
 

Concellaría de Mobilidade e Tráfico 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO 

ESTACIONAMENTO CON HORARIO LIMITADO-GRATUITO 

 

1. XUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓNS 

A experiencia destes 12 anos de vixencia da ordenanza actual aconsella introducir 

modificacións que a doten de maior claridade, seguridade xurídica e flexibilidade na 

concreción de aspectos como a determinación das rúas e horarios obxecto de 

limitación no estacionamento de vehículos a motor. 

Resulta normativamente complexo pretender plasmar de antemán na ordenanza todas 

as casuísticas que se poden dar no futuro en canto a lugares e horarios que mellor se 

adaptarían á demanda de estacionamento. Por iso, o aconsellábel é que a ordenanza 

estableza o marco xeral regulatorio do estacionamento con horario limitado e derivar a 

súa concreción en canto aos lugares de aplicación e os horarios específicos á figura 

do decreto ou bando. 

Na ordenanza vixente xa se abordaba así, ao remitirse en canto á determinación dos 

lugares de aplicación, a un bando da alcaldía, aínda que tal previsión non se 

formulaba explicitamente respecto á determinación de horarios, recolléndose unha 

regulación confusa pois por unha banda establecíase como norma un horario de  9:00 

a 14:00 cun tempo máximo de hora e media (artigo 3) e por outra banda se prevía que 

“os estacionamentos regulados, con horario limitado, que existirán naquelas rúas e 

zonas habilitadas e sinalizadas para tal fin, determinaranse por medio dun bando da 

alcaldía (anexo 1)” (artigo 3) e o anexo 2 da ordenanza relativa ao perímetro da zona 

azul facultaba ao “Sr. Alcalde para que a través dun bando aplique a mesma 

noutras zonas e horarios”. 

Coa modificación da ordenanza ábrese a posibilidade de estacionar nas zonas 

reguladas diferenciando período de mañá e período de tarde, como períodos 

independentes. 

Por  outra banda, aténdese a demanda dos servizos sanitarios e de axuda no fogar 

para poder estacionar en zona azul cando se atopen de servizo. 



Asemade, a ordenanza, no seu cadro de sancións, por erro non contemplaba a 

infracción consistente en estacionar sen ticket, o que veu obrigando até hoxe á Policía 

Local a aplicar a normativa xeral sancionadora en materia de tráfico. Cómpre polo 

tanto recoller específicamente no cadro de sancións ese suposto. 

 

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN 

 

Artigo 1. 

Substituír: “(...) das disposicións contidas no R.D. Lexislativo 339/90, do 2 de marzo, 

polo que se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor e seguridade viaria, así como o R.D. 1.398/93, do 4 de agosto que aproba o 

Regulamento do procedemento do exercicio da potestade sancionadora” 

Por: “(...) das disposicións contidas no Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de 

outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor e Seguridade Vial”. 

 

Artigo 2. 

Substituír: “(...) e no art. 7 do texto articulado da Lei sobre tráfico e circulación e 

seguridade viaria, do 2 de maio de 1990 (R.D. Lexislativo núm. 339) (...)” 

Por: “(...) e no artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e 

Seguridade Vial (...)”. 

 

Substituír: “(...) limitando o aparcamento de vehículos a un período de tempo máximo 

dunha hora e trinta minutos.” 

Por: “(...) limitando o aparcamento de vehículos a un período de tempo máximo.” 

 

Artigo 3. 

Substituir: “(...) determinaranse por medio dun Bando da Alcaldía (Anexo 1) (...)”. 

Por: “(...) determinaranse por medio dun Bando da Alcaldía (...)”. 

 



Substituir: “c. O período máximo de permanencia dun vehículo en zona azul será 

dunha hora e trinta minutos”. 

Por: “c. O período máximo de permanencia dun vehículo en zona azul será o que se 

estableza por medio de Bando da Alcaldía para cada zona”. 

 

Substituir: “e. Quedan excluídos desta limitación os vehículos da policía, protección 

civil, bombeiros, ambulancias e persoal sanitario en servizo de urxencia”. 

Por: “e. Quedan excluídos desta limitación os vehículos da policía, protección civil e 

bombeiros. Asemade, quedan tamén excluidos ambulancias e persoal sanitario e de 

axuda no fogar autorizados ou en servizo de urxencia”. 

 

Substituír: “d. Os vehículos poderán aparcar e desaparcar as veces que estime 

oportuno, sen rebasar durante a xornada a hora e trinta minutos de que dispón”. 

Por: “d. Os vehículos poderán aparcar e desaparcar as veces que estimen oportuno, 

sen rebasar en cada período de tempo continuado (de mañá ou de tarde) o horario 

máximo establecido. O Concello poderá implementar o sistema operativo que permita 

á persoa usuaria escoller unha duración do estacionamento inferior ao máximo 

permitido posibilitándolle novos estacionamentos posteriores até consumir o tempo 

máximo establecido”. 

 

Substituir: “f. Unha vez concluído o tempo máximo de utilización, o vehículo deberá 

abandonar o estacionamento e non poderá volver estacionar durante o horario 

establecido para limitación de estacionamento durante esa xornada.” 

Por: “f. Unha vez concluído o tempo máximo de utilización, o vehículo deberá 

abandonar o estacionamento e non poderá volver estacionar durante o horario 

establecido para limitación de estacionamento durante ese período de tempo 

continuado (de mañá ou de tarde).” 

 

Substituír: “g. O horario de limitación comprenderá dende as 9:00 horas ata as 14:00 

horas. Agás os domingos, e festivos non laborables, que non haberá limitación”. 

Por: “g. A limitación aplicarase exclusivamente os días laborabeis incluidos como tais 

os sábados até as 14:00”. 



Artigo 6. 

Substituír: “e. Estacionar de novo durante a mesma xornada o vehículo, unha vez 

superado o período de estacionamento limitado.” 

Por: “e. Estacionar de novo o vehículo, durante o mesmo período de tempo 

continuado (mañá ou tarde), unha vez superado o período de estacionamento 

limitado.” 

 

Artigo 8. 

Substituír: “O procedemento sancionador aplicable a esta ordenanza, así como as 

sancións correspondentes, serán as mesmas que as da Ordenanza de circulación 

quedando recollidas no cadro adxunto os feitos non recollidos na devandita 

Ordenanza”. 

Por: “O procedemento sancionador aplicábel a esta ordenanza será o previsto no Real 

Decreto Lexislativo 6/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da 

Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial e no Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral de 

Circulación para a aplicación e desenvolvemento do texto articulado da Lei sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial. As sancións serán as 

recollidas no cadro adxunto”. 

 

Substituir no cadro “Estacionar na zona azul colocando o ticket de xeito que non 

permita a súa comprobación” 

Por: “Estacionar na zona azul sen título habilitante específico que o autorice ou 

colocándoo de xeito que non permita a súa comprobación 

 

Anexo 1. Suprimir 

Anexo 2. Suprimir 

Anexo 3. Converter en Anexo I 
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