ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI O.R.A. I DE LES TAXES PER A
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECANICA EN DETERMINADES
VIES PÚBLIQUES AMB LIMITACIÓ HORÀRIA (O.R.A)
Article 1. Concepte i Fonament.
En ús de les facultats concedides pels articles 4 i 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 15 i 16, i de l'article 20 i següents del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'Ajuntament
de Xàtiva estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies
publiques, dins de les zones determinades a aquest efecte i amb les limitacions que
s'establisquen, que es regirà per la present Ordenança (O.R.A.).
Article 2. Naturalesa i Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, l'aprofitament especial del domini públic local que
es produeix quan s'estacionen vehicles de tracció mecànica dins de les zones de les vies
públiques municipals a aquest efecte determinades per resolució de l'Alcaldia com a zona
ORA. A l'efecte d'exigibilidad d'aquesta taxa, s'entendrà per estacionament tota
immobilització d'un vehicle la durada del qual excedisca de dos minuts, sense que el
conductor puga abandonar-ho, sempre que no estiga motivada per imperatius de la
circulació.
Article 3. Subjecte passiu.
Estan obligats al pagament de la taxa els conductors de vehicles estacionats en les vies
públiques, en les zones a aquest efecte reservades.
Tindran la consideració de substitut del contribuent i, en conseqüència, estaran
obligats al pagament de la taxa, les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles,
que figuren inscrites com a tal en el Registre General de titulars de la Direcció general de
trànsit.
Article 4. Responsables.
Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones
físiques i jurídiques al fet que es refereix l'article 42.1 paràgrafs a) i b) de la Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària.
Seran responsables subsidiaris les persones físiques i jurídiques al fet que es
refereix l'article 43 de la Llei 58/2003.
L'abast i contingut de la responsabilitat tributària serà el definit en la Llei General
Tributària i la seua normativa de desenvolupament.
Article 5. Exempcions i bonificacions.
No estan subjectes a la taxa l'estacionament dels següents vehicles:
a. Els vehicles conduïts o que traslladen minusvàlids que compten amb la targeta
d'estacionament per mobilitat reduïda en vigor, havent d'estar aquesta col·locada
obligatòriament en el quadre de comandaments del vehicle i de forma perfectament
visible.
Els vehicles disposats per al transport, amb un pes màxim autoritzat inferior a 3.500
quilos, en els quals s'estiga realitzant operacions de càrrega i descàrrega, sempre que
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l'operació tinga una durada inferior a 15 minuts.
Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, propietat d'organismes de l'Estat,
Comunitat Autònoma, Província, Municipi que estiguen destinats directa i exclusivament a
la prestació dels serveis públics de la seua competència, quan estiguen realitzant tals
serveis així com els de companyies prestadores de serveis públics necessaris pel temps
indispensable per a realitzar la seua labor.
Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanguen a la Seguretat Social o
Creu Roja Espanyola i les ambulàncies, mentre aquestes estiguen prestat servei.
Els vehicles automòbils en que el seu interior romanga el conductor o passatger, major
d'edat, sempre que el temps d'estacionament siga inferior a 2 minuts.
No es reconeixen altres exempcions ni bonificacions excepte les previstes en la legislació
vigent i les reflectides en aquesta Ordenança.
Article 6. Zones d'utilització i regulació Zona ECO.
Les zones/carrers de la Ciutat de Xàtiva en les quals s'estableix aquesta regulació són les
relacionades en l'annex d'aquesta ordenança, podent-se establir nous carrers o espais
públics concrets susceptibles de ser utilitzats d'aparcament, o suprimir/modificar les ja
existents mitjançant resolució d'Alcaldia.
S'estableix un període màxim d'estacionament de dues hores, per a tots els usuaris
excepte para els residents/comerciants, els quals poden estacionar per un temps il·limitat
en el sector al què pertanyen mitjançant l'adquisició d'un tiquet diari i les tarifes del qual
s'indiquen en la present ordenança.
S'estableixen zones diferents: Zona Blava , Zona Verda i Zona ECO, amb diferents tarifes
per als usuaris, les quals apareixen en la present ordenança.
S'exclouen de l'àmbit d'aquest servei les zones reservades com a guals, parades de bus,
taxis, zones de càrrega i descàrrega, serveis d'urgència, així com en els carrers on estiga
prohibit l'estacionament o l'Ajuntament tinga l'aparcament reservat.
Les vies públiques que constituïsquen zona d'aplicació d'aquesta ordenança seran objecte
de la senyalització reglamentària, tant vertical com a horitzontal. Se senyalitzarà
horitzontalment, els espais en els quals es permetrà l'estacionament del vehicle.
Els expenedors de tiquets afectes a aquesta regulació també comptaran amb una
senyalització pròpia que els farà fàcilment localitzables per part dels usuaris.
En la Zona ECO, podrà estacionar qualsevol ciutadà, sempre que els vehicles siguen
híbrids amb sistema de càrrega identica als vehícles elèctrics o vehicles elèctrics.
El servei de recarrega per a aquests vehicles serà gratuït, havent d'abonar únicament la
tarifa establida en la Zona ORA, podent romandre estacionats durant un període de temps
màxim de 2 hores, quan es troben estacionats dins de l'HORARI ORA.
La zona ECO romandrà permanentment en servei. El temps màxim d'estacionament en
aquesta zona per a permetre recarregues FORA DE L'HORARI ORA serà de 12 hores.
Article 7. Horaris.
Els horaris de les zones regulades seran els següents:
HORARI D'HIVERN: Des del 15 de setembre al 14 de juny (tots dos inclusivament)
De dilluns a divendres: 09:00 -14:00h; 16:00-20:00h
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Dissabtes: 09:00 - 14:00h
Diumenges i festius, lliure.
HORARI D'ESTIU: Des del 15 de juny al 14 de setembre (tots dos inclusivament)
De dilluns a divendres: 09:00 -14:00h; 16:30-20:30h
Dissabtes: 09:00 - 14:00h
Diumenges i festius, lliure.
S'estableixen com a dies festius els següents:
- Del 16 al 18 de Març
- Del 15 al 20 d'Agost
Article 8. Quota tributària
La quota tributària es determina per una quantia fixa segons la zona i d'acord amb les
tarifes següents:
Tarifes Zona Blava:
minuts
31
34
45
50
56
62
64
66
73
75
77
80
81
88
90
92
93
94
95
100
101
102
107
108
109
110
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€
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60

