
AJUNTAMENT 
DE 

SANT JOAN D'ALACANT 

EDICTE   

Aprovat per l'Ajuntament Ple de data 6 de juliol de 2004 l'acord en relació amb 
l'aprovació provisional de l'Ordenança Municipal reguladora de Trànsit, Circulació de 
Vehicles a Motor i Seguretat Vial publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 29 
de juliol de 2004 per a la presentació de suggeriments o reclamacions pel termini de 30 
dies, no havent-se'n presentat cap, es considera definitivament aprovada. La present 
Ordenança, entrarà en vigor una vegada s'haja publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la Província i haja transcorregut el termini de quinze dies previst en l'article 70.2 de la 
LRBRL.

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ 

TÍTOL PRELIMINAR  

OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ  

Article 1.:  COMPETÈNCIA.: 

La present Ordenança es dicta en exercici de les competències atribuïdes als Municipis 
en matèria d'ordenació del trànsit de persones i vehicles en les vies urbanes per la Llei 
Reguladora de les Bases del Règim Local i per la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles 
a Motor i Seguretat Vial.

Article 2.:  OBJECTE.  

És objecte de la present Ordenança la regulació dels usos de les vies urbanes i 
travessies d'acord amb les fórmules de cooperació o delegació amb altres Administracions, 
fent compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la 
necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús per als vianants dels carrers, així 
com l'establiment de mesures d'estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la rotació 
dels aparcaments prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb discapacitat 
que tenen reduïda la seua mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat 
d'afavorir la seua integració social.



Article 3.:  ÀMBIT D'APLICACIÓ. 

 L'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança obligarà als titulars i usuaris/es de les vies 
i terrenys públics urbans i en els interurbans, la competència dels quals haguera sigut 
cedida a l'Ajuntament, aptes per a la circulació, als de les vies i terrenys que, sense tenir 
aquesta aptitud siguen d'ús comú i, a falta d'altres normes, als titulars de les vies i 
terrenys privats que siguen utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d'usuaris/es. 

S'entendrà per usuari/a de la via a vianants, conductors, ciclistes i qualsevol altra 
persona que realitze sobre la via o utilitze la mateixa per al desenvolupament d'activitats de 
naturalesa diversa, que precisaran per al seu exercici d'autorització municipal. 

TÍTOL PRIMER   

DE LA CIRCULACIÓ URBANA   

CAPÍTOL I. NORMES GENERALS   

Article 4. 

1.- Els/les usuaris/es de les vies estan obligats a comportar-se de manera que no 
entorpisquen indegudament la circulació ni causen perill, perjudicis o molèsties innecessàries 
a les persones o danys als béns.

2.- Els vianants circularan per les voreres, de manera que no obstruïsquen o dificulten la 
circulació per elles d'altres vianants. Per creuar les calçades utilitzaran els passos 
senyalitzats i, en els llocs que manquen d'aquests, ho faran pels extrems de les illes, 
perpendicularment a la calçada, cerciorant-se abans de la no proximitat d'algun vehicle.

3.- Prohibida la realització de tasques d'ordenació del trànsit i de l'estacionament de 
vehicles, envaint la calçada, a les persones que no s'hi troben habilitades legalment, així com 
romandre o transitar els vianants per la calçada quan existisca zona destinada a aquest efecte.  

4.- Les bicicletes, excepte senyalització en contra, podran circular per les voreres, 
andanes, passejos, parcs públics o illes de vianants si tenen una via ciclista especialment 
reservada a aquesta finalitat, però els vianants gaudiran de preferència de pas i no podran 
circular a velocitat superior al pas d'una persona. A aquests efectes s'entén per via ciclista la 
zona reservada a la circulació de bicicletes en els llocs assenyalats. De circular per la calçada, 
per no haver-hi vial reservat, ho efectuaran preferiblement pel carril de la dreta, llevat que 
hagen de realitzar un gir pròxim a l'esquerra.

Es prohibeix expressament als conductors de bicicletes, motocicletes o ciclomotors 
arrancar o circular amb el vehicle recolzant una sola roda en la calçada. Així mateix, es 
prohibeix als usuaris de ciclomotors, bicicletes, patins, monopatins o artefactes similars 
agarrar-se a vehicles en marxa. 

5. Quan els ciclistes circulen en grup per les vies urbanes hauran de respectar
individualment la senyalització semafòrica que els afecte.



6. No podran circular les bicicletes per aquelles vies urbanes, les quals manquen de
voral, en les quals es permeta una velocitat superior als 50 quilòmetres per hora.

Article 5. 

 1.- És prohibit de llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes que puguen 
entorpir la lliure circulació, parada o estacionament, fer-ho perillós o deteriorar aquella o 
les seues instal·lacions, o produir en la mateixa o en els seus voltants efectes que 
modifiquen les condicions apropiades per circular, parar o estacionar. Tot obstacle que 
dificulte la lliure circulació de vianants o vehicles, haurà d'estar degudament protegit, 
senyalitzat, i en hores d'escassa visibilitat, il·luminat per garantir la seguretat dels usuaris.

La realització d'obres, instal·lacions, col·locació de contenidors, mobiliari urbà o 
qualsevol altre element o objecte de forma permanent o provisional en les vies objecte 
d'aquesta Ordenança necessitarà la prèvia autorització municipal i es regiran pel que es 
disposa en aquesta norma, en l'Ordenança Municipal Reguladora de Seguretat i Ús de Via 
Pública en el Procés d'Execució de Construccions Instal·lacions i Obres, així com en les 
lleis d'aplicació general. Les mateixes normes seran aplicables a la interrupció de les obres, 
en raó de les circumstàncies o característiques especials del trànsit que podran portar-se a 
efecte a petició de l'autoritat municipal.

2.-  Per part de l'Autoritat Municipal es podrà procedir a la retirada d'obstacles, amb 
càrrec de les despeses derivades de l'execució, quan:

1.-   No s'haja obtingut la corresponent autorització.  
2.-   S'excedisca el termini de l'autorització corresponent o no es complisquen
        les condicions fixades en aquesta.   
3.-   S'hagen   extingit  les  circumstàncies  que  motivaren  la  col·locació  de
        l'obstacle u objecte
4. - Comporten un perill abstracte per als usuaris de la via.

Article 6. 

1.- No podran circular per les vies objecte d'aquesta Ordenança els vehicles amb 
nivells d'emissió de soroll superiors als nivells hi establits per les normes específicament 
reguladores de la matèria; així com tampoc emetent gasos o fums en valors superiors als 
límits establits i en els supòsits d'haver sigut objecte d'una reforma d'importància no 
autoritzada. Tots els conductors de vehicles estan obligats a col·laborar en les 
proves reglamentàries de detecció que permeten comprovar les possibles deficiències 
indicades. 

2.- Tant en les vies públiques urbanes com en les interurbanes es prohibeix 
la circulació de vehicles a motor i ciclomotors amb l'anomenat escapament lliure, sense el 
preceptiu dispositiu silenciador de les explosions. És prohibida, així mateix, la 
circulació dels vehicles esmentats quan els gasos expulsats pels motors, en lloc de 
travessar un silenciador eficaç, isquen des del motor a través d'un incomplet, inadequat, 
deteriorat o a través de tubs ressonadors, i la dels de motor de combustió interna que 
circulen sense trobar-se'n dotats d'un dispositiu que evite la projecció descendent a 
l'exterior de combustible no cremat, o llancen fums que puguen dificultar la visibilitat als 
conductors d'altres vehicles o resulten nocius.



Article 7. 

 1.- No es permetrà en les zones reservades al trànsit de vianants ni en les calçades, els 
jocs o diversions (a excepció dels organitzats amb motiu de celebracions de tipus festiu, 
cultural, esportiu o religiós), ni la utilització de monopatins, patins o aparells similars que 
puguen reppresentar un perill per als transeünts o fins i tot per als mateixos que els 
practiquen i puguen ocasionar danys en la via pública o en el mobiliari urbà.

2.- L'incompliment de les prescripcions de l'article anterior habilitarà per a l'adopció 
de mesures cautelars consistents en la immobilització i dipòsit dels objectes citats, sempre 
que s'hi complisquen els requisits legals. 

Article 8. 

 1.- El límit màxim de velocitat de marxa autoritzat en les vies del nucli urbà regulades 
per la present Ordenança és de 50 Km per hora sense perjudici que l'autoritat municipal, 
vistes les seues característiques peculiars, puga establir en certes vies límits inferiors o 
superiors.  

2.- Es podrà circular per sota dels límits mínims de velocitat en els casos de transports i 
vehicles especials, o quan les circumstàncies del trànsit impedisquen el manteniment 
d'una velocitat superior a la mínima sense risc per a la circulació, així com en els 
supòsits de protecció o acompanyament a altres vehicles, en les condicions que 
reglamentàriament s'establisquen.

3.- En les zones per als vianants, en carrers d'un sol carril o de gran aglomeració de 
persones, els vehicles no podran sobrepassar la velocitat de 10 Km. per hora.

Article 9. 

 1.- El trànsit i estacionament dels vehicles amb Massa Màxima Autoritzada superior a 
3.500 Kg. estarà sotmès a les restriccions contingudes en aquesta Ordenança així com en 
les posteriors Resolucions que la desenvolupen.

CAPÍTOL II.-   SENYALITZACIÓ 

Article 10. 

 1.- La senyalització de les vies urbanes correspon a l'autoritat municipal. L'Alcaldia o 
el/la Regidor/a Delegat/da, ordenarà la col·locació, retirada i substitució dels senyals que 
en cada cas procedisca.

2.- Tots els usuaris de les vies objecte d'aquesta Ordenança estan obligats a obeir els 
senyals de la circulació que establisquen una obligació o una prohibició i a adaptar el seu 
comportament al missatge de la resta dels senyals reglamentaris que es troben en les vies 
per les quals circulen.



3.- A aquests efectes, quan el senyal impose una obligació de detenció, no podrà 
reprendre la seua marxa el conductor del vehicle així detingut fins haver complit la finalitat 
que el senyal estableix.

Article 11. 

1.- La instal·lació, retirada, trasllat o modificació de la senyalització requerirà la prèvia 
autorització municipal. L'autorització determinarà la ubicació, model i dimensions dels 
senyals a implantar. L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota la senyalització 
que no estiga degudament autoritzada o no complisca les normes en vigor, i això tant pel 
que concerneix els senyals no reglamentaris com si és incorrecta la forma, col·locació  o 
disseny del senyal.  

2.- És prohibit així mateix de modificar el contingut dels senyals o col·locar sobre o al 
costat d'aquests, plaques, cartells, marquesines, anuncis, marques o altres objectes que 
puguen induir a confusió, reduir la seua visibilitat o eficàcia, enlluernar als usuaris de la via 
o distraure la seua atenció.

Article 12. 

 1.- Els senyals de trànsit preceptius instal·lats en les entrades dels nuclis de 
població, regiran per a tot el nucli, excepte senyalització específica per a un tram de carrer.  
 2.- Els senyals instal·lats en les entrades de les zones per als vianants i altres àrees 
de circulació restringida o d'estacionament limitat, estendran la seua prescripció a la 
totalitat del viari interior del perímetre. 

Article 13. 

     L'ordre de prioritat entre els diferents tipus de senyals és el següent:
  1.-  Senyals i ordres dels Agents encarregats de la vigilància del trànsit.
  2.-  Senyalització circumstancial que modifique el règim d'utilització normal de la via 
pública.  
  3.-  Semàfors.  
  4.-  Senyals verticals de circulació.
  5.-  Marques vials. 

En el cas que les prescripcions indicades per diferents senyals semblen estar en 
contradicció entre si, prevaldrà la prioritària, segons l'ordre a què es refereix l'apartat 
anterior, o la més restrictiva si es tracta de senyals del mateix tipus.

Article 14. 

L'Autoritat Municipal, en casos d'emergència o quan per raons de seguretat 
o fluïdesa de la circulació ho aconsellen, bé per la celebració d'actes 
esportius, culturals o de qualsevol altra naturalesa, susceptibles de produir grans 
concentracions de persones o vehicles, podrà modificar temporalment l'ordenació del 
trànsit existent, de manera que comporte l'alteració del sentit de circulació, la 
prohibició total o parcial d'accés a parts de la via, bé en general o per a 
determinats usuaris, el tancament de determinades vies, el seguiment obligatori 



d'itineraris concrets, la utilització de vorals o carrils en sentit oposat al normalment 
previst, o la reordenació de l'estacionament. Podrà així mateix adoptar, si escau, 
quantes mesures preventives siguen necessàries per garantir la seguretat de les persones i 
vehicles i una major fluïdesa en la circulació.

Article 15.  

1.- L'Autoritat Municipal podrà, quan les característiques d'una determinada zona de la 
població ho justifiquen, establir la prohibició total o parcial de circulació, estacionament de 
vehicles i limitació de velocitat, amb la finalitat d'afavorir l'ús per als vianants de part de 
l'entramat viari. Aquestes zones es denominaran illes de vianants i requeriran la 
senyalització informativa corresponent sense perjudici de poder-se utilitzar altres elements 
mòbils que impedisquen l'entrada i la circulació de vehicles per la zona restringida.

2.- Per a l'establiment de les illes de vianants, es tindrà en consideració els informes 
emesos pels Serveis Tècnics Municipals, el Servei de Policia Local, així com el dictamen 
de la Comissió Informativa corresponent.

Article 16. 

