REGLAMENT REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ
D’APARCAMENT DE CAMIONS I MAQUINÀRIA PESADA

DEL

SERVEI

MUNICIPAL

Article 1. Objecte
És l’objecte del present reglament la regulació de les condicions d’utilització del servei
municipal d’aparcament de camions situat a l’avinguda Països Catalans, s/n, la titularitat del
qual correspon, com a servei públic local, a l’Ajuntament del Morell.
Article 2. Descripció del servei
El servei municipal d’aparcament de camions té per finalitat proporcionar uns terrenys ubicats
dins del terme municipal, qualificats com a via pública o equipaments, destinats exclusivament
a l’aparcament de camions de massa màxima autoritzada superior a 3.500kgs, i dedicats al
transport de mercaderies i a l’aparcament de maquinària pesada, així com a l’aparcament de
caravanes i autocaravanes.
La finalitat principal del servei és l’aparcament de camions. Es destinarà a aparcament de
maquinària pesada i a l’aparcament de caravanes i autocaravanes aquells espais o places que
no siguin vàlides per a l’aparcament de camions, o aquelles que no siguin necessàries per a
cobrir les necessitats d’aparcament de camions.
El servei d'aparcament podrà ser completat amb el servei de pupil·latge de vehicles.
Article 3. Usuaris del servei
1. La condició d’usuari de l’aparcament municipal faculta per a l’ús temporal de la plaça
d’aparcament assignada, sense que per això s’adquireixi cap dret sobre la titularitat de
l’aparcament o de la plaça. Aquesta condició serà renovable cada dos anys.
2. Podran ser usuaris del servei els propietaris dels vehicles que reuneixin les característiques
descrites en l'article anterior, i que compleixin també amb els següents requisits:
a) que l'empresa o empresari titular del vehicle tributi en el padró municipal de l'impost
sobre activitats econòmiques d'àmbit municipal, o d'àmbit territorial superior, per
l'epígraf corresponent a qualsevol activitat de transport o per qualsevol activitat
econòmica que utilitzi vehicles de transport de mercaderies o maquinària pesada.
Resten exempts d’aquesta condició els titulars de caravanes i autocaravanes no
subjectes a explotació comercial.
b) que els vehicles tributin en el padró municipal de l'import sobre vehicles de tracció
mecànica, o figura impositiva similar.
c) quan l'empresari/ària sigui una persona física, caldrà que tingui fixada la seva
residència en el terme municipal del Morell, i consti inscrit en el padró municipal
d'habitants.
d) quan l'empresària sigui una persona jurídica, caldrà que tingui establert el seu domicili
social en el terme municipal del Morell.
3. Es podrà limitar el nombre de places d’aparcament assignades a cada usuari quan el seu
nombre impedeixi l’ús a d’altres usuaris. La revocació de l’autorització no genera dret a
indemnització.
Article 4. Altres usuaris del servei
1. També podran ser usuaris del servei aquells vehicles que reuneixin les característiques
indicades en l'article 2, tot i que pertanyin a empreses o empresaris/àries amb domicili en un
altre municipi, sempre que es pugui acreditar que el seu conductor habitual tingui fixada la
seva residència en el municipi del Morell, i consti inscrit en el padró municipal d'habitants.

