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Núm. 19

AJUNTAMENT DE PERALADA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’unes ordenances
Expdts. Núms. 299 i 300/2015
Atès que no s’ha presentat cap al·legació o reclamació contra els
acords d’aprovació inicial de modificació d’unes ordenances,
adoptats pel Ple en la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre
de 2015, els acords esmentats es consideren aprovats de manera
definitiva.
De conformitat amb el que preveu l’article 66 del Decret 179/95, de
13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
(ROAS)
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE SUBVENCIONS I AJUDES PER LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES
“Article 4. Subvenció del 20% sobre el pressupost de les obres a realitzar, amb un màxim de 821 euros”
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
“CAPÍTOL IX: REGULACIÓ ACCÉS I/O ESTACIONAMENT A
ZONES RESTRINGIDES
Article 66. Accés i/o estacionament al nucli històric i a zones restringides. Obtenció dek distintiu identificador.
Degut a les característiques de la distribució urbana, la tipologia de
carrers i la quantitat limitada de places d’estacionament disponibles, en especial al Centre Històric de Peralada, l’Ajuntament podrà
senyalitzar i restringir l’accés i l’estacionament en zones determinades. A tal efecte es crearan els distintius necessaris per tal d’identificar els vehicles autoritzats a circular i/o estacionar.
Per sol·licitar el permís d’accés i/o estacionament és necessari sol·
licitar-ho a l’Ajuntament i aquest facilitarà un distintiu per a la seva
identificació.
El vehicles autoritzats hauran de situar el distintiu identificador en
lloc visible per la seva validació.
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66.1. Dret d’accés
Com a norma general, tenen dret d’accés al nucli històric:
• Tots els vehicles que estiguin al corrent del pagament de l’IVTM a
l’Ajuntament de Peralada.
• Els vehicles que, no paguen l’IVTM a l’Ajuntament de Peralada,
només si:
a) El titular és propietari o llogater d’una vivenda o negoci al municipi.
b) El titular és propietari o llogater d’un establiment al municipi.
Els vehicles que no compleixin amb cap d’aquests requisits no tenen
dret d’accés al nucli històric o les zones senyalitzades. No obstant,
l’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar excepcionalment l’accés
a vehicles que no compleixin amb cap dels requisits sempre i quan
l’interessat exposi motius justificables.
Per obtenir el permís d’accés és necessari sol·licitar-ho a l’Ajuntament i aquest els facilitarà un distintiu per a la seva identificació.
El vehicles autoritzats hauran de situar el distintiu identificador en
lloc visible per tal de la seva validació.
66.2. Dret d’estacionament
Tenen dret d’estacionament:
a) Tots els vehicles que estiguin al corrent del pagament de l’IVTM
a l’Ajuntament de Peralada.
b) Els vehicles comercials els titulars dels quals siguin propietaris/
llogaters d’un establiment al nucli històric o zones senyalitzades.
Els vehicles que no compleixin amb cap d’aquests requisits no tenen dret d’estacionament al nucli històric o les zones senyalitzades.
No obstant, l’Ajuntament es reserva el dret d’autoritzar excepcionalment de manera temporal l’estacionament a vehicles que no
compleixin amb cap dels requisits sempre i quan l’interessat exposi
motius justificables. Com pot ésser, a títol d’exemple, persones amb
problemes de mobilitat, cura i/o atenció de persones i familiars.
Tenir dret d’estacionament no implica ni tenir una plaça d’aparcament reservada, ni garanteix tenir una plaça d’aparcament a qualsevol hora del dia.
Per sol·licitar el permís d’estacionament és necessari sol·licitar-ho a
l’Ajuntament i aquest els facilitarà un distintiu per a la seva identificació.
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El vehicles autoritzats hauran de situar el distintiu identificador en
lloc visible per la seva validació.
Contra l’aprovació definitiva d’aquestes modificacions, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya dins el termini legal de dos mesos comptats a
partir de la present publicació, sense perjudici d’emprar qualsevol
altra via de recurs que considerin pertinent.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Peralada, 4 de gener de 2016
Pere Torrent i Martín
Alcalde
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