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La Junta de Govern Local, d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 07 de juny de 
2022, ha adoptat, entre d'altres, l'acord següent: 

31.- Urgència I).- Aprovació de l'estacionament regulat de rotació de vehicles a 
l'aparcament de la platja i encàrrec de gestió a l'empresa municipal Prat Espais, 
SLU (exp. 20808/22).

El Ple municipal, en data 2 de juny de 2010, va aprovar el sistema de gestió del servei 
públic local d'estacionament regulat de vehicles a les vies públiques, mitjançant la 
modalitat de gestió directa a través de la societat municipal Prat Espais SLU.
En el mateix acord plenari es va acordar aprovar el document de condicions reguladores 
de l'encomana a la societat municipal Prat Espais SLU per a la gestió directa de la zona 
d'estacionament regulat de vehicles (zona blava) així com autoritzar que l'empresa 
municipal Prat Espais SLU percebi directament les tarifes corresponents establertes a les 
Ordenances Fiscals per aquest concepte, així com a rescabalar a l'empresa municipal en 
cas de suspensió del servei per motius d'interès general o particular, en la forma i 
imports que es determinin

Igualment es va aprovar inicialment el Reglament regulador de les zones 
d'estacionament controlat de vehicles a la via pública del Prat de Llobregat.

Consta en l’expedient el text refós del Reglament regulador de les zones d’estacionament 
controlat de vehicles a la via pública, desprès de la darrera modificació aprovada pel Ple 
municipal de data 6 de maig de 2015 (document ORGZI01H). 
Davant el gran increment de visitants que la platja del Prat de Llobregat ha registrat els 
darrers estius, des de l’any 2014, es va establir un sistema d’estacionament regulat de 
superfície, per evitar la problemàtica d’accessibilitat i estacionament d’automòbils, i 
especialment els caps de setmana. Amb aquesta regulació es pretén evitar situacions 
conflictives en hores puntes i desincentivar l’accés amb vehicle particular a una zona a la 
que es pot accedir amb transport públic (de temporada) i mitjançant els accessos 
segregats per a vianants i per a bicicletes.

En data 27 de maig de 2022 s’ha presentat “ Informe sobre l’encàrrec de gestió a Prat 
Espais, SLU. de l’estacionament regulat a la platja del Prat de Llobregat pel 2022.”

Aquest estiu 2022, les zones d’estacionament regulat de rotació en modalitat de zona 
verda, estaran ubicades a les tres parcel·les de propietat d’AENA. La temporada serà de 
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l’1 de juny al 30 de setembre de 2022, en la franja horària de 9:00 a 21:00 tots els dies 
(inclosos festius).

Per tot l’exposat, cal realitzar una encomana per a la gestió de l’estacionament de rotació 
regulat de vehicles a les tres parcel·les d’AENA situades a la platja del Prat, a l’empresa 
municipal Prat Espais, SLU.

L’esmentat encàrrec inclou, la gestió i el control de les zones d’estacionament regulat en 
modalitat de zona verda, també la instal·lació i gestió de tots els elements materials i 
humans necessaris per al correcte funcionament d’aquests espais.

Consta a l’expedient informe de la tècnica mitjana de Transports i Mobilitat de 
l’Ajuntament de data 1 de juny de 2022 amb la concreció i justificació de l’encomana de 
gestió en que s’especifica que les zones d’aplicació (parcel·les d’AENA), el nombre de 
places de cadascuna i els horaris d’activitat no es modifiquen respecte els previstos 
prèviament. 

Igualment, consta informe jurídic d’1 de juny de 2022.

Atès el Decret d'organització DEC/4429/2019, de 27 de juny, publicat en el BOP de l'11 
de juliol de 2019, pel qual s’efectua la delegació de competències de l’alcalde a la Junta 
de Govern Local s’acorda per unanimitat:

Primer.- Aprovar l’estacionament regulat de rotació de vehicles a les tres parcel·les 
d’AENA situades a la platja del Prat, en modalitat de zona verda, on podrà estacionar 
qualsevol vehicle, però d’ús preferent per a residents amb distintiu.

El funcionament de l’esmentat estacionament serà en la franja horària de 9:00 a 21:00, 
tots els dies (inclosos festius).

La temporada serà l’establerta a l’article 3 de l’ordenança fiscal núm. 23, de l’1 de juny al 
30 de setembre de 2022, i s’aplicarà la taxa de la zona B de l’article 4.2 de l’ordenança 
esmentada.

Segon.- Encomanar la gestió de l’estacionament regulat de rotació de vehicles a les tres 
parcel·les d’AENA situades a la platja del Prat, a l’empresa municipal Prat Espais, SLU, 
amb NIF B63842439. L’encàrrec inclou la instal·lació i la gestió de tots els elements 
materials i humans necessaris.

Tercer.- Donar publicitat d’aquest estacionament regulat en superfície al web municipal i 
als mitjans de comunicació d’àmbit local.

Quart.- Facultar al tinent d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia, Innovació, Agenda 2030 i Next 
Generation per a l’execució d’aquest acord.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

La qual cosa us comunico perquè en prengueu coneixement i als efectes que corresponguin.

El Prat de Llobregat
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