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ORDENANÇA DE RESERVA D’ESPAIS PER A ESTACIONAMENT A LA VIA PÚBLICA
PER CÀRREGA I DESCÀRREGA PER A DETERMINATS ESTABLIMENTS COMERCIALS

Preàmbul:
La tasca d’ordenació del tràfic a les vies públiques encomanades als municipis per la
legislació de Règim local demana com a actuació significativa la regularització d’espais
aptes per tal que els vehicles de transport de mercaderies comercials puguin estacionar
sense ocasionar inconvenients al tràfic de la resta de vehicles i persones.
Aquesta qüestió ha estat tradicionalment resolta pel municipi de Roses mitjançant la
instal.lació de reserves d’espais als vials per a zona de càrrega i descàrrega, sistema que
s’ha demostrat exitòs per a resoldre els problemes generats en les franges horaries de més
densitat en la major part de les zones comercials de la vila.
Això no obstant han persistit alguns problemes puntuals derivats bé de singularitats
urbanístiques dels carrers on s’ubiquen certs comerços, bé de les peculiaritats de certs
productes comercials caracteritzats pel seu gran volum o per un constant moviment
d’entrada i sortida de la botiga al vehicle de transport. Per a solucionar aquests problemes,
les zones de càrrega i descàrrega s’han mostrat clarament insuficients.
Per tant, la intenció que mena a l’Ajuntament a establir aquesta ordenança és la d’ajustar el
mecanisme de la zona de càrrega i descàrrega a les esmentades peculiaritats presentades
per certs comerços i permetre que, malgrat aquestes singularitats, puguin continuar
treballant i guanyant-se la vida.
En conseqüència el nombre d’establiments que es poden acollir a aquesta ordenança serà
forçosament restringit i les seves peculiaritats valorades rigorosament pels òrgans
competents.
Normes:
Article 1.- Aquesta ordenança té per objecte la regulació de les autoritzacions de reserves
d’estacionament per càrrega i descàrrega a la via pública atorgades a establiments
comercials i/o tallers industrials les peculiaritats dels quals facin insuficient pels seus serveis
les zones de càrrega i descàrrega públiques en horaris comercials.

Article 2.- Els establiments comercials i/o tallers comercials que es poden acollir a aquesta
ordenança han de reunir els següents requisits:
a) Tenir per objecte mercantil la venda de productes voluminosos el comerç dels quals
requereixi una constant entrada i sortida dels mateixos de l’establiment.
b) Disposar d’una vorera no superior a dos metres.
c) Trobar-se ubicats en carrers de gran afluència de vehicles que requereixin la màxima
fluïdesa del trànsit rodat i on l’estacionament en doble fila de vehicles de mercaderies
suposi un obstacle per a tota la circulació.
Aquest aspecte concret haurà de ser informat per la Policia local.
Article 3.- Atesa l’excepcionalitat d’aquestes reserves hauran de ser autoritzades per la
Comissió Municipal de Govern.