 1.- L'Autoritat Municipal, podrà establir un quadre de vies d'atenció preferent amb 
motiu de l'especial configuració de les mateixes, o de la densitat, o intensitat del trànsit o 
sinistralitat registrada en elles. Aquestes vies hauran de senyalitzar-se mitjançant el senyal 
informatiu corresponent i les infraccions a les normes de circulació comeses en les àrees 
d'atenció preferent seran sancionades en el seu grau màxim dins de les graduacions 
permeses per la normativa vigent.

2.- Per a l'establiment de les àrees d'atenció preferent, es tindrà en consideració els 
informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, el Servei de Policia Local, així com el 
dictamen de la Comissió Informativa corresponent. 

Article 17. 

1.- L'Autoritat Municipal, podrà establir un quadre ampliat d'àrees d'estacionament i 
circulació restringida per a vehicles pesats, entenent per això els vehicles o conjunt de 
vehicles destinats al transport de mercaderies amb M.M.A. superior a 3.500 Kg, amb la 
finalitat d'afavorir la fluïdesa del trànsit i la protecció del medi ambient, determinant-se en 
aquest cas, les zones i horaris habilitats per al pas o estacionament d'aquests vehicles. 
Aquestes àrees restringides hauran de senyalitzar-se mitjançant el senyal informatiu 
corresponent. 

2.- Per a l'establiment de les àrees de restricció per al trànsit pesat, es tindrà en 
consideració els informes emesos pels Serveis Tècnics Municipals, el Servei de Policia 
Local, així com el dictamen de la Comissió Informativa corresponent.



CAPÍTOL III. PARADA I ESTACIONAMENT   

SECCIÓ 1ª. DE LA PARADA   

Article 18. 

 S'entén per parada tota immobilització d'un vehicle durant un temps inferior a 
dos minuts, sense que el conductor puga abandonar-lo. No es considerarà parada la 
detenció accidental o momentània per necessitat de la circulació.

Article 19. 

 La parada haurà d'efectuar-se de manera que el vehicle no obstaculitze la circulació ni 
constituïsca un risc per a la resta dels/de les usuaris/es de la via, cuidant especialment la 
col·locació del mateix. En tot cas, la parada haurà de fer-se acostant el cotxe a la vorera de 
la dreta segons el sentit de la marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulació també 
es podrà fer a l'esquerra. Els/les passatgers/es hauran de baixar pel costat corresponent a la 
vorera. La persona conductora, si ha de baixar, podrà fer-ho per l'altre costat, sempre que 
prèviament s'assegure que pot efectuar-ho sense cap tipus de perill.   

Article 20. 

 1.- En totes les zones i vies públiques, la parada s'efectuarà en els punts on menys 
dificultats es produïsquen en la circulació. S'exceptuen els casos en què els passatgers 
siguen persones malaltes o impedides, o es tracte de serveis públics d'urgència o de 
camions del servei de neteja o recollida d'escombràries.

2.- En els carrers urbanitzats sense vorera, es deixarà una distància mínima d'un metre 
des de la façana més pròxima.

Article 21. 

1.- Els auto-taxi i vehicles de gran turisme pararan en la forma i llocs que determine 
l'Ordenança Reguladora del Servei i en el seu defecte, amb subjecció estricta a les 
normes que amb caràcter general s'estableixen en la present Ordenança per a les parades.

2.- En les parades habilitades per al servei de taxi solament es podrà romandre en elles 
a l'espera de passatgers i en cap moment, el nombre de vehicles taxi estacionats o aturats a 
aquest fi podrà ser superior a la capacitat de la parada, de manera que comporte l'ocupació 
d'un o de diversos carrils de circulació.  

Article 22. 

 1.- Els autobusos, tant de línies urbanes com interurbanes, únicament podran deixar i 
prendre viatgers/es en les parades expressament determinades o senyalitzades per 
l'Autoritat Municipal.
      2.- En aquests llocs no es podrà romandre més del temps necessari per recollir o 

deixar  passatgers,  tret  que  estiguen  senyalitzades  com a origen o final de línia i en cap



moment, el nombre d'autobusos estacionats o aturats a aquest fi podrà ser superior a la 
capacitat de la parada, de manera que comporte l'ocupació d'un o de diversos carrils de 
circulació.

Article 23. 

 L'Autoritat Municipal podrà requerir als titulars de centres docents que tinguen servei 
de transport escolar perquè proposen itineraris per a la recollida d'alumnes. Una vegada 
aprovats aquests, aquesta Autoritat podrà fixar parades dins de cada ruta quedant prohibida 
la recollida d'alumnes fora d'aquestes parades.

Article 24. 

   Són prohibides les parades en els casos i llocs següents:   
a) En  els  llocs  prohibits reglamentàriament o senyalitzats amb senyal vertical o

marca vial.   
b) Quan produïsquen obstrucció o pertorbació greu en la circulació de vianants o

vehicles.
c) En doble fila, tret que encara quede lliure un carril en carrers de sentit únic de

circulació i dues en carrers en dos sentits, sempre que el trànsit no siga molt intens i no hi 
haja espai lliure en una distància de quaranta metres.

d) Sobre els refugis, illetes, mitjanes, zones de protecció i altres elements distribuïdors
del trànsit.

e) Quan s'obstaculitze la utilització normal del pas d'entrada o eixida de vehicles i
persones. Així com quan estiga senyalitzat l'accés de vehicles amb el corresponent gual. 

f) Zones senyalitzades per a ús exclusiu de disminuïts físics, sobre les voreres, passejos i
altres zones destinades al pas de vianants.

g) A menys de 5 metres d'una cantonada, encreuament o bifurcació tret que la parada es
puga realitzar en xamfrans o fora d'aquests sense constituir obstacle o causar perill per a la 
circulació.   

h) En els ponts, passos a nivell, túnels i sota els passos elevats, així com sobre els rails
del tramvia o en les proximitats dels mateixos.

i) En els llocs on la detenció impedisca la visió de senyals de trànsit als/a les
conductors/es a qui aquestes siguen dirigides.

j) En la proximitat de revolts o canvis de rasants quan la visibilitat siga insuficient
perquè els altres vehicles els puguen depassar sense perill per al vehicle que estiga detingut.

k) En les parades degudament senyalitzades per a vehicles de servei públic, organismes
oficials i serveis d'urgència.

l) En els carrils reservats a la circulació o al servei de determinats/des usuaris/es com
ara autobusos de transport públic de passatgers o taxis.

m) En els rebaixes de la vorera per al pas de persones de mobilitat reduïda i passos per a
vianants.

n) En els passos o carrils reservats exclusivament per a l'ús de ciclistes.
ñ) En les vies públiques declarades d'atenció preferent per  Resolució  d'Alcaldia,  tret

que la parada es puga realitzar als xamfrans.   



  o) Quan s'obstaculitzen els accessos i eixides d'emergència degudament 
senyalitzades pertanyents a col·legis, edificis, locals o recintes destinats a 
espectacles o actes públics, en les hores de celebració dels mateixos. 
      p) Enmig de  la  calçada, fins i tot en el suposat cas que l'amplària de la mateixa ho
permita, tret que estiga expresament autoritzat.   

q) Quan s'impedisca a altres vehicles un gir autoritzat.

SECCIÓ 2ª.:  DE L'ESTACIONAMENT   

Article 25. 

 S'entén per estacionament tota immobilització d'un vehicle la durada del qual 
excedisca de dos minuts, sempre que no estiga motivada per imperatiu de la circulació o pel 
compliment de qualsevol requisit reglamentari.

Article 26.  

1.- L'estacionament haurà d'efectuar-se de tal manera que el vehicle no 
obstaculitze la circulació ni constituïsca un risc per a la resta dels usuaris de la 
via cuidant especialment la col·locació del mateix situant-lo quant més a 
prop possible de la vora de la calçada segons el sentit de la marxa, i evitant 
que puga posar-se en moviment en absència del conductor. Amb aquest 
objecte els/les conductors/es hauran de prendre les precaucions adequades i suficients i 
seran responsables de les infraccions que es puguen arribar a produir com a conseqüència 
d'un canvi de situació del vehicle si s'engegara espontàniament o per l'acció de tercers, tret 
que en aquest últim cas haja existit força en les coses o violència sobre les persones.

2.- L'estacionament s'efectuarà de manera que permeta als altres usuaris la millor 
utilització de l'espai lliure restant.

3.- Si no existira zona habilitada per a estacionament de vehicles per a persones 
amb mobilitat reduïda en les proximitats del lloc de destinació del conductor, 
aquest podrà estacionar en aquells llocs on menys perjudici es cause al trànsit, tant de 
vianants com de vehicles, però mai en els supòsits que emparen la retirada del vehicle, 
mitjançant servei de grua, conforme a la legislació vigent.

Article 27. 

 1.- Els vehicles es podran estacionar en fila, en bateria i en espiga o oblic. 
Es denomina estacionament en fila o en cordó, aquell en què els vehicles estan situats 
els uns darrere dels altres i de forma paral·lela a la vorada de la vorera. Es denomina 
estacionament en bateria, aquell en què els vehicles estan situats els uns al costat dels 
uns altres i de forma perpendicular a la vorada de la vorera. Es denomina estacionament 
en espiga o en oblic, aquell en què els vehicles estan situats els uns al costat dels altres i 
obliquament a la vorada de la vorera.

2.- Com a norma general l'estacionament es farà sempre en fila. L'excepció a aquesta 
norma, s'haurà de senyalitzar expressament.  

3.- En els estacionaments amb senyalització en el paviment, els vehicles es col·locaran 
dins del perímetre marcat.



Article 28.  

1.- En les vies de doble sentit de circulació, l'estacionament quan no fóra prohibit, 
s'efectuarà en el costat dret del sentit de la marxa. 

2.- En les vies d'un sol sentit de circulació i sempre que no existisca senyal en contra 
l'estacionament s'efectuarà en ambdós costats de la calçada sempre que es deixe una 
amplària per a la circulació no inferior a tres metres.

Article 29. 

 Les persones conductores hauran d'estacionar els vehicles tan prop de la vorada com 
siga possible, deixant un espai no superior a 20 centímetres entre la vorada de la vorera i la 
superfície exterior de les rodes del vehicle per poder permetre la neteja d'aquesta part de la 
calçada.   

Article 30.  

L'Autoritat Municipal podrà fixar zones en la via pública per a estacionament o per a 
utilització com a terminals de línia d'autobusos tant de servei urbà com d'interurbà, de no 
existir per a aquests últims, estació d'autobusos.

Article 31. 

 1.- Els vehicles o conjunt de vehicles destinats al transport de mercaderies de 
qualsevol naturalesa, amb M.M.A. superior a 3.500 Kg, no podran circular ni estacionar en 
el nucli urbà dins de la perimetral continguda entre la Plaça d'Espanya i les vies que es 
detallen a continuació:

- Avinguda de Comtat de Fabraquer.
- Carrer Secretario Basilio Sala.
- Avinguda de Benidorm.
- Carrer Dr. Pérez Mateos.
- Carrer Ausiàs March.
2.- Les  esmentades  vies,  serviran  de  corredor  de  canalització  del  trànsit  pesat  en

maniobres d'aproximació al nicli urbà, si bé existirà sobre les mateixes prohibició expressa 
d'estacionament de vehicles pesats degudament senyalitzada amb panells informatius a 
aquest efecte.

 3.- Per poder circular o estacionar els vehicles o conjunt de vehicles destinats al 
transport de mercaderies amb Massa Màxima Autoritzada (M.M.A.) superior a 3.500 
Kg, dins de la mencionada perimetral, requeriran autorització expressa de l'Administració 
Municipal.

Article 32. 
 1.- L'Ajuntament podrà establir zones d'estacionament especialment destinades als 
vehicles de dues rodes i tricicles, les quals seran senyalitzades a aquest efecte. 

 2.-  L'estacionament d'aquests vehicles, quan es faça sobre la calçada, es farà en espiga 
ocupant un ample màxim de dos metres i mig.



3.- Quan s'estacione una motocicleta o ciclomotor o tricicle entre altres vehicles, es farà 
de manera que no impedisca l'accés a aquests últims.

4.- Si no existira zona d'estacionament habilitada per a vehicles de dues rodes o 
tricicles, podran estacionar-se sobre la vorera, en les zones compreses entre els escocells 
dels arbres, però mai en les proximitats d'interseccions, passos de vianants ni rampes 
d'accessibilitat adaptada.

Article 33.  

L'Ajuntament podrà establir mesures d'estacionament limitat, amb la finalitat de garantir 
la rotació dels aparcaments.  

Article 34. 

 L'autoritat municipal podrà establir i senyalitzar zones per a la realització de 
les operacions de càrrega i descàrrega. En aquest supòsit, és prohibit d'efectuar 
aquestes operacions dins d'un radi d'acció de 50 metres a partir de la zona reservada.

1) Podran fer ús de les reserves d'estacionament per a càrrega i descarrega qualsevol
vehicle, sempre que estiga destinat al transport de mercaderies o que sense estar-ho el 
conductor es quede al seu interior, que estiga realitzant operacions de càrrega i descàrrega, 
mentre duren les operacions i sense superar el temps màxim de 15 minuts, excepte casos 
justificats en què s'ajustarà el temps a l'estrictament necessari.

2) L'Ajuntament atenent a circumstàncies de situació, proximitat a zones
d'estacionament regulat i amb limitació horària, o freqüència d'ús, podrà establir regulacions 
específiques per a la realització d'operacions de càrrega i descàrrega.  

3) Durant la construcció d'edificacions de nova planta els/les sol·licitants de les
llicències d'obres hauran d'acreditar que disposen d'un espai a l'interior de les obres destinat a 
l'estacionament de càrrega i descàrrega.  

