
 
 

ORDENANÇA SOBRE ESTACIONAMENT REGULAT  
CÀRREGA  I  DESCÀRREGA 

 
ARTICLE 1.-  La reserva d’estacionament i les zones de prohibició 
d’estacionament constitueix un ús comú especial de bens de domini públic i, en 
conseqüència, estaran subjectes a llicència municipal, d’acord amb les 
especificacions d’aquesta Ordenança, i al pagament de qualsevol tribut i ingrés 
de dret públic que li sigui d’aplicació, segons les disposicions de cada moment. 
 
ARTICLE 2.-  Podran atorgar-se, sempre que l’interès públic ho exigeixi i no 
dificultin la circulació, els següents tipus de llicència: 
 

- Reserves d’estacionament per a: 
- 1. Edificis i espais públics. 
- 2. Càrrega i descàrrega: comerços, tallers, indústries i altres 

 
ARTICLE 3.-  Per tal d’obtenir la corresponent llicència, serà necessari informe 
favorable dels serveis tècnics municipals. 
 
ARTICLE 4.- 
a) Per autoritzar el canvi de nom de la llicència i/o de nova ubicació, serà 
necessari que el titular ho sol·liciti a l’Ajuntament, justificant que no es varien la 
utilització ni les característiques de la llicència, i que s’acompleixen les 
Ordenances vigents. En cas de variar alguna de les condicions anteriors, es 
tramitarà com si es tractés d’una nova sol·licitud. 
b) Per efectuar ampliacions i reduccions, serà necessari sol·licitar-ho a 
l’Ajuntament. 
 
 ARTICLE 5.- En tota la longitud de la zona reservada o prohibida, 
l’Ajuntament procedirà al marcatge amb pintura d’acord amb l’informe tècnic. 
 
ARTICLE 6.-  En els extrems de la senyalització anterior, visible des de la 
calçada i a una alçada de 2,50 .metres sobre el nivell de la voravia, s’haurà de 
col·locar un senyal normalitzat que anirà a càrrec del titular. 
 
ARTICLE 7.-  La quota tributària serà de 50 euros anuals.  La primera quota es 
farà efectiva a la concessió de la llicència i es considerarà renovada anualment 
amb el pagament de dita quota.  Transcorreguts quinze dies  des de la caducitat  



de la llicència, l’Ajuntament procedirà a retirar la placa i esborrar les marques 
pintades. 
 
 
ARTICLE 8.-  Prohibicions: 

- Senyalitzar ( mitjançant qualsevol procediment ) una reserva sense haver 
estat concedida la llicència preceptiva. 

- Utilitzar qualsevol altre senyalització diferent a les previstes en les articles 
5 i 6. 

- Durant l’horari indicat a la llicència NO es podrà: 
a) Aparcar-hi per diferents usos dels autoritzats. 

 
ARTICLE 9.- La llicència de reserva o de zona de prohibició es revocarà: 

- Per falta d’ús o ús indegut d’aquella. 
- Per haver canviat les circumstàncies en que es va concedir la llicència. 
- En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades 

en aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 10.-  L’incompliment de les obligacions d’aquesta Ordenança o la 
infracció d’algun dels preceptes de l’article 8, comportarà la imposició d’una 
sanció de 100 euros. 
 
ARTICLE 11.- En tots els aspectes no regulats específicament en aquesta 
Ordenança, s’estarà a les disposicions de la legislació sobre circulació i Seguretat 
Vial. 
 
Llubí, 10 de novembre de 2008. 
El Batlle,  
 
 
 
Tomàs Campaner Ferragut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 

 


