ORDENANÇA REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT EN
ZONES O.R.A. EN LA CIUTAT D'ALGEMESÍ
(Aprovada: Ple 4/6/1998. Publicada: BOP núm. 240, de 9-X-98)
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L'Ajuntament d'Algemesí a l'empara del que s'estableix en els art. 7 i 38 de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, i l'art. 93 del
Reglament General de Circulació aprova l’ordenança següent:
Objecte
Article 1
La present ordenança té per objecte ajudar a ordenar i millorar el trànsit,
mitjançant la limitació funcional, especial i temporal de l'estacionament de
vehicles en certes vies públiques així com l'establiment de mesures per a
garantir-ne el compliment.
Article 2
Es defineixen com vies d'actuació preferent les regulades en aquesta
ordenança i denominades d'ara en davant vies blaves.
Vies blaves
Article 3
Les vies blaves constitueixen el perímetre de la zona CENTRE DE PROTECCIÓ
ESPECIAL, les de major equipament comercial i les de major atracció, i per
tant, d'atenció preferent.
El període màxim d'estacionament d'un vehicle en un carrer inclòs dintre de la
via blava, serà de dos hores. Transcorregut aquest termini, el vehicle no podrà,
en cap cas, estacionar-se en el mateix carrer. Els posseïdors de targetes de
1

resident, comerciants i professionals de la zona blava obtindran una
bonificació del 50%, però, estaran igualment subjectes als límits horaris
d'estacionament.
Es designen com vies blaves les següents, amb indicació de les places
d'estacionament legal afectades per aquesta ordenança:
LLOC
TIPUS
Plaça del Mercat
bateria
C/ Muntanya (fins a c/ d’En Bosch)
cordó
C/ dels Arbres (20 m a partir de c/ Lepanto)
cordó
C/ Lepanto
cordó
C/ Acadèmic Segura
cordó
C/ Cervantes (de c/ València a c/ Lepanto)
cordó
C/ València (fins a c/ Sant Sebastià)
cordó
C/ Verge dels Dolors
cordó
C/ Nou del Convent (de c/ Sant Josep de
Calassanç a c/ La Lloca)
cordó
C/ Sant Josep de Calassanç (fns a c/ La Parra) cordó
C/ Sant Sebastià
cordó
C/ Lluís Vives (de c/ Jovellanos a c/ Cervantes) cordó
TOTAL

PLACES
16
35
50
18
18
36
3
4
8
31
16
20
225

A efectes de targetes, s'estableixen dos tipus:
- Residents en la zona blava.
- Comerciants i professionals, zona blava.
Als posseïdors dels diferents tipus se'ls proporcionarà la targeta acreditativa
corresponent de forma gratuïta, sempre que es complisquen els requisits i
tràmits establits en aquesta ordenança.
L'esmentada targeta els donarà dret a estacionar en la seua zona de residència
o en zona comercial o professional de la via blava, segons el seu tipus de targeta,
havent abonat prèviament la tarifa aprovada en l'Ordenança fiscal.
Vehicles exclosos
Article 4
Queden exclosos de la limitació del temps d'estacionament i de l'abonament
del preu públic corresponent:
a) Les motocicletes, els ciclomotors i les bicicletes.
b) Els vehicles estacionats en zones reservades per a la seua categoria o
activitat.
c) Els vehicles autotaxi, quan el conductor estiga present.
d) Els vehicles en servei oficial degudament identificats, propietat
d'organismes de l'estat, província, municipi o entitats autònomes que
estiguen destinats directament i exclusivament a la prestació dels
serveis.
e) Els vehicles de representació diplomàtiques acreditades a Espanya
externament identificats.
f) Els vehicles destinats a l'assistència sanitària degudament identificats.
g) Els vehicles propietats de minusvàlids quan siguen conduïts pels seus
titulars i estiguen en possessió de la corresponent autorització especial
que expedisca l'òrgan competent de l'Ajuntament.
2

h) Qualsevol altre vehicle, quan, prèvia autorització de l'oportú expedient,
s'acredite la necessitat d'acollir-se a aquest règim excepcional i així
s'autoritze.
Períodes exclosos
Article 5
Mes de juny, la Fira de Sant Onofre, quedarà condicionat el c/San Josep de
Calasanç 15 dies aproximadament, per les vesprades a partir de les 14 hores
(zona de vianants); així mateix, i com els dies puntuals per la celebració de
proves esportives, actes institucionals, etc. quedaran afectats els carrers de
l’Acadèmic Segura i de la Muntanya.
En els mesos de setembre, la Setmana Taurina condicionarà el servei durant
15 dies, aproximadament, a partir de les 14.00 hores quedaran condicionats
a carrers de vianants el carrer de Sant Josep de Calassanç, Acadèmic
Segura i Muntanya.