Quan ho fóra possible, les zones de reserva d'estacionament per obra es concediran a 
instància motivada del peticionari qui haurà d'acreditar, mitjançant l'oportú informe tècnic, la 
impossibilitat de reservar l'espai referit en l'apartat anterior. L'Autoritat Municipal a la vista 
de la documentació aprovada, determinarà sobre la procedència de la seua concessió o sobre 
els condicionaments de la qual s'autoritze.

La càrrega i descàrrega en situacions o per a serveis especials (combustible, mudances, 
operacions esporàdiques i excepcionals) haurà de ser objecte de regulació per resolució de 
l'Alcaldia. En les autoritzacions que es concedisquen es farà constar la finalitat, situació, 
extensió, dates i horaris, així com la Massa Màxima Autoritzada (M.M.A.) dels vehicles.

Article 35.  

És prohibit l'estacionament en els casos i llocs següents:   
a) On siga prohibida la parada..
b) En els llocs on ho prohibisquen els senyals corresponents
c) En un mateix lloc de la via pública durant més de 48 hores consecutives.
d) En doble fila en qualsevol supòsit.
e) En les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies,



en els dies i hores en què estiga en vigor la reserva; excepte si es tracta de vehicles de 
persones amb mobilitat reduïda, degudament identificats i pel temps màxim de 30 minuts. 

f) En les zones reservades per a estacionament de vehicles de servei públic, organismes
oficials, delegacions diplomàtiques i serveis d'urgència o policia.

g) Davant dels accessos d'edificis destinats a espectacles o actes públics, en les hores de
celebració dels mateixos ja que s'hi resta facilitat a l'eixida massiva de persones en cas 
d'emergència.

h) Quan el vehicle estacionat deixe per a la circulació rodada una amplària lliure
inferior a la d'un carril de 3 metres.

i) En els carrers de doble sentit de circulació en les quals l'amplària de la calçada només
permeta el pas de dues columnes de vehicles.

j) Quan s'obstaculitze la utilització normal del pas a immobles per vehicles o persones.
k) Quan  s'obstaculitze  la  utilització normal dels passos rebaixats per a persones

de mobilitat reduïda.
l) En condicions que dificulten l'eixida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.
ll) En les zones senyalitzades com a guals, permanents o temporals dins de l'horari de

vigència.
m) En els carrils reservats a la circulació de determinades categories de vehicles.
n) En els espais reservats exclusivament per a parada de determinades categories de

vehicles.
    ñ) En els espais senyalitzats temporalment per obres, actes públics o manifestacions 
esportives.

o) En els espais habilitats per l'Autoritat Municipal com d'estacionament amb limitació
horària, sense col·locar el distintiu que ho autoritza.

p) En els espais habilitats per l'Autoritat Municipal com d'estacionament amb limitació
horària, quan col·locant el distintiu que ho autoritza es mantinga estacionat el vehicle a 
l'excés sobre el temps màxim permès per l'Ordenança reguladora d'aquesta classe 
d'estacionaments.

q) Davant dels espais reservats per a contenidors del Servei Municipal de Neteja.
r) Sobre les voreres, passejos i altres zones destinades al pas de vianants.
s) En zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones de mobilitat reduïda.
t) En  les  vies  públiques,  els  remolcs, semirremolcs i caravanes separats del

vehicle motor, i els carros sense animal motriu.   
u) En els carrers urbanitzats sense voreres.
v) Fora dels límits del perímetre marcat en els estacionaments autoritzats.
w) En la calçada,  de manera diferent a la determinada en l'article 27, excepte

senyalització en contra.   

CAPÍTOL IV. DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT REGULAT 

Article 36.-  OBJECTE. 

 El servei d'ordenació i regulació d'aparcament és un servei públic local que pretén la 
regulació dels espais d'aparcament en superfícies disponibles en la ciutat, fixant els temps 
màxims de permanència per aconseguir una rotació de vehicles 



que permeta optimitzar l'ús d'un bé escàs com és el de Domini Públic dedicat a aquest fi. 

Article 37.-  TIPOLOGIA D'USOS I USUARIS/ES:   

1) Règim  General:  usuaris/es  que  mitjançant l'abonament de les tarifes establides en la
Ordenança Reguladora d'Aparcaments, podran estacionar en les zones delimitades a aquest fi, 
amb un límit màxim permès de dues hores, havent d'al final d'aquest temps canviar el seu 
vehicle de carrer o situar-lo a 50 metres de distància.

Els títols habilitants seran els comprovants de pagament i del temps d'estacionament i 
seran prepagats en les màquines expenedores mitjançant monedes, targeta mecànica o 
moneder. Queda a criteri de l'Administració l'admissió de lectors individuals.

Les Tarifes seran per a trenta minuts com a mínim i dues hores com a màxim, si bé 
s'admet un excés de trenta minuts sobre l'hora límit emparada pel pagament, a l'efecte dels 
articles 35 i 44.

La persona conductora del vehicle haurà de col·locar el títol habilitant en la part interna 
del parabrisa, de manera que siga totalment visible des de l'exterior.

2) Règim General de Curta Durada: els carrers delimitats a aquest fi es regiran pels
mateixos criteris de l'apartat anterior, excepte el temps màxim d'estacionament, el qual serà 
d'una hora.

3) Règim de Residents: tenen la condició de Residents les persones físiques, excloent-se
les jurídiques en tot cas, usuàries del servei, que tinguen el seu domicili i que de fet visquen 
conforme al Padró Municipal dins del perímetre del sector que per a aquest règim s'establisca 
en aquesta Ordenança, i siguen titular o conductor/a habitual del vehicle per al qual se 
sol·licita el distintiu. Els/les residents perden aquesta condició en els altres sectors diferents al 
seu.

Per raons de política de trànsit, l'Autoritat Municipal podrà establir zones en les quals els 
residents tinguen el mateix tractament que els no residents o en les quals se'ls limite el temps 
d'estacionament.

3.1) Els/les residents tindran dret a l'obtenció d'una targeta que els acredite com a 
tals, amb vigència fins al 31 de desembre de cada any, per al qual hauran de presentar 
l'oportuna instància en el Registre General de l'Ajuntament en termini que es publicarà a 
aquest efecte, havent d'acompanyar la següent documentació:

a) Fotocòpia del D.N.I.
b) Fotocòpia del Permís de Circulació.
c) Fotocòpia d'últim rebut pagat de l'assegurança del vehicle.
d) Fotocòpia de la fitxa tècnica i de la Inspecció Tècnica del Vehicle.
3.2) Les  persones  interessades  a  obtenir  aquesta  targeta  hauran d'estar al corrent del

pagament de l'últim rebut reportat de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i no tenir 
pendent en via executiva multes de trànsit aprovades per Resolució ferma de la seua Alcaldia.

3.3) Una  vegada  fetes  les  degudes   comprovacions,   s'expedirà   la   Targeta   per   les 
dependències municipals que es designen a aquest efecte, previ abonament del preu públic 
establit en la corresponent Ordenança Reguladora.

Els/les residents en el seu sector hauran de portar en lloc visible, en el parabrisa, 
la targeta de l'any en curs, el qual els habilita per estacionar sense límit de temps, en els 
carrers senyalitzats com a reservats per a residents.



L'Ajuntament es reserva el dret d'exigir qualsevol altra prova documental o de realitzar 
d'ofici quantes comprovacions considere necessàries per contrastar la veracitat de les dades 
aportades per les persones interessades per a l'obtenció de la Targeta.

3.4) Es concedirà una sola targeta per habitant.
     3.5) La persona titular de la Targeta és responsable de la utilització de la mateixa. En 
cas de pèrdua, podrà obtenir-ne una de nova prèvia declaració jurada de pèrdua.

3.6) En el supòsit de variació de les condicions expressades en la sol·licitud, com ara 
un canvi de domicili o canvi de vehicle, la persona interessada haurà de sol·licitar-hi un 
nou distintiu i prèvies les comprovacions oportunes, per l'Ajuntament es procedirà a la seua 
emissió, havent el/la sol·licitant de lliurar a les oficines municipals la Targeta 
d'aparcament de què gaudia amb anterioritat.   

3.7) Si de les comprovacions practicades resultara que per la persona titular del 
distintiu d'aparcament s'ha realitzat un ús fraudulent del mateix o que les dades aportades 
per a l'obtenció de l'autorització han sigut falsejades, s'iniciarà expedient per a la retirada 
del distintiu, sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador. Si de 
les actuacions practicades es desprengueren indicis d'il·lícit penal, es remetran les 
actuacions a l'òrgan competent.

L'anul·lació del distintiu per aquesta causa no donarà dret a reemborsament de la 
quantitat abonada per a la seua obtenció.

Article 38.  

Queden exclosos de la limitació de la durada de l'estacionament i no subjectes al 
pagament de la taxa els vehicles següents:

 1.-  Les motocicletes, cicles, ciclomotors i bicicletes.
 2.-  Els estacionats en zones reservades per a la seua categoria o activitat.
 3.-  Els auto-taxis, quan el seu conductor estiga present.
 4.-  Els  de  propietat  d'Organismes  de  l'Estat,  Comunitats  Autònomes,  Províncies i

Municipis degudament identificats, durant la prestació dels serveis de la seua competència.
        5.- Els   de   representacions   diplomàtiques   acreditades   en  Espanya,  externament 
identificats amb matrícula diplomàtica i a condició de reciprocitat.
        6.- Els destinats  a l'assistència sanitària que pertanguen a la Seguretat Social,  Samu o 
Creu Roja Espanyola i les ambulàncies.
       7.-  Els  de  propietat  de  disminuïts  físics,  quan  estiguen en possessió i exhibisquen 

l'autorització especial expedida per l'Ajuntament.
 8.-  Els utilitzats pel personal municipal, encara que siguen de propietat privada, en 

acte de servei, degudament autoritzats.
 9.- Els residents queden exclosos de la limitació de la durada de l'estacionament, 

però subjectes al pagament de la taxa establida en l'Ordenança Fiscal corresponent, quan 
l'estacionament es produïsca en el barri de la seua residència autoritzat el distintiu que a 
aquest efecte posseïsquen, excepte en les zones 0/0.

Article 39.-  SENYALITZACIÓ:   

1) Zona de Règim General:  es delimitarà la zona mitjançant senyals verticals
específics i horitzontals de color blau.   



2) Sector de Règim General de Curta Durada: la senyalització serà igual que la del
Règim General, amb indicació expressa que el temps límit màxim és d'una hora.

3) Sector de Règim de Residents: es delimitaran els carrers mitjançant senyals
verticals específics i horitzontals de color verd.

Article 40.  

Títol habilitant. A l'efecte d'obtenció de títol habilitant per a l'estacionament d'ús 
general, s'instal·laran en la via pública màquines expenedores en nombre suficient. 

Les màquines expenedores hauran de ser seleccionades per l'Ajuntament i els 
tiquets hauran d'indicar, dia, mes, any, hora i minuts màxims autoritzats d'estacionament i 
quantitat abonada. 

L'Alcaldia, quan es donen circumstàncies que així ho aconsellen en atenció als 
interessos municipals, podrà implantar altres sistemes de control d'horari.

Article 41. 

El Servei estarà en activitat en dies laborables i en els carrers indicats en aquesta 
Ordenança, amb el següent horari:

De dilluns a divendres:   
- de 10.00 a 14.00 hores.
- de 16.00 a 20.00 hores.
Dissabtes:
- de 10.00 a 14.00 hores.
Per Resolució del Ple Municipal podrà modificar-se o ampliar-se l'esmentat horari.

Article 42.-  TAXA.  

El  Règim  de  tarifes  i  les seues modificacions, les disposicions relatives a 
subjectes obligats i exempts del pagament, etc. es regiran pel que es disposa en 
l'Ordenança Fiscal Reguladora d'Aparcaments.

Article 43.-  TÍTOL HABILITANT PER EXCÉS.

 Si el vehicle no ha sobrepassat en trenta minuts el temps d'estacionament 
permès indicat en el títol habilitant, el/la usuari/a podrà obtenir un segon tiquet 
d'«excés» en el qual constarà la seua hora d'expedició. Aquest termini d'excés que es paga 
a posteriori mai no podrà superar el límit màxim d'estacionament de dues hores en Règim 
General i d'una hora en Règim de curta durada previstos en aquesta Ordenança.  

Article 44.-  INFRACCIONS:   

1.- Es consideren infraccions del Servei Públic d'Ordenació i Regulació d'Aparcament 
durant l'horari d'activitat del mateix:

a) L'estacionament efectuat sense títol habilitant o amb títol habilitant no vàlid.
b) L'estacionament efectuat amb títol habilitant per temps superior a l'assenyalat en el



mateix, amb l'excepció establida en anteriors apartats.
c) L'estacionament efectuat sense targeta de resident en els carrers reservats a aquest fi.
d) L'estacionament efectuat amb targeta de resident en sector diferent al de la seua

residència.   
e) Romandre estacionat més de dues hores en un mateix carrer de la zona general i

més d'una hora en sector de règim general de curta durada, durant les hores d'activitat del 
servei.

2.- Amb independència de les facultats que ostenten els Agents de la Policia Local, amb 
caràcter general, en matèria d'infraccions a la present Ordenança, aquelles referides als 
apartats d'aquest article, podran ser denunciades pels Vigilants del Servei Públic d'Ordenació 
i Regulació d'Aparcament.

Article 45. 

 L'Ajuntament, en l'exercici de les competències que li atribueix l'article 7 de la Llei de 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, i en virtut de l'article 60 de la 
Llei 13/1982 de 7 d'abril, haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la concessió de 
la targeta d'aparcament per a persones discapacitades amb problemes greus de mobilitat i 
per a l'efectivitat dels drets que de la mateixa es deriven, tenint en compte la 
Recomanació del Consell de la Unió Europea sobre la creació d'una targeta 
d'estacionament per a disminuïts físics i la legislació sectorial de cada Comunitat 
Autònoma.

