Ajuntament de Pals

Reglament regulador del règim jurídic de la prestació del servei públic
Reglament d’estacionament amb limitació horària a l’espai públic del municipi de
Pals
Abast Modificació parcial
4, apartat sisè
Article 6, apartats primer i segon
9.c)
El 16 de març de 2021 es reuneix la comissió d’estudi constituïda mitjançant el Decret
núm.184/2021, d’11 de març, per a la redacció de l’avantprojecte de la modificació del
reglament regulador del règim jurídic de la prestació del servei públic d’estacionament
amb limitació horària a l’espai públic del municipi de Pals (exp.núm.223/2021),
resultant el text següent:
Disposició

Redacció actual

Article 4.6

-

Article 6.1

La finalitat de la zona vermella és
la d’afavorir la rotació dels
vehicles estacionats a les zones
comercials i, en particular, al
carrer Enginyer Algarra

Article 6.2

L’estacionament a la zona
vermella, el qual és gratuït, està
limitat a seixanta minuts, no
podent prorrogar-se. No obstant
això, els/les veïns/es residents en
carrer senyalitzats amb la zona
vermella podran estacionar els
seus vehicles sense cap tipus de
limitació horària a partir de les
20.00h i fins a les 8.30h

Article 9.c)

Zona vermella: de dilluns a
dissabte, de 8.30h a 13.30h i de

Proposta de nova redacció
També
podran
gaudir
de
beneficis fiscals les persones
que hagin adquirit qualsevol dels
abonaments previstos a l’article
6 de l’ordenança fiscal municipal
reguladora de la taxa per a
l’estacionament de vehicles de
tracció mecànica en les vies
publiques municipals, és a dir,
totes les persones no incloses
en els apartats 4 i 5 de l’article 4
del Reglament
La finalitat de la zona vermella
és la d’afavorir la rotació dels
vehicles estacionats a les zones
comercials i, en particular, al
carrer Enginyer Algarra i a
l’avinguda Mediterrània
L’estacionament a la zona
vermella, el qual és gratuït, està
limitat a seixanta minuts, no
podent prorrogar-se. La limitació
és de quaranta minuts per a
l’avinguda
Mediterrània.
No
obstant això, els/les veïns/es
residents en els emplaçaments
senyalitzats
amb
la
zona
vermella podran estacionar els
seus vehicles sense cap tipus de
limitació horària a partir de les
20.00h i fins a les 9.00h
Zona vermella:
Nucli urbà: de dilluns a dissabte,
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TRÀMIT DE CONSULTA PRÈVIA

Ajuntament de Pals
16.30h a 20.00h

de 9.00h a 13.30h i de 16.30h a
20.00h
Nucli de la platja: de dilluns a
diumenge, de 9.00h a 20.00h

Simultàniament es sotmet aquest avantprojecte al tràmit de la consulta prèvia regulat a
l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, amb la finalitat de sol·licitar l’opinió de la ciutadania en
relació amb l’oportunitat d’aquell, els problemes que pretén solucionar i les possibles
solucions alternatives. Amb aquesta finalitat l’avantprojecte es publica, durant un
termini de deu hàbils, al portal web municipal, al tauler d’anuncis electrònic municipal i
a les xarxes socials de l’Ajuntament de Pals.
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