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NORMES D’US PROVISIONAL DE L’APARCAMENT MUNICIPAL DE 
LA PLAÇA DEL CAP 

 
 

1. Objecte d’aquestes Normes 

Aquestes normes provisionals tenen caràcter transitori i per objecte determinar el bon 

ús i funcionament de l’aparcament municipal, mentre finalitzen els tràmits de la gestió 

administrativa en relació amb la creació del servei. 

Amb aquesta finalitat l’aparcament es gestionarà provisionalment com a zona blava 

municipal, fins que entri en vigència el Reglament Regulador del servei d’aparcament 

de l’aparcament i l’ordenança municipal reguladora del corresponent preu públic del 

servei. 

 

2.-Règim d’ús 

La utilització de les places d’aparcament es realitzarà de forma provisional  únicament 

i exclusivament com a estacionament de vehicles i motocicles en règim de rotació 

horària. 

 

3.-Horari d’obertura i tancament : 

L’aparcament restarà obert cada dia sigui festiu o laborable, en horari de 7:30 h a 22 

h . A les 22 h l’Ajuntament de Moià procedirà al tancament de l’equipament i els 

vehicles i/o motocicletes que restin en el seu interior, no podran realitzar la sortida de 

l’aparcament fins l’endemà a les 7:30 h, hora d’obertura de l’aparcament . No s’obrirà 

la porta de l’aparcament en horari nocturn (de 22 h a 7:30 h dia següent). 

 

4.-Estada màxima :  

L’estada màxima a l’aparcament de vehicles i motocicletes ocupant plaça serà de 2 

hores . Serà obligatori utilitzar el rellotge horari, acreditatiu de l’hora d’arribada . 

El rellotge horari es troba a disposició dels usuaris a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament de Moià. 
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5.-Preus :  

L’estada de vehicles i motocicletes será gratuïta fins que entrin en vigència les normes 

tarifàries i de funcionament de l’aparcament . 

 
6.- Normes de circulació a l’aparcament i als accessos  

6.1. Per accedir, circular i estacionar dins dels aparcaments públics municipals, les 

persones usuàries han de respectar les normes següents: 

a) Per tal de garantir la seguretat de les persones i vehicles, l’accés dels 

usuaris de l’aparcament es farà exclusivament pels accessos habilitats per a 

vianants . Resta prohibit  l’accés a l’aparcament per les rampes d’entrada i 

sortida de vehicles.  

b) A l’interior de l’aparcament caldrà respectar allò que disposen la Llei sobre 

Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i els preceptes 

legals o reglamentaris complementaris, la senyalització de trànsit vertical i 

horitzontal i la senyalització indicadora de tota mena que hi hagi instal·lada. 

c) La velocitat màxima de circulació a l’interior dels aparcaments i a les seves 

rampes d’accés és de 10 km/hora. 

d) La marxa enrere només es permet en les maniobres necessàries per 

estacionar o en casos excepcionals. 

e) Quan el vehicle estigui estacionat, la persona conductora aturarà el motor 

i deixarà posat el fre d’estacionament. Quan es disposi a marxar, limitarà el 

funcionament del motor en punt mort al temps mínim necessari per iniciar el 

desplaçament. 

f) En cas d’avaria, la persona usuària haurà de deixar el vehicle de forma 

que no destorbi la circulació normal i ho haurà de comunicar sense demora 

a la Policia Local.  

g) L’estacionament es farà de forma que el vehicle no dificulti ni accessos ni 

maniobres de la resta de persones usuàries i, per tant, dins el perímetre de 

la plaça indicada per fer-ho. 
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h) Només es podrà ocupar una plaça per vehicle. L’ús de més d’una plaça 

per part d’un vehicle meritarà la tarifa corresponent al nombre de places 

ocupades. 

i) S’ha de respectar la prioritat de pas de les persones vianants davant els 

vehicles. 

i) Es donarà prioritat als vehicles que estiguin realitzant maniobres 

d’estacionament. 

k) Es circularà amb els llums del vehicle encesos. 

6.2. En els aparcaments municipals no es permet: 

a) L’entrada de vehicles de dimensions especials i alçada superior a la 

indicada en els accessos. 

b) Circular en punt mort a les rampes d’accés, ni tampoc a qualsevol zona 

de l’aparcament on el pendent que hi hagi ho pogués permetre. No es podran 

fer servir les rampes per engegar el motor dels vehicles aprofitant el pendent. 

c) Els avançaments de vehicles, llevat que es tracti d’avançar un vehicle 

aturat quan la circulació ho permeti. 

 

7.- Responsabilitat dels usuaris i recomanacions 

L’Ajuntament de Moià com a titular de l’aparcament no es fa responsable dels robatoris 

i/o furts que es produeixin dins l’equipament, ni de qualsevol dany als accessoris, 

contingut, càrrega o qualsevol altre tipus de propietats dipositades en o dins dels 

vehicles aparcats, i que no en siguin part, així com els perjudicis que se’n deriven. 

Per aquest motiu, les persones usuàries dels aparcaments municipals també hauran 

de seguir les següents recomanacions: 

a) Tancar amb clau els vehicles estacionats i deixar elevats els vidres de les 

finestres. 

b) No deixar objectes de valor a l’interior dels vehicles. 

 

Moià, 15 de desembre de 2022. 
 
L’Alcalde, 
Dionís Guiteras Rubio 