Els Municipis expediran la targeta d'aparcament especial para disminuïts físics segons 
el model determinat reglamentàriament, i tindran validesa per a tot el territori nacional. 
Aquestes targetes permetran al titular de vehicle autoritzat estacionar en els llocs 
especialment reservats per a persones amb mobilitat reduïda, excepte en els destinats a un 
vehicle determinat, zones d'estacionament regulat i zones de càrrega i descàrrega.

Les targetes expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta disposició 
normativa podran seguir usant-se fins a la seua substitució.

TÍTOL SEGON

DE LES ACTIVITATS EN LA VIA PÚBLICA   

Càrrega i descàrrega

Article 46.  

Les labors de càrrega i descàrrega es realitzaran en vehicles dedicats al transport de 
mercaderies, o aquells que hi estiguen degudament autoritzats, dins de les zones reservades 
a aquest efecte, i durant l'horari establit i reflectit en les senyalitzacions corresponents.

Quant al pes i mesura dels vehicles de transport que realitzen operacions de càrrega i 
descàrrega s'ajustaran al que es disposa per la vigent Ordenança. No obstant això, per 
l'Alcaldia podran limitar-se en funció de la capacitat de determinades vies de la ciutat.



Article 47. 

 1.- A l'efecte de l'article 31.3 la circulació de vehicles o conjunt de vehicles, destinats 
al transport de mercaderies amb la finalitat de transitar per la zona restringida per efectuar 
càrrega o descàrrega de les mateixes, estarà sotmesa a autorització municipal, la qual 
serà atorgada de la següent forma, distingint si es tracta de vehicles o conjunt dels mateixos 
amb Massa Màxima Autoritzada fins a 12.000 Kg o superior.  

2.- Vehicles, conjunt de vehicles, amb M.M.A. superior a 3.500 Kg i fins a 12.000 Kg 
l'autorització s'atorgarà de manera implícita mitjançant el pagament de la corresponent taxa 
establida en l'Ordenança Fiscal.

3.- Vehicles, o conjunt de vehicles amb M.M.A. superior a 12.000 Kg l'autorització 
s'atorgarà previ pagament de la taxa i l'emissió del corresponent informe per part del Servei 
de Policia Local, en el qual es detallaran els itineraris, horaris, i altres precaucions que 
asseguren l'èxit del transport i la menor repercussió per a la fluïdesa del trànsit rodat. A 
aquest fi, les sol·licituds d'entrada en la zona restringida hauran de ser presentades al 
Registre Municipal amb 5 dies d'antelació, acompanyades del resguard d'ingrés de la taxa 
establida en l'Ordenança Fiscal.

4.- Per a la concessió de les autoritzacions damunt dites, els transportistes hauran 
d'aportar davant els serveis municipals corresponents, els següents documents els quals 
s'entendran en referència al vehicle o conjunt de vehicles:   

- Permís/os de circulació.
- I.T.V. en vigor.
- Últim pagament de l'Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica.
- Assegurança en vigor.
- Targeta de transport en vigor.
5.- Les autoritzacions seran atorgades, una per cada vehicle o conjunt de vehicles i amb 

caràcter diari, quinzenal, o mensual, segons ho requerisca el sol·licitant, les quals 
empararan diferents entrades i sortides de l'esmentat vehicle o conjunt dels mateixos per la 
zona restringida, dins del període de vigència de l'autorització.

Article 48.-  INFRACCIONS:   

1.- Es consideren infraccions a les restriccions establides per a la circulació del trànsit 
pesat pel nucli urbà:   

a) L'estacionament efectuat dins de la perimetral objecte de restricció.
b) El  trànsit  amb  vehicles  o  conjunt  de vehicles de M.M.A. superior a 3.500 Kg., 

mancant de l'autorització corresponent segons la categoria del vehicle, en funció de la 
seua M.M.A. A aquests efectes, s'equipararà l'exhibició d'una autorització caducada.

c) El trànsit amb vehicles o conjunt de vehicles de  M.M.A. superior a 12.000 Kg. 
amb autorització per a vehicles de M.M.A. inferior.

Article 49.  

La càrrega i descàrrega de mercaderies es realitzarà:
a) Preferentement   a   l'interior   dels   locals  comercials  i  industrials,  sempre  que

tinguen les condicions adequades, quan les característiques d'accés dels vials ho permeta.



b) En les zones reservades per aquest efecte, dins de l'horari reflectit en la senyalització 
corresponent.

c) Únicament es permetrà la càrrega i descàrrega fora de les zones reservardes, en els 
dies, hores i llocs que s'autoritzen especialment.

Article 50.  

L'Alcaldia podrà dictar disposicions complementàries que versen sobre les següents 
matèries:   

a) Senyalització de zones reservades per a càrrega i descàrrega, en les quals serà 
aplicable el Règim Especial dels Estacionaments Regulats i amb horari limitat.

b) Delimitació de les zones de càrrega i descàrrega.
c) Delimitació  de  pes  i  dimensions  dels  vehicles  per a determinades vies de la 

localitat.   
d) Horari permés per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega, en relació amb la 

problemàtica pròpia en les diferents vies i barris de la localitat.

Article 51. 

 Els vehicles o conjunt de vehicles destinats al transport amb M.M.A. superior a 12.000 
Kg., podran carregar o descarregar exclusivament en:

a) Bescanviadors de mercaderies o espai destinat per l'Ajuntament a aquest efecte.
b) A  l'interior  de  locals  comercials  i industrials, sempre que tinguen les 

condicions adequades i utilitzant trajectes previament autoritzats per l'Autoritat Municipal.
c) En els espais indicats en l'autorització especial per aquells casos específics en què no 

puguen acollir-se a les disposicions anteriors.

Article 52. 

 Les mercaderies, els materials o les coses que siguen objecte de la càrrega i descàrrega 
no es deixaran en la via pública, sinò que es traslladaran directament de l'immoble al 
vehicle o viceversa, excepte en casos excepcionals els quals hauran de ser expressament 
autoritzats i comptar amb la preceptiva Llicència per a la ocupació de la Via Pública, 
atenent en tot cas a les condicions que determina la present Ordenança sobre realització i 
abalisament d'obres en via pública.

Article 53.  

Les operacions de càrrega i descàrrega hauran de realitzar-se amb les degudes 
precaucions per evitar sorolls innecessaris, i amb l'obligació de deixar neta la via pública.  



Article 54. 

Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle més pròxim a 
la vorera, utilitzant els mitjans necessaris i personal suficient per agilitzar 
l'operació, procurant no dificultar la circulació, tant de vianants com de vehicles.

En cas d'existir perill per a vianants o vehicles mentre es realitze la càrrega i 
descàrrega s'haurà de senyalitzar degudament.

Article 55.  

No podran romandre estacionats, en les zones habilitades per a càrrega i descàrrega, 
vehicles que no estiguen realitzant la susdita activitat.

Article 56.  

Les operacions hauran d'efectuar-se amb personal suficient per terminar-les tan aviat 
com es puga, i el límit de temps autoritzat per a cada operació, amb caràcter general, serà 
de 15 minuts. Excepcionalment es podrà autoritzar un període major de temps prèvia 
sol·licitud degudament justificada i per a una operació en concret.

Article 57. 

 Per facilitar el control del temps màxim en la realització de cada operació de càrrega i 
descàrrega que s'hi establisca en l'article anterior, serà obligatòria l'exhibició de l'hora 
d'inici de l'operació, que es col·locarà en el parabrisa de manera que siga totalment visible.

A aquest efecte, l'Ajuntament podrà instal·lar-ne màquines expenedores de tickets amb 
l'hora d'inici d'aparcament en càrrega i descàrrega. En cas de no existir les 
esmentades màquines, l'hora d'inici d'aparcament s'hi col·locarà per l'usuari, qui 
haurà d'indicar, en tot cas, la susdita hora.

Transcorregut el temps autoritzat de 15 minuts, no podrà trobar-se estacionat en zona 
de càrrega i descàrrega cap vehicle tancat sense conductor, que no realitze operacions 
pròpies d'aparcament. Es considerarà, a tots els efectes, com a no autoritzat, podent fins i 
tot ser retirat per grua, amb independència de les sancions que corresponga.

TÍTOL TERCER   

DE LES MESURES CAUTELARS  

CAPÍTOL I. IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE 

Article 58. 

 1.- El Servei de Policia Local podrà immobilitzar els vehicles que es troben en el 
següents supòsits:

a) Quan un vehicle estiga estacionat en llocs  habilitats per  l'Autoritat  Municipal  com



d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza, o quan 
s'exedisca el doble del temps abonat de conformitat amb l'Ordenança Municipal.

b) En totes aquelles circumstàncies establides en la normativa vigent aplicable en
matèria de trànsit, transports i medi ambient.

2.- Les despeses que s'originen com a conseqüència de la immobilització del vehicle 
serà a compte del titular, qui haurà d'abonar-les o garantir el seu pagament com a requisit 
previ a aixecar aquesta mesura, sense perjudici del dret de defensa que té i de la possibilitat 
de repercutir-lo sobre la persona responsable que haja ocasionat que l'administració adopte 
la susdita mesura.

CAPÍTOL II.-  RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA   

Article 59.  

Pel Servei de la Policia Local es podrà ordenar la retirada d'un vehicle de la via pública i 
el seu trasllat al depòsit municipal de vehicles, quan estiga estacionat en algunes de les 
següents circumstàncies:

1) En llocs on constituïsca un perill.
2) Si pertorba greument la circulació de vianants o vehicles.
3) Si obstaculitza o dificulta el funcionament d'algun servei públic.
4) Si ocasiona pèrdues o deterioració en el patrimoni públic.
5) Si està en situació d'abandonament.
6) Quan  un  vehicle  es  quede  estacionat en espais habilitats per l'Autoritat Municipal

com d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza, 
o quan s'exedisca el doble del temps abonat de conformitat amb l'Ordenança Municipal.

7) En els carrils o parts de les vies reservats exclusivament per a la circulació o per
al servei de determinats usuaris (carril-bus, carril-taxi, parades, disminuïts físics, guals...)

8) En cas d'accidents que impedisquen continuar la marxa.
9) En un estat de deterioració tal que haja obligat a la seua immobilització.
10) Quan procedint legalment a la immobilització del vehicle no hi haguera un espai

adequat per practicar la mateixa sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones.   

11) En espais reservats a serveis de seguretat o urgències.
12) En vies catalogades com d'atenció preferent (VAP).
13) En qualsevol altre supòsit previst en la Llei o en aquesta Ordenança.

Article 60. 

 Es considerarà que un vehicle està estacionat originant una situació de perill per a la 
resta de vianants i consuctors quan s'efectúe:

1) En les corbes, canvis de rasants, túnels, passos a nivell o en les seues proximitats.
2) En les interseccions dels carrers i les seues proximitats, produïnt una disminució de

la visibilitat.   
3) En els llocs on s'impedisca la visibilitat dels senyals de circulació.
4) De manera que sobresurta del vèrtex de la cantonada de la vorera, obligant a la resta



de conductors a variar la seua trajectòria, o dificultant el gir dels vehicles.
5) Quan s'obstaculitze la sortida d'emergència dels locals destinats a espectacles

públics i entreteniment durant les hores d'obertura dels mateixos.   
6) En la calçada, fora dels espais permesos.
7) En les mitjanes, separadors, illots o altres elements de canalització del trànsit.
8) En zones del paviment senyalitzades amb franges blanques.
9) Quan  un  vehicle  mostre desperfectes que facen impossible el seu desplaçament

pels seus propis mitjans, junt amb trencament de cristalls i d'elements de la carrosseria que 
siguen susceptibles de generar riscos de tall, especialment, aquells que estiguen situats en 
les proximitats de parcs, jardins públics, i centres d'ensenyament o guarderies.

Article 61.  

S'entendrà que el vehicle està estacionat en lloc on pertorba la circulació de vianants i 
vehicles en els següents casos:

1) Quan siga prohibida la parada.
2) Quan  no  permeta  el  pas  d'altres  vehicles o obstaculitze un  carril de

circulació.   
3) Quan obstaculitze l'eixida o accés a un immoble a través del gual.
4) Quan  s'impedisca  la  incorporació  a  la  circulació  d'altre  vehicle correctament

estacionat.   
5) Quan estiga estacionat en doble fila sense conductor.
6) Quan  envaïsca  carrils o part de les vies reservades exclusivament per a la

circulació o per al servei de la resta dels usuaris.
7) Quan estiga estacionat en els passos de vianants i rampes d'accessibilitat i en els

passos per a ciclistes o en les seues proximitats.
8) Quan estiga estacionat en la vorera, en illes per als vianants i altres zones reservades

als vianants.
9) En vies d'atenció preferent.
10) En zones d'estacionament reservades a disminuïts físics.

Article 62.  

L'estacionament obstaculitzarà el funcionament d'un servei públic quan tinga lloc:

1) En les parades reservades als vehicles de transport públic.
2) En els carrils reservats a la circulació de vehicles de transport públic.
3) En  les  zones reservades per a la col·locació de contenidors de residus sòlids

urbans o altres tipus de mobiliari urbà.   
4) En les sortides reservades a serveis d'urgència i seguretat.
5) En les zones de càrrega i descàrrega, sense autorització.

Article 63.  

S'entendrà que l'estacionament origina pèrdua o deterioració del patrimoni públic quan 
s'efectue en jardins, tanques, zones arbrades, fonts i altres parts de la via destinades a 
l'ornament i decoració de la ciutat.



