

l’entorpiment del trànsit, inclosa la retirada del vehicle.  

 

Capítol I.- Parada i estacionament dels vehicles  

 

Secció 1a. Parada dels vehicles  

 

Article 2. 

En una via pública els conductors només poden parar els seus vehicles en un lloc no destinat a l’estacionament de 

vehicles durant el temps imprescindible per carregar o descarregar persones o objectes, sense que en cap cas la parada 

pugui excedir de dos minuts. El conductor no ha d’abandonar el vehicle, llevat que sigui estrictament necessari, i 

realitzarà la parada en el lloc que pertorbi menys la circulació de la resta de vehicles i dels vianants.  

 

Article 3. 

Els conductors no poden parar els seus vehicles en llocs on la parada pugui significar alguna mena de perill. Tampoc no ho 

poden fer en llocs on la parada estigui expressament prohibida per algun senyal, i en especial en els marges de les vies 

públiques senyalats per una línia groga continua.  

 

Secció 2a. Estacionament dels vehicles  

 

Article 4. 

En les vies públiques els conductors no poden estacionar els seus vehicles:  

a. En els llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents.  

b. En les zones destinades a la circulació de vehicles.  

c. En les zones destinades a la utilització dels vianants, com ara voreres, places, passos per vianants, etc.  

d. En les zones enjardinades i d ornat o de servei públic.  

e. En les cantonades, quan es dificulti la visibilitat o el gir de qualsevol altre vehicle.  

f. En llocs on destorbin la sortida d’altres vehicles correctament estacionats.  
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g. En les zones d’autorització especial, com ara guals, parades d’autobusos, zones reservades als taxis, zones de 

càrrega i descàrrega, zones reservades a obres, etc.  

h. Quan s’obstaculitzin les sortides d’emergència i altres accessos de seguretat de locals públics o d’edificis 

privats.  

i. Per un període superior al previst en els corresponents senyals. En les zones que eventualment hagin de ser 

ocupades per la realització d actes públics o per la prestació de serveis públics.  

j. En un mateix lloc per un període superior a 15 dies, si no hi ha cap senyal que indiqui un període diferent.  

 

Article 5. 

Els titulars de targetes d’aparcament per a vehicles de persones disminuïdes podran estacionar els seus vehicles en llocs 

que no perjudiquin el trànsit de la resta de vehicles. En cap cas, però, no els podran estacionar en llocs que suposin causa 

de retirada del vehicle.  

 

Article 6. 

 

1. Les motocicletes o ciclomotors hauran d’estacionar a la calçada o en aquells espais especials destinats per aquest fi en 

voreres, passeigs i andanes. En cas que la calçada no existeixi espai o que a la zona no es trobin espais especials 

d’estacionament es podrà estacionar en voreres i andanes de més de tres metres d’amplada, a una distància de 50 

centímetres de la vorada. Queda expressament exclosa la possibilitat d’estacionar en els passeigs si no estan senyalitzats.  

2. En cas de no existir espai a la calçada o zones senyalitzades si les voreres o andanes tenen una amplada compresa entre 

tres i sis metres, l’estacionament es farà paral·lelament a la vorada i si es superior a sis metres, en semibateria. En el cas 

que hi hagi escossells, l’estacionament es farà dins dels espais que els separen. En tots els casos es guardarà sempre 

l’esmentada distància de cinquanta centímetres de la vorada.  

3. La distància mínima entre aquests vehicles, estacionats segons els apartats anteriors, i els límits d un pas per a vianants 

senyalitzat o d una parada de transport públic, serà de dos metres.  

4. L estacionament sobre voreres, andanes y passeigs es farà circulant amb el motor parat i sense ocupar el seient. 

Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar el desnivell de la vorada.  

5. L estacionament a la calçada es farà en semibateria, ocupant una amplada màxima d un metre i mig.  

6. Quan s estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de manera que no impedeixi accedir-hi.  

 

Article 7. 

Ningú no pot reservar-se per al seu ús particular, sense la corresponent autorització municipal, zones d estacionament 

adreçades a l’ús general. 

 

Article 8.  

Cada dia que un vehicle romangui estacionat en lloc prohibit causa una infracció independent. 
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Secció 3a. Estacionament en règim alternatiu. 

 

Article 9. 

En aquells carrers en què l'autoritat municipal ordeni l'estacionament de forma alternativa, bé per quinzenes, mesos o 

altres períodes que s'especifiquin, les pautes a seguir per les persones conductores es regiran d'acord amb les següents 

premisses: 

 

• El canvi de costat d'estacionament al final de cada període es durà a terme com a màxim a les 9.00 hores del 

matí del primer dia següent, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació. 

• Quan el dia del canvi sigui festiu, aquell s'ajornarà fins al primer dia laborable següent. 

• No es podrà estacionar a cap de les dues bandes fins que es pugui fer al costat correcte sense cap perjudici per 

al trànsit. 

 

A títol exemplificatiu però no limitatiu s’estableix estacionament de forma alternativa en les següents vies i pel termini 

establert: 

 

a. Carrer la Banya. Es prohibeix l’estacionament a la banda esquerra per període indefinit. 

 

Article 10. 

Per a ampliar la llista de carrer amb estacionament altern, caldrà que es faci mitjançant resolució d’alcaldia, o bé, acord 

de la junta de govern local, i exposar aquest, per 15 dies hàbils al tauler d’edictes electrònic municipal. Així mateix caldrà 

fer-ne difusió pel sistema de megafonia, a fi efecte de garantir que els ciutadans coneguin la modificació i puguin fer 

quantes al·legacions considerin oportunes.  

 

 

Secció 4a. Estacionament en zones de càrrega i descàrrega  

 

Article 11. 

Les zones de càrrega i de descàrrega podran ser utilitzades pels vehicles de caràcter comercial o industrial pel temps 

estrictament necessari per realitzar aquestes operacions i que mai no podrà ser superior a 30 minuts. Les zones de 

càrrega i descàrrega no podran ser utilitzades com a simple estacionament per cap classe de vehicles, ni tant sols els de 

caràcter comercial o industrial. 

 

 

Capítol II.- Règim sancionador  
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Article 12.  

Les accions o omissions que infringeixen el que es disposa en la present ordenança tindran el caràcter d’infraccions 

administratives i seran sancionades pel Servei Català de trànsit, en virtut del conveni de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament de Castelldans i aquest organisme, amb la imposició de les multes previstes en l’Article 67.1 del Text 

Articulat de la Llei de trànsit o en els preceptes que posteriorment el substitueixin o el desenvolupin. 

 

 

Disposició final 

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al BOP i regirà de forma indefinida fins a la seva 

derogació o modificació. 
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