2. A més dels usuaris autoritzats, podran haver-hi usuaris-transeünts. Tindran aquesta
consideració els que facin ús de l’aparcament amb caràcter no habitual, o esporàdic, i abonin
la taxa o la tarifa autoritzada.
Article 5. Cessió de places
1. Les places d'aparcament es cediran seguint l'ordre de vehicles de més a menys tonatge, i
de més a menys dimensions.
2. Tindran preferència en la utilització del servei els usuaris que reuneixin els requisits de
l'article 3.
Quan hi hagi espai disponible podran utilitzar el servei els usuaris que reuneixin els requisits
de l'article 4.
3. Les places s’identificaran per un número i/o una lletra, limitant-se l’accés a la plaça al vehicle
usuari, estant totalment prohibida la seva cessió, intercanvi o transmissió, per
cap títol o concepte.
Article 6. Normes de caràcter general
1. Els usuaris estaran obligats a compliment de les prescripcions del present Reglament, i de
qualsevol ordre o instrucció dictada en exercici de les atribucions que li són conferides als
òrgans municipals per assegurar l’adequat funcionament del servei.
2. Els usuaris seran responsables dels accidents que ocasionin els seus vehicles dins del recinte
de l’aparcament.
Aquesta responsabilitat s’entén als danys causats a les persones i en les coses, ja siguin alienes
a l’aparcament o pertanyin a aquest.
3. Queda prohibida l’entrada de persones, animals i vehicles aliens a l’aparcament. El Servei
de Guàrdia Municipal establirà un control de persones autoritzades per poder accedir a l’interior
del recinte.
4. Els usuaris de l’aparcament municipal hauran d’observar en tot moment, les instruccions
que per a la circulació i estacionament dels vehicles els hi doni el Servei de Guàrdia Municipal
o el personal de l’explotador del servei en cas de gestió indirecta del mateix.
5. Els Serveis Tècnics Municipals confeccionaran un plànol de l’estacionament on hi figuraran
les places consignades, per categories de vehicles i amb la identificació dels seus usuaris,
d’acord amb les dades facilitades pel Servei de Guàrdia Municipal. En compliment del principi
de publicitat activa, aquest plànol serà objecte de publicitat al Portal de transparència
municipal.
6. Els usuaris de l’aparcament hauran d’observar en tot moment les normes de comportament
adients, entre ells i amb el personal responsable de l’estacionament, així com abstenir-se de
realitzar qualsevol acte en detriment de les condicions de conservació i neteja de la instal·lació.
En particular, està prohibida l’entrada en el recinte de qualsevol tipus de menjar i beure, així
com l’emmagatzematge de productes o materials.
7. Els usuaris que hagin tingut coneixement de la producció de qualsevol accident o incident
en l’aparcament ho faran saber de forma immediata al Servei de Guàrdia Municipal o bé al
personal de l’explotador del servei en cas de gestió indirecta, que adoptarà les mesures
necessàries.

8. Els usuaris de les instal·lacions facilitaran a la Guàrdia Municipal totes les dades relatives a
la seva identificació personal, del vehicle i, en el seu cas, de la càrrega que habitualment
transporten.
Qualsevol variació en la identitat de l’usuari o del seu vehicle haurà de notificar-se a
l’Ajuntament; així mateix, han de comunicar els canvis d’adreça o, en el seu cas, domicili
social.
S’haurà de fer saber al Servei de Guàrdia Municipal, el contingut de la càrrega, i especialment
d’aquells productes que precisin atencions especials.
Resta absolutament prohibit l’accés a vehicles que transportin mercaderies perilloses.
9. S’estableix la prohibició de dipositar en la plaça d’aparcament qualsevol objecte diferent al
que li és propi per destí, és a dir, qualsevol altre cosa que no sigui el vehicle pel qual la plaça
estigui cedida. Igualment està prohibit la càrrega, descàrrega, transvasament o dipòsit de
mercaderies en l’aparcament.
Podrà autoritzar-se, no obstant, l’aparcament del vehicle particular, corresponent al conductor
del camió mentre aquest últim no ocupi plaça.
10. No està permès l’abandonament de vehicles, mercaderies o materials de qualsevol
naturalesa en l’interior de les instal·lacions. La immobilitat continuada i injustificada d’un
vehicle durant el període de temps superior a un mes, facultarà a la seva retirada, essent per
compte del titular de la plaça el pagament de les despeses que això comporti.
11. És obligació general de tot usuari el vetllar pel bon estat de les instal·lacions, i en particular
la conservació en condicions de netedat de la plaça assignada.
12. Els usuaris hauran de comunicar al Servei de Guàrdia Municipal tota anomalia en les
instal·lacions, en els vehicles o en les mercaderies. De la mateixa manera s’haurà d’actuar en
cas de robatori, agressions, violència,... en les persones o en les coses, i haurà de formularse denúncia en la Comissaria de Policia més propera.
Article 7. Forma de prestació del servei
Aquest servei es presta en forma de gestió directa indiferenciada. No obstant, el Ple de
l'Ajuntament podrà decidir en cada moment si el servei es presta sota una altra forma de
gestió de servei públic.
Article 8. Control en la prestació del servei
L'Ajuntament detindrà en tot moment la potestat de controlar la forma de prestació del servei.
Els usuaris podran formular les reclamacions o suggeriments que considerin adients.
També podran presentar els recursos administratius que corresponguin contra les resolucions
de l’òrgan municipal o de l’explotador del servei en cas de gestió indirecta. Aquests recursos i
reclamacions hauran de ser resolts per l'òrgan competent de l'Ajuntament.
Article 9. Taxa per la prestació del servei
L'Ajuntament podrà establir l'obligatorietat de pagament de la corresponent taxa per part dels
usuaris del servei, quan es gestioni de forma directa. Per a l'establiment d'aquestes taxes
caldrà seguir el procediment preceptiu d'aprovació de la corresponent Ordenança Fiscal.
Quan el servei es presti de forma indirecta, serà potestat del gestor la proposta d'establiment
de tarifes. Aquesta proposta haurà d'estar econòmicament justificada i les tarifes hauran de
ser aprovades prèviament per l'Ajuntament.