Article 64. 

L'Autoritat Municipal podrà presumir raonablement que un vehicle està en situació 
d'abandonament en els següents casos: 

1.- Quan transcórreguen més de dos mesos des que el vehicle haja sigut dipositat 
després de la seua retirada de la via pública per l'autoritat competent. 

2.- Quan romanga estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i 
presente desperfectes que facen impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li 
falten les plaques de matriculació. En aquest cas, tindrà el tractament de residu sòlid urbà 
d'acord amb la normativa ambiental corresponent.

En el supòsit contemplat en l'apartat 1) i en aquells vehicles que, a pesar de tenir signes 
d'abandó, mantinguen la placa de matriculació o disposen de qualsevol signe o marca 
visible que permeta la identificació del seu titular, es requerirà a aquest, una vegada 
transcorreguts els corresponents terminis perquè en el termini de quinze dies retire el 
vehicle del dipòsit, amb l'advertiment que en cas contrari, es procedirà al seu tractament 
com a residu sòlid urbà.

Article 65. 

 Els vehicles que ocupen una plaça d'estacionament amb horari limitat podran ser 
retirats en qualsevol de les circumstàncies següents:   

1) Quan l'usuari no haja abonat prèviament el distintiu d'autorització. A aquest 
efecte, l'Autoritat Municipal podrà presumir que no s'ha abonat l'esmentat distintiu quan 
aquest no estiga col·locat de forma visible en el parabrisa de l'automòbil.

2) Quan  el  temps d'ocupació de la plaça excedisca el doble de temps de la quantitat
abonada per l'usuari del vehicle.   

Article 66. 

 Tot i que es troben correctament estacionats, l'Autoritat Municipal podrà retirar els 
vehicles de la via pública en les situacions següents:

1) Quan estiguen aparcats en llocs on estiga prevista la realització d'un acte públic 
degudament autoritzat.

2) Quan estiguen estacionats en zones on es preveja la realització de labors de neteja, 
reparació o senyalització de la via pública.

3) En casos d'emergència.
En els dos primers supòsits, s'haurà de senyalitzar amb antelació  suficient  les

susdites circumstàncies mitjançant la col·locació del avisos necessaris.
Una vegada retirats, els vehicles seran conduïts al lloc de dipòsit autoritzat més pròxim, 

la qual cosa es posarà en coneixement dels seus titulars.

Article 67.  

Salvant les excepcions legalment previstes, les despeses que s'originen com a 
conseqüència de la retirada del vehicle i la seua estada al Dipòsit Municipal seran per 
compte del titular, qui haurà de pagar-les o garantir el pagament com a requisit previ a la 
devolució del vehicle, sense perjudici del dret d'interposició de recurs que li correspon.



D'altra banda, la retirada del vehicle només podrà fer-la el titular o persona autoritzada.   

Article 68. 

La retirada del vehicle se suspendrà immediatament, si el conductor compareix abans 
que la grua haja iniciat la seua marxa amb el vehicle enganxat, i pren les mesures 
necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava.

Article 69.  

1.-  Seran retirats immediatament de la via pública per l'Autoritat Municipal o els seus 
agents, tots aquells objectes que es troben en la mateixa i no hi haja persona alguna que es 
faça responsable dels mateixos, els quals seran traslladats al Dipòsit Municipal.

2.- D'igual forma s'actuarà, en cas que l'objecte entorpisca el trànsit de vianants o de 
vehicles, així com si el seu propietari es negara a retirar-lo immediatament.

TÍTOL QUART   

ACTUACIONS ESPECIALS DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL   

Article 70.  

1.- En casos d'emergència, o quan per raons de seguretat ciutadana o seguretat i 
fluïdesa de la circulació ho aconsellen, bé per la celebració d'actes esportius, culturals o de 
qualsevol altra naturalesa, susceptibles de produir grans concentracions de persones o 
vehicles, pel Servei de Policia Local es podrà modificar temporalment l'ordenació del 
trànsit existent, de manera que comporte l'alteració del sentit de circulació, la prohibició 
total o parcial d'accés a parts de la via, ja siga general o per a determinats usuaris, el 
tancament de determinades vies, el seguiment obligatori d'itineraris concrets, la utilització 
de vorals o carrils en sentit oposat al normalment previst, o la reordenació de 
l'estacionament. Podrà així mateix adoptar, si escau, quantes mesures preventives siguen 
necessàries per a garantir la seguretat de les persones i vehicles i una major fluïdesa en la 
circulació.

2.- A les finalitats de l'apartat anterior, el Servei de Policia Local, estarà habilitat per 
establir o modificar provisionalment la senyalització de les zones afectades per les mesures.

3.- L'adopció  de  totes  aquestes  mesures seran comunicades a l'instant, a l'Alcaldia, o 
Regidoria Delegada, si escau. 

TÍTOL CINQUÉ

DE LA RESPONSABILITAT  

Article 71. 

      1.- La  responsabilitat  de les infraccions pel que es disposa en la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, recaurà directament en  l'autor  del  fet



en què consistia la infracció.   
Quan siga declarada la responsabilitat pels fets comesos per un menor de 18 

anys, respondran solidàriament per ell els seus pares, tutors, acollidors i guardadors legals o 
de fet per aquest ordre, en raó a l'incompliment de l'obligació imposada als mateixos 
que comporta un deure de prevenir la infracció administrativa que s'impute als menors. 

La responsabilitat solidària quedarà referida estrictament a la pecuniària derivada de la 
multa imposada que podrà ser moderada per l'autoritat sancionadora. Quan es tracte 
d'infraccions lleus, previ el consentiment de les persones referides en el paràgraf anterior, 
podrà substituir-se la sanció econòmica de la multa per altres mesures també reeducadores, 
establides per l'autoritat sancionadora. 

2.- El titular que figure en el Registre de Vehicles serà en tot cas responsable per les 
infraccions relatives a la documentació del vehicle, les relatives a l'estat de conservació, 
quan les deficiències afecten a les condicions de seguretat del vehicle i per les derivades de 
l'incompliment de les normes relatives a reconeixements periòdics.

3.- El titular del vehicle degudament requerit per a això, té el deure d'identificar 
al conductor responsable de la infracció i, si incomplira aquesta obligació en el 
tràmit procedimental oportú sense causa justificada, serà sancionat pecuniàriament com a 
autor de falta greu, la sanció de la qual s'imposarà en la seua màxima quantia.
      En els mateixos termes respondrà el titular del vehicle quan no siga possible notificar la 
denúncia al conductor que aquell identifique per causa imputable a l'esmentat titular.   

TÍTOL SISÉ

DEL PROCEDIMIENT SANCIONADOR   

Article 72.  

Serà competència de l'Alcaldia-Presidència, i per la seua delegació del Regidor/a en qui 
poguera delegar, la imposició de les sancions per infracció als preceptes continguts en la 
present Ordenança.

Article 73.  

Les denúncies dels Agents de la Policia Local, quan exercisquen funcions de vigilància 
i control de la circulació vial, tindran valor probatori, sense perjudici del deure d'aquells 
d'aportar totes les proves que siguen possibles sobre els fets de la denúncia i sense 
perjudici, així mateix, de les proves que en la seua defensa puguen aportar  o designar els 
denunciats.

Article 74.  

Els vigilants de les zones d'estacionament estaran obligats a denunciar les infraccions 
generals d'estacionament que observen i les referides a la normativa específica que regula 
aquestes zones.  

Així mateix, qualsevol persona podrà formular denúncia de les infraccions als 
preceptes de la present Ordenança que poguera observar.   



En ambdós casos, la denúncia no tindrà presumpció de veracitat.  

Article 75.  

En les denúncies que es formulen, tant a requeriment com d'ofici, haurà de constar 
necessàriament:

1. La identificació del vehicle amb què s'haguera comès la presumpta infracció.
2. La identitat del conductor, si aquesta fóra coneguda.
3. Una relació circumstanciada del fet que es denuncia, amb indicació del lloc, data i hora

de la suposada infracció.
4. Nom, professió i domicili del denunciant, dades les quals podran ser substituïdes pel seu

nombre d'identificació quan la denúncia haja sigut formulada per un agent de la Policia
Local en l'exercici de les seues funcions, o un Agent controlador de l'ORA o vigilant de la
zona, ambdós també en l'exercici de les seues funcions.

Article 76. 

 En les denúncies de caràcter obligatori, l'agent denunciant estendrà la denúncia per 
triplicat, lliurant un exemplar al presumpte infractor, remetent un altre exemplar a l'òrgan 
instructor de l'expedient i conservant el tercer en el seu poder. 

El butlletí de denúncia serà signat per l'agent denunciant i el denunciat, sense que la 
signatura d'aquest últim supose acceptació dels fets que se li imputen.

En el cas que el denunciat es negara a signar, l'Agent denunciant farà constar aquesta 
circumstància en el butlletí de denúncia.

Article 77. 

 Les denúncies de caràcter voluntari podran formular-se davant l'Agent de la Policia 
Local encarregat de la vigilància o regulació del trànsit que es trobe més pròxim al lloc dels 
fets o mitjançant escrit dirigit a l'Alcaldia-Presidència. 

Quan la denúncia es formulara davant els agents de la Policia Local, aquests estendran 
el corresponent butlletí de denúncia en el qual faran constar si van poder comprovar 
personalment la presumpta infracció denunciada, així com si van poder notificar-la.  

Article 78.  

Rebuda la denúncia en l'Ajuntament, l'òrgan instructor examinarà i comprovarà el 
compliment dels requisits legals establits, impulsant, si escau, la seua ulterior tramitació.

Article 79.  

Com a norma general, les denúncies de caràcter obligatori formulades pels 
Agents de la Policia Local encarregats de la vigilància del trànsit, es notificaran en 
l'acte als denunciats, fent constar les dades que assenyala l'article 76 així com que 
amb elles queden incoats els corresponents expedients, i que disposen d'un termini 
de  quinze dies perquè al·leguen quant estimen convenient i proposen les proves que 



creguen pertinents. Així mateix hauran de contenir les següents dades:   
-Sanció aplicable.
-Instructor i, si escau, Secretari del procedimient.
-Òrgan  competent  per  a  la  resolució de l'expedient i norma que li atribuïsca  

aquesta competència.   
-Indicació de la possibilitat que el presumpte responsable puga reconèixer 

voluntàriament la seua responsabilitat, implicant la terminació del procediment.
-Indicació del termini de caducitat.
L'omissió  de  qualsevol d'aquests requisits en la denúncia impediria entendre iniciat un

procediment sancionador de trànsit encara que s'haja identificat en l'acte a l'infractor, 
havent d'adoptar-se acte o acord d'incoació per l'òrgan competent i notificar-se 
posteriorment a l'interessat. 

Per raons justificades, que hauran de constar en el propi butlletí de denúncia podran 
notificar-se les mateixes amb posterioritat.

Les denúncies formulades pels Agents de la Policia Local sense parar als denunciats no 
seran vàlides, tret que consten en les mateixes les causes concretes i específiques per les 
quals no va ser possible detenir el vehicle.  

Serà causa legal que justifique la notificació de la denúncia en moment posterior, el fet 
de formular-se la mateixa en moments de gran intensitat de circulació o concorrent factors 
meteorològics adversos, obres o altres circumstàncies en què la detenció del vehicle també 
puga originar un risc concret.

Així mateix, la notificació de la denúncia podrà efectuar-se en un moment posterior 
quan l'autoritat haja tingut coneixement dels fets a través de mitjans de captació i 
reproducció d'imatges que permeten la identificació del vehicle. 
      Procedirà també la notificació de la denúncia en moment posterior a la seua formulació 
en els casos de vehicles estacionats quan el conductor no estiga present.   

Article 80.  

A efecte de notificacions, es considerarà domicili del conductor i del titular del vehicle 
aquell que expressament hagueren indicat i, en el seu defecte, el domicili que 
figure en els corresponents Registres de conductors i infractors i de propietaris 
de vehicles respectivament.

Les notificacions de les denúncies que no es lliuren en l'acte es cursaran al domicili 
requerit en el paràgraf anterior, amb subjecció a l'establit en la Llei de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article 81.  

Els expedients sancionadors seran instruïts pels òrgans competents de l'Ajuntament, els 
quals disposaran la notificació de les denúncies si no ho haguera fet l'agent denunciant, 
concedint un termini de quinze dies al presumpte infractor perquè formule al·legacions i 
propose les pràctiques de les proves de les quals intente valer-se.   

De les al·legacions del denunciat es donarà trasllat al denunciant perquè emeta informe 
en el termini de quinze dies, tret que no s'aporten dades noves o diferents dels inicialment 
constatats pel denunciant.



Article 82.  

Quan fóra necessari per a l'esbrinament i qualificació dels fets, o per a la determinació 
de les possibles responsabilitats, l'instructor acordarà l'obertura d'un període de 
prova per un termini no inferior a deu dies ni superior a trenta. 

Només podran rebutjar-se, mitjançant resolució motivada, les proves proposades 
pels interessats que resulten improcedents.

Si a petició de l'interessat han de practicar-se proves que impliquen despeses que 
no haja de suportar l'Administració, aquesta podrà exigir l'acompte de les mateixes a 
reserva de la liquidació definitiva la qual es portarà a efecte una vegada practicada la 
prova, unint els comprovants que acrediten la realitat i quantia de les despeses efectuades. 

Una vegada conclosa la instrucció del procediment i practicada l'audiència a l'interessat 
per l'òrgan corresponent, excepte quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts 
en compte en la resolució altres fets i altres al·legacions i proves que les adduïdes 
per l'interessat, l'instructor elevarà proposta de resolució a l'òrgan que tinga 
atribuïda la competència sancionadora perquè dicte la resolució que procedisca.

