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MLF/aca 
 

DECRET 
 
L’Organització Mundial de la Salut ha declarat que el virus SARS-CoV-2 s’ha 
convertit en una pandèmia. Dins del territori de Catalunya s’han detectat 
nombrosos casos de SARS-CoV-2, que no deixen d’anar en augment.  
 
El govern espanyol ha decretat l’Estat d’Alarma, en virtut del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, havent-se establert, entre d’altres, mesures de 
confinament de la població, amb determinades excepcions. L’estat d’alarma ha 
estat prorrogat posteriorment pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, i resta 
pendent una nova pròrroga ja anunciada pel Govern estatal.  
 
Considerant que de conformitat amb el Reial Decret – Llei 10/2020, de 29 de 
març, el servei d’estacionament regulat amb horari limitat no és un servei públic 
essencial.  
 
Atès que l’Ajuntament de Figueres ha de contribuir a pal•liar els efectes i 
contagis del coronavirus per tal de preservar la salut dels ciutadans, és voluntat 
de l’equip de govern facilitar les mesures adoptades per les autoritats 
competents en la lluita contra l’expansió de la pandèmia, suspenent el servei 
d’estacionament regulat amb horari limitat, en totes les seves modalitats (zones 
blava, verda, taronja i vermella), així com l’aplicació de les taxes establertes per 
a la seva prestació.  
 
Considerant que l’article 39.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú, estableix que excepcionalment, podrà atorgar-se eficàcia 
retroactiva als actes que produeixen efectes favorables als interessats, sempre 
que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a la què es retrotregui 
l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres 
persones.  
 
Atès que l’article 26.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del 
Sector Públic, que estableix que les disposicions sancionadores produiran 
efecte retroactiu quan afavoreixin al presumpte infractor, tant pel que fa a la 
tipificació de la infracció com a la sanció, i als seus terminis de prescripció, fins i 
tot respecte de les sancions pendents de compliment a l’entrar en vigor la nova 
disposició.  
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Tenint en compte l’article 21.1.m) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, que li atorga competències a l’Alcaldia en casos de 
catàstrofe o infortunis públics, sota la seva responsabilitat i havent-ne de donar 
compte al Ple. 
 
Per tot això, la Cap de Serveis Jurídics de Serveis Urbans informa 
favorablement la tramitació del present expedient administratiu. 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
 
Primer.- Suspendre temporalment l’aplicació de les següents ordenances:  
 

1. Articles 15, 16 i 17 de l’Ordenança Municipal de Circulació.  
 

2. Ordenança municipal reguladora de l’estacionament amb horari limitat i 
aparcament vigilat.  

 
3. Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de les taxes per la utilització 

privativa o aprofitament especial del domini públic i prestació de serveis 
o de realització d’activitats administratives de competència municipal, en 
tot allò relatiu a les taxes regulades a l’annex, apartat 1.8 “taxa per 
estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies”.  

 
La suspensió tindrà efectes des de les 00.00 hores del dia 16 de març de 2020 
i mentre es mantingui la vigència de la declaració de l’estat d’alarma.  
 
Segon.- Demanar a la població que minimitzi els desplaçaments, i que faci l’ús 
més restrictiu possible de les zones d’estacionament regulat, quan hagi de fer 
gestions ineludibles o legalment permeses, i durant el temps mínim i 
indispensable, utilitzant preferentment els aparcaments particulars qui en 
disposi.  
 
Tercer.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
Figueres, a la web municipal, i fer-ne difusió a través dels diferents canals 
establerts per al general coneixement dels usuaris.   
 
Quart.- Notificar aquest acord a Fisersa, SA, societat municipal gestora del 
servei, per tal que prengui les mesures adients per a informar als usuaris del 
servei.  
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Guàrdia Urbana de Figueres.  
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució al proper Ple municipal que se 
celebri.  
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
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Decret signat per L'alcaldessa presidenta i per La secretària de la corporació 
que en dóna fe. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
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