Tiquets
Article 6
Per utilitzar els estacionaments ubicats en les vies blaves, han de complir-se
les normes següents:
a)
Exhibir en la part interior del parabrises el tiquet d’estacionament de
forma totalment visible des de l’exterior.
b)
Els tiquets hauran d'adquirir-se en les màquines expenedores
habilitades a l’efecte.
c)
El preu públic a abonar per l’estacionament serà el que es determine en
l’ordenança fiscal segons els casos.
Targetes residents
Article 7
Per a utilitzar els estacionaments de vies blaves, com a residents, hauran de
complir-se la norma següent:
a)
Estaran subjectes a limitacions en la durada previstes en l’article 3 de
l’estacionament llevat de senyalització específica o norma general en contra els
vehicles propietat de persones físiques que exhibisquen en la part interior del
parabrises, totalment visible de l’exterior, la targeta especial de resident de la
zona junt amb el tiquet que acredite haver satisfet el preu públic establit.
Art. 8
L’alcaldia atorgarà, prèvia instrucció de l’expedient pels Serveis de la Policia
Local, targetes de residents amb validesa d’un any, per als vehicles que
reunisquen els requisits següents:
a)
Ser propietat de persones físiques empadronades i que de fet visquen
dins de la zona blava.
b)
Que en el permís de circulació conste el mateix domicili de
l’empadronament del titular.
c) Estar al corrent en el pagament de l'impost de circulació de vehicles.
d) Estar immers en els supòsits que es contemplen en la present
ordenança
Article 9
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Com a norma general solament es concedirà una targeta de resident per
propietari de vehicle.
Es podran aconseguir altres targetes quan s'acredite l’existència d'altres
vehicles del mateix titular utilitzats per altres conductors que siguen el seu
cònjuge o parent en primer grau que estiguen en possessió del permís de
conduir i estiguen empadronats, i que de fet visquen en el mateix domicili del
propietari dels vehicles.
Així mateix, podrà atorgar-se una sola targeta per al titular de diversos vehicles
en què constarà la matrícula de cadascun d’ells.
Article 10
Per a obtenir la targeta de resident els interessats hauran de:
a) Sol·licitar-la mitjançant un escrit.
b)
Acreditar la personalitat del propietari del vehicle mitjançant l'exhibició
del DNI vigent o el permís de conduir, o els estrangers el permís de residència o
el passaport. En aquests documents haurà de constar el domicili per al qual
sol·licita la targeta i entregar una fotocòpia del document exhibit.
c)
Acreditar la propietat del vehicle exhibint el permís de circulació en què
haurà de constar el domicili idèntic al del document exhibit dels mencionats en
el paràgraf anterior i aportar-ne una fotocòpia.
d)
Exhibir l’últim rebut o document anàleg acreditatiu del pagament de
l'impost de circulació.
Targeta comerciant i professional
Article 11
Per utilitzar els estacionaments de vies blaves com a comerciant i professional
hauran de complir-se la norma següent:
a)
Estaran subjectes a limitacions en la durada de l’estacionament
previstes en l’article 3, llevat de senyalització específica o norma general en
contra, els vehicles propietat de persones físiques o jurídiques que
exhibisquen en la part interior del parabrises, totalment visible de l’exterior, la
targeta especial de comerciant de la zona, junt amb el tiquet que acredite
haver satisfet el preu públic establit.
Article 12
L’alcaldia atorgarà, prèvia instrucció de l’expedient pels Serveis de la Policia
Local, targetes de comerciants i professionals amb validesa d’un any per als
vehicles que reunisquen els requisits següents:
a)
Ser propietat de persones físiques i jurídiques, titulars de comerços o
que exercisquen activitats professionals en despatxos ubicats en la zona.
b) Estar al corrent en el pagament de l'impost de circulació de vehicles.
c)
Estar immers en els supòsits que es contemplen en la present
ordenança.
Article 13
Com a norma general solament es considerarà una targeta de comerciant o
professional per propietari del vehicle, del titular del comerç o professional.
Així mateix, podrà atorgar-se una sola targeta per al titular de diversos vehicles
en què constarà la matrícula de cadascun d’ells.
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Article 14
Per a obtindre la targeta de comerciant o professional els interessats hauran
de:
a) Sol·licitar-la mitjançant un escrit.
b)
Acreditar la personalitat del propietari del vehicle, mitjançant el DNI
vigent, així com la llicència d’obertura de l’establiment ubicat a la zona blava i
una còpia de l'IAE en vigor. Per tant, haurà d’entregar fotocòpia d’aquests
documents. En el cas de professional, s’exceptua la llicència d’obertura
mentre no s'exigisca legalment.
c) Acreditar la propietat del vehicle exhibint el permís de circulació.
d) Exhibir l’últim rebut o document anàleg acreditatiu del pagament.