L'acord d'iniciació dels procediments sancionadors es comunicarà a l'instructor, 
amb trasllat de quantes actuacions existisquen sobre aquest tema, i es notificarà al 
denunciant, si escau, i als interessats, entenent en tot cas a l'inculpat culpable. En la 
notificació s'advertirà als interessats que, de no efectuar al·legacions sobre el 
contingut de la iniciació del procediment en el termini de 15 dies, la iniciació 
podrà ser considerada proposta de resolució quan continga un pronunciament precís 
sobre la responsabilitat imputada.  

Excepte el supòsit contemplat en el paràgraf anterior, es podrà prescindir del tràmit 
d'audiència quan no figuren en el procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni 
altres al·legacions i proves de les adduïdes, si escau, per l'interessat de conformitat amb el 
previst en l'article 3 i en el punt 1 de l'article 16 del Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost pel 
qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.

Article 83. 

 La resolució de l'expedient haurà de ser notificada en el termini d'un any comptat des 
que es va iniciar el procediment, i decidirà totes les qüestions plantejades pels interessats i 
aquelles altres derivades del procediment.

La resolució no podrà tenir en compte fets diferents dels determinats en la fase 
d'instrucció del procediment, sense perjudici de la diferent valoració jurídica. 

Si no s'haguera notificat la resolució sancionadora transcorregut un any des de la 
iniciació del procediment, o si no consta un intent de notificació de la mateixa degudament 
acreditat en l'expedient abans que finalitze aquest termini, es produirà la caducitat del 
procediment i es procedirà a l'arxivament de les actuacions, a sol·licitud de l'interessat 
o d'ofici per l'òrgan competent per dictar la resolució, excepte en els casos en què el
procediment s'haguera paralitzat per causa imputable als interessats o s'haguera suspès
per les actuacions judicials a què es refereix l'article 2 apartat 1 del Reglament de
Procediment Sancionador en matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial.

Quan la paralització del procediment s'haguera produït a causa del coneixement dels fets 



per la jurisdicció penal i quan haguera intervingut una altra autoritat competent per 
imposar la sanció de multa i que haja de traslladar l'expedient per a substanciar la suspensió 
de l'autorització administrativa per a conduir a l'Administració General de l'Estat, el termini 
de caducitat se suspendrà i reprendrà, pel temps que reste fins a un any, una vegada 
haja adquirit fermesa la resolució judicial o administrativa corresponent.

Article 84.  

En el cas que existisca delegació de competències, contra les resolucions del Regidor/a 
Delegat/da, podrà interposar-se recurs de reposició en el termini d'un mes, davant l'Alcalde-
President.

Les resolucions que posen fi a la via administrativa seran recurribles en la jurisdicció 
contenciós-administrativa.

Article 85.  

El termini de prescripció de les infraccions previst en la legislació sobre el trànsit, la 
circulació de vehicles a motor i la seguretat vial, serà de tres mesos per a les infraccions 
lleus, sis mesos per a les infraccions greus i un any per a les infraccions molt greus i per a 
les infraccions previstes en l'article 67.2 de l'esmentada Llei.

El termini de prescripció es compta a partir del dia en què els fets 
s'hagueren comès. La prescripció s'interromp per qualsevol actuació administrativa de la 
qual tinga coneixement el denunciat o estiga encaminada a esbrinar la seua 
identitat o domicili i es practiquen amb projecció externa a la dependència 
on s'origine. També s'interromp la prescripció per la notificació de la denúncia en la 
forma prevista en la legislació vigent. La prescripció es reprèn si el procediment es 
paralitza durant més d'un mes per causa no imputable al denunciat.   

El termini de prescripció de les sancions serà d'un any, computat des de l'endemà a 
aquell en què adquireixi fermesa la resolució per la qual s'impose la corresponent sanció.

Interromprà la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del 
procediment d'execució, tornant a transcórrer el termini si aquell està paralitzat durant més 
d'un mes per causa no imputable a l'infractor. 

Article 86. 

Les infraccions que pogueren cometre's contra les disposicions de la present Ordenança 
seran sancionades amb les multes previstes en la Llei sobre el Trànsit la Circulació de 
Vehicles a Motor i la Seguretat Vial; les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 
fins a 91 euros, les greus amb multa de 92 euros a 301 euros i les molt greus de 302 euros a 
602 euros.

Article 87.  

    En el cas d'infraccions greus podrà imposar-se, a més, la sanció de suspensió del 
permís o llicència de conducció pel temps de fins a tres mesos. En el supòsit d'infraccions



molt greus s'imposarà, en tot cas, aquesta sanció pel període de fins a tres mesos com a 
màxim.

Les sancions de multes podran fer-se efectives abans que dicte resolució de l'expedient 
sancionador, amb una reducció del 30% sobre la quantia corresponent que s'haja consignat 
correctament en el butlletí de denúncia per l'agent o, en el seu defecte, en la notificació 
posterior d'aquesta denúncia per l'instructor de l'expedient.

Article 88. 

 1.- En tots els punts no disposats en la present Ordenança, seran aplicable les lleis i 
reglaments, referits a Trànsit, Seguretat Vial i Transports, així com altres Ordenances 
Municipals l'àmbit d'aplicació de les quals s'estenga sobre la via pública, vehicles, o el 
trànsit, la circulació, i els transports.

2.- Aquelles denúncies formulades pels preceptes anteriorment citats i que siguen 
competència sancionadora d'aquest Ajuntament, seran sancionats amb les següents quanties 
en relació amb l'article 86. Infraccions lleus de 50 fins a 90 euros, infraccions greus de 100 
fins a 300 euros, infraccions molt greus de 400 a 500 euros.

Article 89.  

Les multes hauran de fer-se efectives als òrgans de recaptació de l'administració 
gestora, directament o a través d'entitats bancàries o de crèdit concertades, dins dels quinze 
dies hàbils següents a la data en què siguen definitives en la via administrativa voluntària.

Transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat l'ingrés, la seua exacció es durà a 
terme pel procediment de recàrrec judicial.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  

Queda derogada l'Ordenança Municipal de Trànsit del 30 d'octubre de 1998, així com 
qualsevol altra disposició municipal que contradiga el que es disposa en aquest text.

 DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada publicat el seu text íntegre en el 

Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX I. QUADRE D'INFRACCIONS I SANCIONS  

Nomenclatura emprada en el quadre. Art.: Article de l'Ordenança; APAR: Apartat de 
l'article; OPC: Opció dins de l'apartat de l'article; INF: Infracció; L: Lleu; G: Greu; MG: 
Molt greu



ART. APAR.  OPC.   INF.  FET DENUNCIAT    EUROS. 

NORMES GENERALS DE CIRCULACIÓ URBANA. 

04 1 1 L  60 
04 1 2 L  60 

04 1 3 L  60 
04 2 1 L  50
04 2 2 L  50

04 2 3 L  50
04 3 1 L  90 

04 3 2 L  90 

04 4 1 L   50 

04 4 2 L  50 

04 4 3 L  50  

04 4 4 L  90  

04 4 5 L  90 

04 5 1 L  90 

04 6 1 L  60 

05 1 1 L  90 

05 1 2 L  90 

05 1 3 G 100 

05 1 4 L  90 

05 1 5 L  90 

05 1 6 L  90 

05 1 7 L  90 

05 1 8 G 100 

05 1 9 G 100 

05 1 10 G 150 

06 1 1 L 

 90 
06 1 2 L

 90 
06 1 3 L  90 
06 1 4 L  90 

06 2 1 L

COMPORTAR-SE DE MANERA QUE S'ENTORPEIX INDEGUDAMENT LA CIRCULACIÓ. 
COMPORTAR-SE ORIGINANT PERILL, PERJUDICIS O MOLÈSTIES A ALTRES USUARIS. 

COMPORTAR-SE DE MANERA QUE CAUSE DANY ALS BÉNS.
CIRCULAR  PER UNA VORERA OBSTRUINT LA CIRCULACIÓ DELS ALTRES VIANANTS. 
CREUAR   UN  VIANANT,  UNA  CALÇADA,   SENSE  UTILITZAR-HI  ZONA  SENYALITZADA  O 
L'EXTREM DE L'ILLA.
CREUAR  UN VIANANT, UNA CALÇADA, DE FORMA NO PERPENDICULAR.
REALITZAR  TASQUES  D'ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT I ESTACIONAMENT DE VEHICLES PER 
PERSONA NO HABILITADA, ENVAINT LA CALÇADA.
TRANSITAR ,  O  ROMANDRE  UN  VIANANT,  EN  LA   CALÇADA   QUAN   EXISTISCA   ZONA 
SENYALITZADA A AQUEST EFECTE.
CIRCULAR  AMB  UNA  BICICLETA,  PER ZONA PER ALS VIANANTS, SENSE RESPECTAR LA 
PREFERÈNCIA DE PAS DELS VIANANTS.
CIRCULAR  AMB UNA BICICLETA, PER ZONA PER ALS VIANANTS, A VELOCITAT SUPERIOR 
AL PAS  DE PERSONA.
CIRCULAR  AMB  UNA  BICICLETA,  SENSE APROXIMAR-SE AL COSTAT DRET D'UN CARRIL 
DE  CIRCULACIÓ, SEGONS EL SENTIT DE LA MARXA.
CIRCULAR  AMB  UNA BICICLETA, MOTOCICLETA O CICLOMOTOR, RECOLZANT UNA SOLA 
RODA EN LA CALÇADA.
AGARRAR-SE  A  UN VEHICLE  EN  MARXA,  L'USUARI DE MOTOCICLETES, CICLOMOTORS, 
BICICLETES, 
PATINS, MONOPATINS, I ANÀLEGS.
NO  RESPECTAR  EL  LLUM  ROIG  NO  INTERMITENT  DE SEMÀFORS  RESERVAT   PER   A 
CICLISTES
CIRCULAR   AMB   UNA   BICICLETA   PER   VIA  URBANA  SENSE  VORAL  I  AMB  LÍMIT  DE 
VELOCITAT SUPERIOR A 50 KM./H.
LLANÇAR,   DIPOSITAR  O  ABANDONAR  SOBRE  LA  VIA  OBJECTES   O   MATÈRIES   QUE  
PUGUEN  ENTORPIR LA CIRCULACIÓ. 
LLANÇAR,    DIPOSITAR   O   ABANDONAR  SOBRE  LA  VIA  OBJECTES  O  MATÈRIES  QUE  
PUGUEN  ENTORPIR LA PARADA O ESTACIONAMENT.
LLANÇAR,    DIPOSITAR   O   ABANDONAR  SOBRE  LA  VIA  OBJECTES  O  MATÈRIES  QUE  
PUGUEN FER PERILLOSA LA CIRCULACIÓ.
LLANÇAR,    DIPOSITAR   O   ABANDONAR  SOBRE  LA  VIA  OBJECTES  O  MATÈRIES  QUE  
PUGUEN FER PERILLOSA LA  PARADA O ESTACIONAMENT.
LLANÇAR,    DIPOSITAR   O   ABANDONAR  SOBRE  LA  VIA  OBJECTES  O  MATÈRIES  QUE  
PUGUEN DETERIORAR  AQUESTA O LES SEUES INSTAL·LACIONS.
LLANÇAR,    DIPOSITAR   O   ABANDONAR  SOBRE  LA  VIA  OBJECTES  O  MATÈRIES  QUE  
PUGUEN ALTERAR LES CONDICIONS APROPIADES PER CIRCULAR.
LLANÇAR,    DIPOSITAR   O   ABANDONAR  SOBRE  LA  VIA  OBJECTES  O  MATÈRIES  QUE  
PUGUEN ALTERAR LES CONDICIONS APROPIADES PER PARAR  O ESTACIONAR.
CREAR  OBSTACLE  O  PERILL  EN LA VIA SENSE PRENDRE LES MESURES NECESSÀRIES 
PER FER-HO DESAPARÈIXER  AL MÉS AVIAT POSSIBLE.
CREAR  OBSTACLE  O  PERILL  EN LA VIA SENSE PRENDRE LES MESURES NECESSÀRIES 
PER PODER SER ADVERTIT PELS ALTRES USUARIS  ( SENSE SENYALITZACIÓ).

REALITZAR OBRES, INSTAL·LACIONS, COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS, MOBILIARI URBÀ, 
O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT O OBJECTE, EN LA VIA PÚBLICA SENSE AUTORITZACIÓ.     
CIRCULAR UN VEHICLE AMB NIVELL D'EMISSIÓ DE SOROLL SUPERIOR AL LÍMIT ESTABLIT 
EN L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, CONTRA L'EMISSIÓ DE 
SOROLLS I VIBRACIONS.
CIRCULAR UN VEHICLE AMB NIVELL D'EMISSIÓ DE SOROLL SUPERIOR AL LÍMIT ESTABLIT 
EN L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, CONTRA L'EMISSIÓ DE 
SOROLLS I VIBRACIONS.
NEGAR-SE A COL·LABORAR EN LES PROVES DE DETECCIÓ DE  NIVELLS DE SOROLL 
NEGAR-SE  A  COL·LABORAR  EN  LES  PROVES  DE DETECCIÓ DE  NIVELLS  DE GASOS O 
FUMS
CIRCULAR AMB UN VEHICLE A MOTOR, O CICLOMOTOR, A ESCAPAMENT LLIURE.  90 



06 2 2 L  90 

07 1 1 L  50 
07 1 2 L 

 50 
07 1 3 L  50 

08 1 1 G 

CIRCULAR AMB UN VEHICLE A MOTOR, O CICLOMOTOR, AMB UN SILENCIADOR INEFICAÇ.

