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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TARIFES PER 
L’ESTACIONAMENT LIMITAT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA I 

ALTRES ZONES (ZONA BLAVA) 
 
Article 1. Fonament i naturalesa. 

A l’empara del que preveuen les clàusules primera, dotzena i setzena, del plec de 
clàusules administratives particulars que va regir el concurs tramitat per a adjudicar la 
concessió de l’obra dels aparcaments subterranis de plaça de la Generalitat i plaça 
Major i el servei de control de l’estacionament limitat de vehicles en la via pública 
mitjançant aparells expenedors de tiquets, de conformitat en allò disposat en esta 
Ordenança, s’estableixen les tarifes per l’estacionament limitat de vehicles en la via 
pública i altres zones (zona blava), relacionades en l’Annex 1 de l’expressat plec, i 
també en l’Annex I del plec de prescripcions tècniques que regiren el concurs. 

 
La naturalesa jurídica de les quantitats que els usuaris de l’estacionament limitat 

paguen a l’empresa concessionària constitueix un preu privat sotmés a autorització 
administrativa, per haver-se així establert en el plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
Article 2. Concepte. 

Les tarifes regulades en esta Ordenança constitueixen la contraprestació 
pecuniària per la utilització de l’estacionament limitat en els carrers i places delimitades 
a l’efecte (zona blava) per este Ajuntament. 

 
A estos efectes, s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització d’un 

vehicle de duració superior a dos minuts, sempre que no estiga motivada per imperatiu 
de la circulació. 

 
El servei es prestarà únicament en dies laborables i amb subjecció al següent 

horari: 
-  De dilluns a dissabtes, ambdós inclosos, de 9 a 14 hores i de 16’30 a 20 hores. 
-  Diumenges i festius seran lliures. 
 

Article 3. Obligats al pagament. 

Estan obligats al pagament de les corresponents tarifes els conductors de 
vehicles estacionats en les vies públiques, en les zones reservades a l’efecte. 

 
Quan es desconega la titularitat del conductor, es liquidarà la corresponent tarifa 

al titular del permís de circulació del vehicle. 
 

Article 4. Exempcions. 

No estan subjectes a esta Ordenança l’estacionament dels següents vehicles: 
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Les motocicletes i ciclomotors. 
 
Els vehicles estacionats en zones reservades per la seua categoria o activitat. 
 
Els vehicles autotaxi, quan el conductor estiga present. 
 
Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de 

l’Estat, Comunitat Autònoma o entitats locals que estiguen destinats directament i 
exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seua competència, quan estiguen 
realitzant eixos serveis. 

 
Els vehicles de representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, 

externament identificats amb places de matrícula diplomàtica, a condició de reciprocitat. 
 
Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyen a la Seguretat Social 

o Creu Roja i les ambulàncies. 
 
Els vehicles propietat de minusvàlids, quan estiguen en possessió de la 

corresponent autorització especial que expedeix la delegació de Circulació i Transports. 
 

Article 5. Quantia. 

La quantia de la tarifa reguladora en esta Ordenança serà la següent, en euros 
(IVA inclòs): 

 
Estada mínima (que serà de 30 minuts)   0’15 
Una hora       0’40 
Dos hores (màxim de temps permés)   1,00 
Fracció mínima      0’05 
Dos hores residents      0’35 
 
Anul·lació denúncia      3’00 
 

Article 6. Targetes de residents. 

L’Alcaldia atorgarà amb instrucció prèvia d’un expedient pels serveis de la 
Policia Local, targetes de residents, amb validesa anual, per a vehicles que reunisquen 
els requisits següents: 

 
Ser propietat de persones físiques empadronades i que de fet residisquen dins de 

la zona blava. 
 
Estar al corrent del pagament de l’impost i taxes en l’ajuntament. 
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Estar immers en els supòsits continguts en la present Ordenança o en casos que 
puguen produir-se sobre els quals determinarà, amb informes previs de la Policia Local, 
la comissió corresponent. 

 
Com a norma general, sols es concedirà una targeta de residència per propietari 

de vehicle. 
 
Es podran aconseguir altres targetes quan s’acredite l’existència d’altres vehicles 

del mateix titular utilitzats per altres conductors, com el seu cònjuge o un parent en 
primer grau que estiguen en possessió del permís de conduir, que estiguen empadronats 
i que de fet visquen en el mateix domicili del propietari dels vehicles. 

 
Així mateix, es podrà atorgar una sola targeta al titular de diversos vehicles en la 

qual constarà la matrícula de cadascun d’ells. 
 
Per a obtindre la targeta de residència, els interessats hauran de: 
 
Sol·licitar-la mitjançant escrit. 
 
Acreditar la personalitat del propietari del vehicle mitjançant l’exhibició del DNI 

vigent o del permís de conduir; els estrangers hauran de mostrar el permís de residència 
o el passaport; en estos documents haurà de constar el domicili per al qual se sol·licita 
targeta i entregar fotocòpia del document exhibit. 

 
Acreditar la propietat del vehicle mitjançant l’exhibició del permís de circulació, 

en què haurà de constar idèntic domicili que el del document exhibit, dels indicats en el 
paràgraf anterior, i aportar fotocòpia. 

 
Trobar-se al corrent de pagaments amb l’ajuntament. 
 

Article 7. Meritació i règim d’ingrés. 

L’obligació del pagament naix en el mateix moment de l’estacionament en les 
corresponents zones delimitades, a les quals es refereix l’article 1. 

 
Les tarifes s’exigiran en règim d’autoliquidació. 
 
El pagament s’efectuarà en les màquines distribuïdores de targetes o bitllets 

acreditatius, instal·lats a l’efecte en les vies públiques o, si és el cas, en les oportunes 
targetes o altres documents d’estacionament que estiguen establerts, i s’haurà d’exhibir 
en la part interior del parabrisa de forma totalment visible des de l’exterior. En els 
susdits bitllets o targetes s’especificarà clarament l’import satisfet, la data i l’hora límit 
autoritzada. 
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Article 8. Incompliments. 

S'apliquen la Llei de Seguretat Vial i el Reglament General de Circulació, com a 
llocs habilitats per l'autoritat municipal com d'estacionament amb limitació horària 
quant a infraccions, sancions, així com retirada i depòsit de vehicles. Com a regla 
general la sanció per infracció lleu serà de 40 euros (20 euros aplicant la reducció per 
pagament voluntari dins dels vint dies naturals des de l'endemà de la seua notificació). 

 
Els deutes derivats de l'aplicació d'esta Ordenança podran ser exigides per mitjà 

del procediment d'apremi.  
 
En el cas que l'usuari siga denunciat per excedir el temps pagat, es podrà 

obtindre dins de la següent hora i en el mateix expenedor, un bitllet per a l'anul·lació de 
la denúncia pel preu de 3'00 euros. 

 
Article 9. Normes de gestió. 

La gestió i prestació del servei se subjectarà al que estableix la present 
Ordenança, en el plec de clàusules administratives particulars, i en el plec de 
prescripcions tècniques. 
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