Normes comunes per als dos tipus de targetes
Article 15
L’alcaldia presidència podrà comprovar d’ofici qualsevol de les circumstàncies i
requisits establits per a l’atorgament de targetes i procedir a l’anul·lació de les
que no els reunisquen
Article 16
A més de la documentació i fotocòpia a què es refereixen els articles 11 i 15, i
de les comprovacions establides en l’article 16, l’alcaldia podrà exigir a
l’interessat que aporte tots els documents que estime convenients per
acreditar qualsevol extrem que no aparesca degudament justificat.
Article 17
Les targetes de resident, comerciant i professional autoritzaran, complint la
normativa general, amb caràcter únic i exclusiu, a estacionar el vehicle en la
via blava prèvia obtenció del tiquet corresponent.
Article 18
Les persones a les qui s'atorgue la targeta seran responsables d’aquesta i,
quan canvien de domicili o de vehicle, se’ls atorgarà la corresponent al nou
vehicle o domicili si estiguera inclòs en la zona blava sempre que tomen la
targeta anterior.
La inobservancia d’aquesta norma, a més de la sanció que corresponga,
implicarà l’anul·lació de la targeta i la denegació de la nova, si en principi hi
tinguera dret.
Règim sancionador
Article 19
La infracció de qualsevol dels articles de la present ordenança, així com de les
resolucions en relació amb aquesta, dictades per l’òrgan competent de
l’ajuntament, tindrà la consideració d’infracció a les normes d’ordenació de
trànsit i comportarà la imposició de sancions mitjançant el procediment legal
establit.
Es consideren infraccions:
- Estacionar sense tiquet d’aparcament.
- Superar l’horari de permanència autoritzat pel tiquet d’estacionament.
- No col·locar ben visible el tiquet corresponent.
- Estacionar successivament en el mateix carrer una vegada finalitzat el període
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màxim d’estacionament.
- L’ús de tiquets o targetes falsificades o manipulades.
- No coincidir la matrícula del vehicle amb la que figura en la targeta.
Article 20
a) Les infraccions tipificades en l’article anterior, al constituir entorpiment i un
greu obstacle per a l’ordenació i millora del trànsit i estacionament,
determinaran, per sí mateixes, que l’autoritat municipal procedisca a recuperar
la lliure disponibilitat de l’espai públic indegudament ocupat i retire l'esmentat
vehicle i el transporte al lloc preparat per a dipositar-lo, amb independència de la
sanció econòmica que s’hi impose (art. 93 del Reglament Gral. de Circulació).
Així mateix, es procedirà a la retirada del vehicle en el supòsit establit pels
articles 70 i 71 de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
vial i els articles 90 i 91 del Reglament Gral. de Circulació, i els articles 7 i 38
de l'esmentada Llei.
En aquells vehicles amb tiquets d’estacionament, l’actuació de la grua tindrà
lloc una vegada transcórrega el temps en què es puga obtindre el tiquet
d’anul·lació de la denúncia.
b) La prestació del servei de retirada del vehicle de la via pública, així com
la seua estada en els llocs referits en l’apartat anterior, comportarà les taxes
previstes en l’ordenança fiscal corresponent, i hauran de ser satisfetes abans de
la devolució del vehicle.
c) Es podran obtindre tiquets d’anul·lació de denúncia quan el temps
d’estacionament real haja excedit de l'autoritzat en el tiquet sempre que l’excés
no siga superior a 30 minuts.
Article 21
Les infraccions se sancionaran a l'empar del que s’estableix en el RD legislatiu
339/90, de 2 de març, text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles a motor i seguretat vial en el seu Títol V i altres disposicions legals.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Les vies d’estacionament limitat, anteriorment relacionades, es
podran variar, ampliant-les o reduint-les, establir-se de nou o suprimir-se
sense necessitat de subjectar-se als tràmits corresponents a la modificació
d’ordenances, sinó tant sols per acord del Ple de l’ajuntament, previs els
informes tècnics oportuns.
Segona. L’horari que s’estableix per al funcionament de l’estacionament limitat
regulat per aquesta ordenança és en dies laborals:
a) hivern: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores
dissabtes, de 9 a 14 hores
b) estiu: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores
dissabtes, de 9 a 14 hores
c) L’horari d’estiu s’aplicarà des de l’1 de maig fins al 15 de setembre.
Tercera. Per acord del Ple, sense necessitat de subjectar-se als tràmits
corresponents a la modificació d’ordenances previs els oportuns informes
tècnics, podran modificar-se els dies i les hores en què regirà l’estacionament
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limitat per a qualsevol de les vies ja determinades.
DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor a les quinze dies hàbils de la seua
publicació íntegra en el BOP, de conformitat amb el que estableix l’article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril."
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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