REALITZAR JOCS, DIVERSIONS, NO AUTORITZATS EN ZONA PER ALS VIANANTS.
UTILITZAR  EN  ZONA  PER ALS VIANANTS, MONOPATINS, PATINS O ANÀLEGS QUE PUGUEN 
REPRESENTAR UN PERILL PER ALS TRANSEÜNTS.
UTILITZAR EN ZONA PER ALS  VIANANTS,  MONOPATINS,  PATINS O ANÀLEGS QUE PUGUEN 
CAUSAR DANYS EN LA VIA PÚBLICA O EN EL MOBILIARI URBÀ.
CIRCULAR AMB UN VEHICLE SUPERANT EL LÍMIT GENÈRIC DE VELOCITAT DE 50 KM/H. 300 

08 1 2 MG 

500 
08 3 1 G 

CIRCULAR AMB UN VEHICLE SUPERANT  EL  LÍMIT  GENÈRIC  DE  VELOCITAT  DE  50  KM/H. 
SOBREPASSANT MES D'UN 50%, LA VELOCITAT MÀXIMA AUTORITZADA, SEMPRE QUE AIXÒ 
HI SUPOSE SUPERAR ALMENYS, EN 30 KM/H., L'ESMENTAT LIMITE MÀXIM.
CIRCULAR  SOBREPASSANT  LA  VELOCITAT DE 10 KM/H., EN ZONES PER ALS VIANANTS, EN 
VIES D'UN SOL CARRIL, O AMB GRAN AGLOMERACIÓ DE PERSONES. 300 

08 3 2 MG CIRCULAR SOBREPASSANT LA VELOCITAT DE 10 KM/H., EN ZONES PER ALS VIANANTS, EN 
VIES D'UN SOL CARRIL, O AMB GRAN AGLOMERACIÓ DE PERSONES, SOBREPASSANT MÉS 
D'UN 50%, LA VELOCITAT MÀXIMA AUTORITZADA, SEMPRE QUE AIXÒ HI SUPOSE SUPERAR 
ALMENYS, EN 30 KM/H., AQUEST LÍMIT MÀXIM. 500 

SENYALITZACIÓ. 

10 2 1 L  90 
10 2 2 L  90 
10 3 1 L  90 
11 1 1 G 

300 
11 2 1 G 

250 
11 2 2 G 

200 
11 2 3 L 

300 
11 2 4 G 

NO OBEIR SENYAL D'OBLIGACIÓ.
NO OBEIR SENYAL DE PROHIBICIÓ.
NO RESPECTAR SENYAL QUE IMPOSE OBLIGACIÓ DE DETENCIÓ.
EFECTUAR RETIRADA, O DETERIORACIÓ, DE LA SENYALITZACIÓ PERMANENT O OCASIONAL, 
MANCANT D'AUTORITZACIÓ.
MODIFICAR  EL  CONTINGUT DELS SENYALS,  COL·LOCAR SOBRE ELLS, PLAQUES, CARTELLS, 
MARQUESINES, ANUNCIS O MARQUES.
MODIFICAR  EL  CONTINGUT   DELS   SENYALS,  COL·LOCANT   AL   SEU   COSTAT,   PLAQUES, 
CARTELLS, MARQUESINES, ANUNCIS O MARQUES.
MODIFICAR  EL  CONTINGUT  DELS   SENYALS,   COL·LOCANT  SOBRE  ELLS,   OBJECTES  QUE  
PUGUEN  INDUIR  A  CONFUSIÓ,  REDUIR  LA  SEUA VISIBILITAT  O EFICÀCIA, O ENLLUERNAR 
ELS USUARIS DE LA VIA O DISTRAURE LA SEUA ATENCIÓ.
MODIFICAR  EL  CONTINGUT  DELS SENYALS,  COL·LOCANT AL SEU COSTAT,  OBJECTES  QUE  
PUGUEN  INDUIR  A  CONFUSIÓ,  REDUIR  LA  SEUA VISIBILITAT  O EFICÀCIA, O ENLLUERNAR 
ELS USUARIS DE LA VIA O DISTRAURE LA SEUA ATENCIÓ. 250 

PARADA I ESTACIONAMENT 

19 1 1 G 
100 

19 1 2 L 
 60 

19 1 3 L  50 
19 1 4 L 

 60 
20 2 1 L 

 60 
21 1 1 L 

 50 
21 2 1 L 

 60 
21 2 2 G 

150 
22 1 1 L  50 
22 2 1 L 

 60 
22 2 2 G 

100 
24 1 1 L 

EFECTUAR  UNA  PARADA  OBSTACULITZANT LA CIRCULACIÓ, O CONSTITUINT UN RISC PER A 
LA RESTA DELS USUARIS DE LA VIA.
PARAR   EN   VIA   URBANA   DE   DOBLE   SENTIT  I  SEPARAT   DE  LA  VORADA  DRETA  DE  LA 
CALÇADA.
DESCENDIR UN PASSATGER PEL COSTAT NO CORRESPONENT A LA VORERA.
DESCENDIR EL CONDUCTOR PEL COSTAT NO CORRESPONENT A LA VORERA, SENSE  ADOPTAR 
LES PRECAUCIONS NECESSÀRIES.
PARAR A CALLES SENSE VORERA, SENSE RESPECTAR LA DISTÀNCIA MÍNIMA D'UN METRE DES 
DE LA FAÇANA MÉS PRÒXIMA.
PARAR   AMB   UN   VEHICLE   TAXI  O   GRAN  TURISME,  EN  LLOC  DIFERENT  ALS  ESTABLITS 
OFICIALMENT.
PARAR  AMB  UN VEHICLE TAXI O GRAN TURISME, EN PARADA DESTINADA A AQUEST EFECTE 
AMB FINALITAT DIFERENT A L'ESPERA DE PASSATGERS.
PARAR  AMB  UN  VEHICLE  TAXI  O  GRAN  TURISME,  EN PARADA DESTINADA A L'EFECTE, LA 
CAPACITAT DE LA QUAL ESTIGA ESGOTADA, OBSTACULITZANT UN CARRIL DE CIRCULACIÓ.
PARAR AMB UN AUTOBÚS, EN LLOC DIFERENT ALS ESTABLITS OFICIALMENT. 
PARAR  AMB  UN  AUTOBÚS,  EN  PARADA  DESTINADA  A  AQUEST  EFECTE,  AMB   FINALITAT 
DIFERENT A LA CÀRREGA O DESCÀRREGA DE PASSATGERS.
PARAR AMB UN AUTOBÚS,  EN PARADA DESTINADA A AQUEST EFECTE,  LA CAPACITAT DE LA 
QUAL ESTIGA ESGOTADA, OBSTACULITZANT UN CARRIL DE CIRCULACIÓ.
PARAR EN LLOC PROHIBIT AMB SENYAL VERTICAL O MARCA VIAL.  50 



24 1 2 G 100 
24 1 3 L  60 
24 1 4 G 

100 
24 1 5 G 100 
24 1 6 G 100 
24 1 7 G 

100 
24 1 8 G 

100 
24 1 9 G 

150 
24 1 10 G 100 
24 1 11 G 

150 
24 1 12 G 

100 
24 1 13 L  90 
24 1 14 G 

100 
24 1 15 G 100 
24 1 16 G 

100 
24 1 17 G 100 
24 1 18 G 100 
26 1 1 G 

PARAR OBSTRUINT GREUMENT LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS O VEHICLES.
PARAR EN DOBLE FILA DEIXANT ESPAI PER AL PAS D'UN VEHICLE.
PARAR   SOBRE   REFUGIS,  ILLETES,  MITJANES,  ZONES  DE  PROJECCIÓ  I  ALTRES  ELEMENTS 
DISTRIBUÏDORS DEL TRÀNSIT.
PARAR IMPEDINT L'ACCÉS DE PERSONES O ANIMALS A UN IMMOBLE.
PARAR EN ZONA SENYALITZADA AMB GUAL PERMANENT.
PARAR  EN  ZONA  SENYALITZADA  PER  A  ÚS   DE   DISCAPACITATS,   SOBRE   LES   VORERES, 
PASSEJOS I ALTRES ZONES RESERVADES PER AL PAS DE VIANANTS.
PARAR   A   MENYS  DE  CINC  METRES  D'UNA  CANTONADA,  ENCREUAMENT  O  BIFURCACIÓ, 
OBSTACULITZANT O CAUSANT PERILL PER A LA CIRCULACIÓ.
PARAR  SOBRE UN PONT, PAS A NIVELL, TÚNEL O SOTA UN PAS ELEVAT, O EN ELS RAILS DELS  
TRAMVIES O EN LES SEUES PROXIMITATS.
PARAR DE MANERA QUE S'OBSTACULITZE LA VISIÓ DELS SENYALS DE TRÀNSIT.
PARAR    EN    LA    PROXIMITAT    DE    CORBES    O   CANVIS   DE   RASANT,   AMB   VISIBILITAT 
INSUFICIENT.
PARAR   EN   ZONA   SENYALITZADA   PER   A   VEHICLES    DE   SERVEI   PÚBLIC,    OFICIALS   O 
D'URGÈNCIA. 
PARAR EN EL CARRIL RESERVAT AL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC.
PARAR  EN ELS REBAIXES DE VORERA PER A PERSONES DE MOBILITAT REDUÏDA I PASSOS PER 
A VIANANTS.
PARAR EN VIA PUBLICA DECLARADA D'ATENCIÓ PREFERENT.
PARAR    OBSTACULITZANT    ELS    ACCESSOS   I   SORTIDES   D'EMERGÈNCIA,   DEGUDAMENT 
SENYALITZATS,  D'EDIFICIS  PÚBLICS  O  PRIVATS,  AIXÍ  COM  DE   RECINTES  DESTINATS A LA 
CELEBRACIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS DURANT LES HORES DE LA SEUA REALITZACIÓ. 
PARAR ENMIG DE LA CALÇADA.
PARAR IMPEDINT A ALTRES VEHICLES UN GIR AUTORITZAT.
ESTACIONAR  OBSTACULITZANT  LA  CIRCULACIÓ,  O  CONSTITUINT UN RISC PER A LA RESTA 
DELS USUARIS DE LA  VIA. 200 

26 1 2 L 

26 1 3 L 

26 2 1 L 

28 1 1 L 

31 1 1 L 

ESTACIONAR  EN   VIA   URBANA   DE   DOBLE   SENTIT I   SEPARAT   DE   LA   VORERA   DE   LA 
CALÇADA. 90 
ESTACIONAR  SENSE  ADOPTAR  LES  PRECAUCIONS  NECESSÀRIES  PERQUÈ EL VEHICLE PUGA  
POSAR-SE EN MOVIMENT EN ABSÈNCIA DEL CONDUCTOR.     90 
ESTACIONAR  DE  MANERA  QUE  NO ES PERMETA LA MILLOR UTILITZACIÓ DE L'ESPAI LLIURE 
RESTANT.             90
ESTACIONAR EN VIA DE DOBLE SENTIT, SENSE EFECTUAR-HO EN EL COSTAT DRET SEGONS EL 
SENTIT DE LA MARXA.        
ESTACIONAR   AMB   UN   VEHICLE  DESTINAT  AL  TRANSPORT  DE  MERCADERIES,  DE  M.M.A. 
SUPERIOR    A   3.500 KG.   DINS   DE   LA   ZONA   RESTRINGIDA   PER   A   L'ESTACIONAMENT   I

 90 
32 3 1 L  50 

32 4 1 G 

CIRCULACIÓ D'AQUEST TIPUS DE VEHICLES, MANCANT D'AUTORITZACIÓ.
ESTACIONAR AMB UN CICLOMOTOR O MOTOCICLETA, DE MANERA QUE IMPEDEIX L'ACCÉS A 
l'ESTACIONAMENT D'ALTRES VEHICLES.
ESTACIONAR   UN   VEHICULE   DE  DUES  RODES,  O  TRICICLE,  EN  LES  PROXIMITATS  D'UNA 100 

34 1 1 L 

34 1 2 L 

35 1 1 L 

35 1 2 L 

35 1 3 L 

35 1 4 G 
LA CAPACITAT DE LA QUAL ESTIGA TANCADA, OBSTACULITZANT UN CARRIL DE CIRCULACIÓ.

