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Alcaldia  
Mobilitat  
c/Sant Jaume 16-26, 5a planta. Despatx 504 Edifici Vila Oberta - 08401 Granollers  Tel: 938426670    serveis@granollers.cat  

 

Establiment de zones d'estacionament
 
Assumpte: Suspendre temporalment el funcionament de la zona verda i blava en tot el 
terme municipal per les limitacions a la llbertat de circulació decretat per la declaració de 
l'estat d'alarma pel COVID-19

Número Expedient: 1/2020/448

Fets:

Primer El 24 de novembre de 2009, el Ple municipal va aprovar inicialment el canvi de la 
forma de gestió indirecta per mitjà de concessió administrativa dels servei d’estacionament 
regulat de vehicles a la via pública (zona blava) a gestió directa a través de la societat 
mercantil de capital íntegrament públic GRANOLLERS PROMOCIONS, SA.  També va 
aprovar el seu reglament regulador.  

Durant el termini d’informació pública no es van presentar al·legacions, mitjançant la 
publicació dels anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 07/2/2009, 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 5521, de 07/12/093, i en el tauler 
d'edictes de la Corporació, i en virtut de l'acord plenari, l'establiment es considera aprovat 
definitivament.

El 27 de gener de 2010 en el BOPB número 23, es va publicar l’aprovació definitiva de 
l’esmentat canvi de gestió dels serveis i el seu reglament regulador, que es va transcriure 
literalment.

En conseqüència, el 27 d'abril de 2011, es dicta la Resolució 477/2011 en la qual es fa 
efectiu la gestió directa a través de Granollers Promocions, SA, dels serveis d'estacionament 
regulat de vehicles a la via pública (zona blava) i el servei de lloguer de bicicleta pública 
(Ambicia't), a partir de l'1 de maig de 2011.

El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 26 de març de 2013, va aprovar el 
Dictamen relatiu a l’ampliació d'estacionament regulat en superfície - zona blava: 
incorporació, eliminació i canvi en la qualificació dels carrers i l'aprovació provisional de la 
modificació de l'OF 2.11 (taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 
públiques municipals).
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Segon El 26 de març de 2013, el Ple de la corporació va aprovar inicialment l'establiment 
del servei públic d'aparcament regulat en àrea verda i el seu reglament.

Durant el termini d’informació pública, mitjançant la publicació dels anuncis en el  BOPB de 
05/04/13, DOGC, núm. 6349, de 05/04/13, així com el tauler d'edictes de la Corporació, no 
es van presentar al·legacions i, en virtut de l'acord plenari, l'establiment es considera aprovat 
definitivament.

Tercer El 12 de març es va aprovar el real Decret-llei 7/2020 pel qual s’adopten mesures 
urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

El 13 de març de 2020 es va aprovar la Resolució SLT/720/2020, per la qual s'adopten 
mesures addicionals per la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, dictada pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Finalment el 14 de març de 2020 es va aprovar el Reial decret 463/2020 pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, 
que va adoptar una sèrie de mesures en relació amb la limitació de la mobilitat de les 
persones així com les de les activitats socials i econòmiques de l’estat espanyol. 

Quart  Arran de l’epidèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 i atesa l’activació en fase d’alerta 
del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles de 
potencial risc, que s'ha activat el Pla per reforçar la implementació de mesures amb l'objectiu 
de contenir el nombre d'afectacions.

La situació és tant greu, que amb posterioritat s'han dictat fins a 47 disposicions, totes d'elles 
per urgència i totes elles cada cop més restrictives, fins al punt que des del 21 de març de 
2020, no es pot circular per Catalunya sense un document d'autodeclaració. 

Cinquè  En data 19 de març de 2020 Granollers Promocions, SA va determinar la 
impossibilitat d’execució dels contractes referenciats a continuació, dels que es va declarar 
la suspensió:
 Contracte de «Inspecció de l’estacionament regulat en superfície i les zones de distribució 

urbana de mercaderies de Granollers» respecte el Lot: L0, formalitzat en data 27 de 
gener de 2020 entre Granollers Promocions, SA i ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, 
SA UNIPERSONAL (referència RCT19024L0)

 Contracte de «Manteniment dels parquímetres de control de l’estacionament de les àrees 
regulades en superfície i de la plataforma de gestió del manteniment, de Granollers» 
respecte el Lot: L0, formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre Granollers Promocions, 
SA i ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SA UNIPERSONAL (referència 
RCT19025L0)

Sisè   Amb l’objectiu de facilitar l'aplicació de les mesures adoptades per les autoritats 
competents en la lluita contra l'expansió de la pandèmia, i davant de la impossibilitat 
d’execució dels contractes «Inspecció de l’estacionament regulat en superfície i les zones de 
distribució urbana de mercaderies de Granollers» i “Manteniment dels parquímetres de 
control de l’estacionament de les àrees regulades en superfície i de la plataforma de gestió 
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del manteniment, de Granollers» per part de Granollers Promocions, el Servei de Mobilitat 
proposa l’adopció de les següents mesures:
 Suspendre el funcionament de la zona blava i zona verda en tot el terme municipal  fins a 

la finalització de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol. 
 Mantenir el normal funcionament i la normal regulació de les zones de càrrega i 

descàrrega per tal de permetre la realització de compres necessàries i l’abastament de 
productes de primera necessitat.

Setè  La tècnica d’assessorament jurídic ha emès informe favorable sobre la proposta 
formulada pel Servei de Mobilitat sobre la suspensió temporal del funcionament de la zona 
verda i blava en tot el terme municipal per les limitacions a la llibertat de circulació decretat 
per la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19.

Fonaments de dret:

I.- Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures 
addicionals per la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, dictada pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya .

II.- Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió 
de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. 

III.- Acord GOV/40/2020, de 3 de març, pel qual es revisa el Pla d'actuació del PROCICAT 
per pandèmies, que passa a denominar-se Pla d'actuació del PROCICAT per emergències 
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Publicat al DOGC 
número 8078, de 5 de març de 2020.

Resolc

Primer.- Suspendre el funcionament de la zona blava i zona verda en tot el terme municipal 
per les limitacions a la llibertat de circulació imposades en l’article 7 del RD 463/2020, de 14 
de març, des del dia 18 de març de 2020 fins a la finalització de l’estat d’alarma decretat pel 
Govern espanyol, d’acord amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.

Segon.- Mantenir el normal funcionament i la normal regulació de les zones de càrrega i 
descàrrega per tal de permetre la realització de compres necessàries i l’abastament de 
productes de primera necessitat.

Tercer- Publicar la present resolució en el tauler electrònic de la corporació per al seu 
general coneixement. 
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La Secretària accidental

Granollers, 02/04/2020

L'Alcalde
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