Article 10. Reserva d’espai per a vehicles municipals
Es reserva un espai de 2 places per a l’aparcament de vehicles dels serveis municipals.
Aquesta reserva de places d’estacionament no tindrà cap afecció sobre la taxa que es pugui
establir en la corresponent Ordenança Fiscal ni en la participació de l’Ajuntament en les
despeses de gestió del servei en cas de gestió indirecta del servei.
Article 11. Empreses concessionàries de serveis municipals
S’exclouen de la condició d’usuaris del servei els vehicles que siguin propietat d’empreses
concessionàries de serveis municipals.
Article 12. Infraccions i sancions
1. Es consideraran infraccions administratives els següents fets:
a) ocupar més d’una plaça o obstaculitzar la zona de trànsit i accés a l’aparcament.
b) desobeir les ordres i instruccions del personal encarregat de la vigilància i
funcionament de l’aparcament.
c) conduir en sentit contrari al senyalitzat.
d) tenir el vehicle en marxa, una vegada aparcat, durant termini excessiu amb el
consegüent risc de contaminació, o efectuar reparacions i proves del vehicle en
l’interior de l’aparcament.
e) causar qualsevol tipus de dany o desperfecte per imprudència o negligència, sense
perjudici de la indemnització o compensació que procedeixi.
f) col·locar el vehicle indegudament en lloc no autoritzat o senyalitzat.
g) no col·locar en lloc visible l’autorització municipal per a la plaça que ocupa.
h) entrar, sortir o circular dintre sense les degudes precaucions, produint sorolls o
molèsties innecessàries.
i) utilitzar l’aparcament sense pagar la taxa o la tarifa en cas d’establiment de la mateixa
per Ordenança Fiscal.
j) promoure altercats o enfrontaments amb el personal municipal o amb altres usuaris.
k) dipositar caixes, eines, o qualsevol tipus de material en l’interior de l’aparcament.
l) qualsevol altre acció o omissió que suposi infracció d’aquest Reglament o del Codi de
la Circulació o que comporti una alteració del normal funcionament del servei.
La reiteració de tres sancions comportarà la pèrdua del dret a la utilització d’aquest equipament
municipal.
2. Les infraccions que es cometin seran objecte de sanció que haurà d’esser satisfeta, una
vegada instruït el corresponent procediment i degudament notificada, en els terminis
reglamentaris.
Les sancions que s’imposin per l’Alcaldia per la comissió de les infraccions previstes en el
present Reglament, consistiran en una multa en metàl·lic fins a un import màxim de 300 euros.
Tot això amb independència de les indemnitzacions que en el seu cas procedeixi abonar pels
danys ocasionats.
La manca de pagament de les sancions, una vegada fermes en via administrativa, autoritzarà
a l’Administració per tal d’impedir l’ús de l’aparcament i incoar expedient de revisió de
l’adjudicació de la plaça corresponent.

Aquest reglament es va aprovar en sessió plenària de 27.05.2021 i es va modificar per acord de ple de 30 de setembre
de 2021.