INTERSECCIÓ, PASSOS DE VIANANTS O RAMPES D'ACCESSIBILITAT.
ESTACIONAR AMB  UN  VEHICULE  DESTINAT AL TRANSPORT DE MERCADERIES, EN ZONA DE 
CÀRREGA I DESCÀRREGA, EXCEDINT EL TEMPS LÍMIT DE 15 MINUTS.      90 
ESTACIONAR  AMB  UN  VEHICLE TURISME, EN ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA, EXCEDINT 
EL TEMPS LÍMIT DE 15 MIN., ESTANT ABSENT EL CONDUCTOR.                                                                   90 
ESTACIONAR  EN  CARRERS  SENSE VORERA, SENSE RESPECTAR LA DISTÀNCIA  MÍNIMA D'UN 
METRE DES DE LA FAÇANA MÉS PRÒXIMA                                         90 
ESTACIONAR  AMB  UN  VEHICLE  TAXI  O GRAN TURISME, EN LLOC DIFERENT ALS ESTABLITS 
OFICIALMENT.                                                                                                                                                              60 
ESTACIONAR  AMB  UN  VEHICLE  TAXI  O  GRAN TURISME, EN PARADA DESTINADA A AQUEST 
EFECTE, AMB FINALITAT DIFERENT  DE L'ESPERA DE PASSATGERS.               90
ESTACIONAR  AMB  UN  VEHICLE TAXI O GRAN TURISME, EN PARADA DESTINADA A L'EFECTE,

200 
35 1 5 L 
35 1 6 L 

35 1 7 G 

ESTACIONAR AMB UN AUTOBÚS, EN LLOC DIFERENT ALS ESTABLITS OFICIALMENT.                         60 
ESTACIONAR AMB UN AUTOBÚS, EN PARADA DESTINADA A AQUEST EFECTE AMB FINALITAT 
DIFERENT A LA CÀRREGA O DESCÀRREGA DE PASSATGERS.                                                                      90 
ESTACIONAR AMB UN AUTOBÚS, EN PARADA DESTINADA A AQUEST EFECTE, LA CAPACITAT 

200 
35 1 8 G 200 
35 1 9 L  90 
35 1 10 G 

DE LA QUAL ESTIGA ESGOTADA, OBSTACULITZANT UN CARRIL DE CIRCULACIÓ.
ESTACIONAR OBSTRUINT GREUMENT LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS O VEHICLES. 
ESTACIONAR EN DOBLE FILA DEIXANT ESPAI PER AL PAS D'UN VEHICLE.
ESTACIONAR    SOBRE    REFUGIS,   ILLETES,   MITJANES,   ZONES   DE   PROTECCIÓ   I   ALTRES 
ELEMENTS DISTRIBUÏDORS DEL TRÀNSIT. 150 

 90 



35 1 11 G 

35 1 12 G 

ESTACIONAR A MENYS DE CINC METRES D'UNA CANTONADA, ENCREUAMENT O BIFURCACIÓ, 
OBSTACULITZANT O CAUSANT PERILL PER A LA CIRCULACIÓ.          150 
ESTACIONAR SOBRE UN PONT, PAS A NIVELL, TÚNEL O SOTA UN PAS ELEVAT, O EN ELS RAILS

200 
35 1 13 G 150 
35 1 14 G 

200 
35 1 15 G 200 
35 1 16 G 200 
35 1 17 G 200 
35 1 18 L 

150 
35 1 19 L 

DELS TRAMVIES O EN LES SEUES PROXIMITATS.
ESTACIONAR DE MANERA QUE S'OBSTACULITZE LA VISIÓ DELS SENYALS DE TRÀNSIT. 
ESTACIONAR  EN  LA  PROXIMITAT  DE  CORBES  O  DE  CANVIS DE  RASANT, AMB VISIBILITAT 
INSUFICIENT.
ESTACIONAR EN VIA PÚBLICA  DECLARADA D'ATENCIÓ PREFERENT.
ESTACIONAR ENMIG DE LA CALÇADA.
ESTACIONAR IMPEDINT A ALTRES VEHICLES UN GIR AUTORITZAT
ESTACIONAR  AMB  UN VEHICLE TAXI O GRAN TURISME, EN PARADA DESTINADA A L'EFECTE, 
AMB LA SEUA CAPACITAT ESGOTADA, OBSTACULITZANT UN CARRIL DE CIRCULACIÓ. 
ESTACIONAR AMB AUTOBÚS, EN LLOC DIFERENT ALS ESTABLITS OFICIALMENT.   60 

35 1 20 L 

35 1 21 G 

ESTACIONAR  AMB  AUTOBÚS,  EN  PARADA  DESTINADA  A  AQUEST EFECTE, AMB FINALITAT 
DIFERENT DE LA CÀRREGA O DESCÀRREGA DE PASSATGERS.                                                                     60 
ESTACIONAR AMB AUTOBÚS, EN PARADA DESTINADA A  AQUEST  EFECTE,  LA CAPACITAT DE 

150 
35 1 22 L   90 
35 2 1 L   90 
35 3 1 L 

  50 
35 4 1 G 

LA QUAL ESTIGA ESGOTADA, OBSTACULITZANT UN CARRIL DE CIRCULACIÓ.
ESTACIONAR EN DOBLE FILA DEIXANT-NE ESPAI PER AL PAS D'UN VEHICLE. 
ESTACIONAR  EN  UN  LLOC  PROHIBIT  AMB SENYAL VERTICAL O MARCA VIAL. ESTACIONAR 
UN   VEHICLE   EN   EL   MATEIX   LLOC   DE   LA  VIA  PÚBLICA,  DURANT  MÉS  DE   48   HORES 
SEGUIDES.
ESTACIONAR EN DOBLE FILA, EN QUALSEVOL SUPÒSIT. 150 

35 5 1 L 

35 5 2 L 

35 6 1 G 

35 7 1 G 

35 8 1 G 

35 9 1 G 

ESTACIONAR  EN  ZONA  SENYALITZADA  COM A RESERVA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA, DINS 
DE L'HORARI DE RESERVA, AMB VEHICLE NO HABILITAT I CONDUCTOR ABSENT.                                 90
ESTACIONAR EN ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA, DINS DE L'HORARI DE RESERVA AMB UN  
VEHICLE ADAPTAT PER ESPAI DE MÉS DE  30 MIN.                60
ESTACIONAR  EN  ZONA  SENYALITZADA  PER  A  VEHICLES  DE  SERVEI  PÚBLIC,  OFICIALS  O 
D'URGÈNCIA.                                                                                                                                                                120
ESTACIONAR  OBSTACULITZANT  ELS  ACCESSOS  I  SORTIDES  D'EMERGÈNCIA, DEGUDAMENT 
SENYALITZATS,  D'EDIFICIS  PÚBLICS  O  PRIVATS,  AIXÍ  COM  DE  RECINTES  DESTINATS  A LA 
CELEBRACIÓ D'ESPECTACLES PÚBLICS DURANT LES HORES DE LA SEUA REALITZACIÓ.                   120
ESTACIONAR  EN  VIA  DE  SENTIT  ÚNIC,  DEIXANT-NE  UN  ESPAI DISPONIBLE D'AMPLÀRIA DE 
CALÇADA INFERIOR A  TRES METRES.                                                                                                                120
ESTACIONAR EN CARRER DE DOBLE SENTIT DE CIRCULACIÓ L'AMPLÀRIA DE LA QUAL NOMÉS

120 
35 10 1 G 

PERMETA EL PAS DE DUES COLUMNES DE VEHICLES.
ESTACIONAR IMPEDINT L'ACCÉS DE PERSONES O ANIMALS A UN IMMOBLE. 120 

35 11 1 G 

35 12 1 L 

ESTACIONAR EN ELS REBAIXES DE VORERA PER A PERSONES DE MOBILITAT REDUÏDA I PASOS
PER A VIANANTS.              120
ESTACIONAR    EN    CONDICIONS    QUE    DIFICULTEN    LES   SORTIDES   D'ALTRES   VEHICLES

  90 
35 13 1 G 120 
35 14 1 G 

ESTACIONATS REGLAMENTÀRIAMENT. 
ESTACIONAR EN ZONA SENYALITZADA AMB GUAL PERMANENT. 
ESTACIONAR EN CARRIL RESERVAT Al SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC. 120 

35 15 1 G 

35 16 1 L 

35 17 1 L 

35 18 1 L 

35 19 1 L 

35 20 1 G 
35 21 1 G 

35 22 1 L 

ESTACIONAR  EN  LLOC  RESERVAT   EXCLUSIVAMENT   A   LA   PARADA   DE   DETERMINADES  
CATEGORIES DE VEHICLES.     120
ESTACIONAR  EN  LLOCS  SENYALITZATS  TEMPORALMENT   PER   OBRES,  ACTES  PÚBLICS   O 
MANIFESTACIONS     ESPORTIVES,     PRÈVIA     AUTORITZACIÓ      DE      L'AUTORITAT
CORRESPONENT.         90
ESTACIONAR     EN     ESPAIS     HABILITATS      PER      L'AUTORITAT      MUNICIPAL      COM      A 
ESTACIONAMENT AMB LIMITACIÓ HORÀRIA,  SENSE  COL·LOCAR-HI  EL   DISTINTIU   QUE   HO  
AUTORIZA.   90
ESTACIONAR     EN     ESPAIS     HABILITATS      PER      L'AUTORITAT      MUNICIPAL      COM      A 
ESTACIONAMENT  AMB  LIMITACIÓ  HORÀRIA,  DEPASSANT  EL TEMPS LÍMIT AUTORITZAT PER 
L'ORDENANÇA.                                                                                                                                                            90
ESTACIONAR    DAVANT    DELS   LLOCS   RESERVATS   PER   ALS   CONTENIDORS   DEL   SERVEI 
MUNICIPAL DE NETEJA.                          90
ESTACIONAR SOBRE VORERES, PASSEJOS I ALTRES ZONES DESTINADES AL PAS DE VIANANTS.      
ESTACIONAR  EN  ZONA SENYALITZADA  PER A L'ÚS EXCLUSIU DE PERSONES AMB MOVILITAT
REDUÏDA.    120 
ESTACIONAR EN LES VIES PÚBLIQUES ELS REMOLCS, SEMIREMOLCS I CARAVANES, SEPARATS

  90 
35 22 2 L   60 
35 23 1 L 

DEL VEHICLE MOTOR.
ESTACIONAR EN LES VIES PÚBLIQUES ELS CARROS, SENSE ANIMAL MOTRIU. 
ESTACIONAR EN CARRERS URBANITZATS SENSE VORERES.   60 

35 24 1 L 

35 25 1 L 

ESTACIONAR   AMB  UN  VEHICLE  FORA  DE  LA  ZONA  DELIMITADA  MITJANÇANT  MARQUES 
VIALS.     90 
ESTACIONAR       SOBRE      LA       CALÇADA      DE    MANERA     DIFERENT      A       L'ESTABLIDA

100



  90 
44 1 3 L   90 
44 1 4 L   90 
44 1 5 L 

REGLAMENTÀRIAMENT, O A L'ESTABLIDA MITJANÇANT SENYALITZACIÓ A L'EFECTE. 
ESTACIONAR SENSE TARGETA DE RESIDENTS, EN ELS CARRERS RESERVATS A AQUEST FI. 
ESTACIONAR SENSE TARGETA DE RESIDENTS, EN SECTOR DIFERENT A LA SEUA RESIDÈNCIA. 
ESTACIONAR MÉS DE DUES HORES EN UN MATEIX CARRER DE LA ZONA GENERAL, I MÉS 
D'UNA HORA EN SECTOR DE RÈGIM GENERAL DE CURTA DURADA DURANT LES HORES 
D'ACTIVITAT DEL SERVEI.   90 

ACTIVITATS EN VIA PUBLICA,  CÀRREGA I DESCÀRREGA. 

48 1 2 L 

  90 
48 1 3 L 

  90 
49 1 1 L 

  90 
49 1 3 L 

  90 
51 1 1 L 

  90 
51 1 2 L 

  90 
51 1 3 L 

  90 
53 1 1 L 

  90 
54 1 2 L 

  90 
54 2 1 L 

  90 
54 1 1 L 

TRANSITAR AMB VEHICLE O CONJUNT  DE  VEHICLES DE M.M.A. SUPERIOR A  3.500 K.G., 
MANCANT DE L'AUTORITZACIÓ CORRESPONENT, SEGONS LA CATEGORIA DEL VEHICLE EN 
FUNCIÓ DE LA SEUA M.M.A., O TENINT LA MATEIXA CADUCADA.
TRANSITAR AMB VEHICLE O CONJUNT DE VEHICLES DE M.M.A. SUPERIOR A 12.00 KG., AMB 
AUTORITZACIÓ CORRESPONENT A VEHICLES DE M.M.A. INFERIOR.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA  DE MERCADERIES FORA DE LOCAL COMERCIAL O 
INDUSTRIAL, EXISTINT ZONA I ACCÉS HABILITAT PER A AIXÒ.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES FORA DE ZONA RESERVADA PER 
A AIXÒ, MANCANT D'AUTORITZACIÓ ESPECIAL.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES AMB UN VEHICLE DE M.M.A., 
SUPERIOR A 12.000 KG., FORA DE BESCANVIADOR DE MERCADERIES O LLOC DESTINAT PER A 
AIXÒ PER L'AJUNTAMENT.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES AMB UN VEHICLE DE M.M.A., 
SUPERIOR A 12.000 KG., UTILITZANT-NE UN ITINERARI D'APROXIMACIÓ DIFERENT A 
L'ESTABLIT PER L'AUTORITAT MUNICIPAL.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES AMB UN VEHICLE DE M.M.A., 
SUPERIOR A 12.000 KG., EN  LLOC DIFERENT A L'ESTABLIT EN L'AUTORITZACIÓ ESPECIAL.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES GENERANT SOROLLS 
INNECESSARIS, O SENSE DEIXAR-NE NETEJA LA VIA PÚBLICA.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES SENSE UTILITZAR ELS MITJANS 
NECESSARIS NI EL PERSONAL SUFICIENT PER AGILITAR L'OPERACIÓ, DE MANERA QUE 
DIFICULTE LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS O VEHICLES.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES SENSE FER ÚS DE LA 
SENYALITZACIÓ CORRESPONENT QUAN PUGA EXISTIR PERILL PER A VIANANTS O VEHICLES.
REALITZAR-NE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES SENSE EXHIBIR EL 
CORRESPONENT DOCUMENT QUE ACREDITE L'HORA D'INICI DE L'OPERACIÓ  EN LLOC 
VISIBLE.

  90 

Allò que es publica per a general coneixement significant que contra el present acord es podrà interposar 
recurs contenciós-administratiu davant la Sala d'aquest ordre del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà del dia de publicació del present acord, sense que 
aquest recurs suspenga l'execució del present acord, i sense perjudici que es puga exercitar, si escau, qualsevol d'altre 
que s'estime procedent.


