
Guàrdia Municipal 
Àrea de Governació 
Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
C/ Madrenys, 5 
17185 Vilobí d’Onyar 

Tel.     972 47 37 04 
Fax.    972 47 38 64 

 
CAMPANYA  INFORMATIVA DEL 12 AL 21 DE GENER 

INFORMACIÓ ESTACIONAMENTS AMB LÍMIT HORARI/ZONES BLAVES 
 

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar va senyalitzar  amb zones blaves, zones amb limitació horària 
gratuïta, amb estacionament màxim de  45 minuts, els estacionaments més pròxims a les zones 
comercials del poble i màxim de 20 minuts als estacionaments més cèntrics, amb la intenció d’evitar 
els estacionaments perllongats i facilitar així la mobilitat dels vehicles en aquestes zones:  

- Zona màxim 20 minuts: estacionaments Plaça Nova. 
- Zona màxim 45 minuts: C/ Madrenys – Pàrquing Municipal C/ Madrenys– Pàrquing 

Municipal C/Migdia - Plaça Vella i C/ St. Narcís. 
 
És obligatori informar de l’hora d’inici d’estacionament a les zones amb límit horari, els usuaris 
d’aquest estacionaments poden informar de l’hora d’inici de l’estacionament de diferents formes, 
escrivint-ho amb un paper o amb rellotges horaris. Per facilitar aquesta informació l’Ajuntament  de 
Vilobí va dissenyar rellotges horaris que es poden trobar de forma gratuïta als comerços del poble, a 
l’Ajuntament i a dependències de la Guàrdia Municipal. 
 

UTILITZACIÓ DELS ESTACIONAMENTS AMB LÍMIT HORARI I ELS RELLOTGES HORARIS: 
- El rellotge horari s’ha de col·locar en un lloc visible informant de l’inici d’estacionament, fent 

girar la rodeta de la part superior. 
- En els estacionaments permesos màxim 45 minuts al rellotge informarem de l’inici 

d’estacionament, el rellotge donarà també l’hora de fi d’estacionament. 
- En els estacionaments permesos màxim 20 minuts al rellotge informarem de l’inici 

d’estacionament, el rellotge no donarà l’hora de fi d’estacionament, tindrem 20 minuts 
permesos des de l’hora d’inici d’estacionament. 

- L’estacionament esta limitat a 45 o 20 minuts  de dilluns a dissabte de 09:00 a 
13:00 i de 16:00 a 20:00. 

 
PER a UN BON FUNCIONAMENT D’AQUESTES ZONES AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE TOTS 
INFORMANT DE L’HORA D’ESTACIONAMENT I/O ESTACIONANT A ZONES SENSE LIMITACIÓ QUAN 
EL TEMPS D’ESTACIONAMENT PREVIST SIGUI SUPERIOR AL PERMÈS.   

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ 
Infraccions en estacionaments amb horari limitat: 
- 48.1 Estacionament amb falta de comprovant horari o per no col·locar en un lloc visible  40€ 

- 48.2 Estacionament sobrepassant el límit horari indicat en el comprovant   30€ 
- 48.3 Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color blau    40€ 

ABONAR LA DENÚNCIA ABANS DE 20 DIES COMPORTA UN 50% DE DESCOMPTE 