111
112
116
117
118
119
123

1,65
1,70
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00

Tarifes Zona Verda:
minuts
30
35
38
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
100
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€
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
114
116
118
120

2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,00

Igualment, s'estableix una tarifa dissuasòria, per a l'anul·lació de denúncia
exclusivament per superar el temps permès, segons s'indica:
Tarifes anul·lació de denúncies:
- Per excedir del temps (en qualsevol zona): 4,00 euros. Solament procedirà quan els
usuaris adquirisquen el tiquet d'anul·lació dins de l'hora i mitja següent a l'hora de la
comissió de la infracció que figure en la denúncia.
No obstant l'anterior, passats aquests 90 minuts, les denúncies per excés de temps també
podran anul·lar-se durant el mateix dia en el qual s'haja comès la infracció aplicant les
tarifes d'anul·lació següents:
- Anul·lació de sanció per excés de temps en zona blava o zona ECO, passats els 90
minuts des de la comissió de la infracció: 10,00 euros.
Anul·lació de sanció per excés de temps en zona verda, passats els 90 minuts des de la
comissió de la infracció: 15,00 euros.
No procedirà l'anul·lació de les denúncies efectuades per mancar de tiquet.
Article 9. Residents/Comerciants.
S'estableix una tarifa especial per a usuaris residents o comerciants de les zones blaves
i verdes afectades directament pel servei de l'O.R.A., així com per a la zona del Mercat,
amb el següent detall:
Tarifa per a residents/comerços: (només amb distintiu de resident/comerç).
Tiquet mati (5 hores)................................1,00 €
Tiquet vesprada (4 hores).........................0,50 €
Tiquet dia complet ....................................1,50 €
L'anul.lació de sancions a residents/comerciants per excés de temps en la zona blava,
eco o verda es regirà per l'article anterior.
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Article 10. Requisits per a residents.
Per a poder ser beneficiari de la Tarifa Especial de Residents s'hauran de complir els
següents requisits:
a. Estar empadronat i amb residència efectiva en els carrers afectats per la zona.
Estar al corrent de pagament amb aquest ajuntament i no tenir deutes municipals de cap
tipus.
S'estendrà solament una targeta per habitatge.
Article 11. Documentació a aportar com a residents.
Per a sol·licitar aquesta targeta els interessats presentaran la sol·licitud a l'Ajuntament
amb la següent documentació:
a. Escrit de sol·licitud.
Acreditació de la personalitat del propietari mitjançant fotocòpia compulsada del D.N.I.
Acreditar la propietat del vehicle mitjançant fotocòpia compulsada del permís de circulació
o ben ser conductor habitual, fet que haurà d'acreditar-se mitjançant l'última pòlissa del
segur del vehicle.
En cas de vehicles a nom d'empresa, haurà d'aportar-se addicionalment:
- Nòmina/contracte/escriptura que justifique la relació laboral del sol·licitant amb
l'empresa titular del vehicle
Acreditació del contracte de renting o lísing, si escau
DNI del representant legal de l'empresa
Article 12. Requisits per a beneficiaris de la Tarifa Especial de Comerciants.
En el cas de comerços situats dins de les zones regulades, es podrà igualment tenir dret a
una única targeta per establiment, per a açò el comerç haurà de disposar de la
corresponent llicència ambiental o d'activitat.
Per a poder ser beneficiaris de la Tarifa Especial de Comerciants s'hauran de complir
els següents requisits:
a. Que el negoci dispose de la corresponent llicència ambiental i/o d'activitat en el
municipi de Xàtiva i situat en els carrers afectats per la Zona.
Estar al corrent de pagaments amb aquest ajuntament.
S'estendrà solament una targeta per comerç, referit a un únic vehicle, bé siga del titular de
l'establiment o del seu encarregat, no sent necessari que el vehicle es trobe afecte a
l'activitat.
Haurà d'acreditar-se la propietat del vehicle mitjançant fotocòpia compulsada del permís
de circulació.
Article 13. Documentació a presentar per als beneficiaris de la Tarifa Especial de
Comerciants.
Per a sol·licitar la targeta de comerciant els interessats elevaran sol·licitud a l'Ajuntament
amb la següent documentació:
b. Escrit de sol·licitud.
c. Llicència ambiental i/o d'activitat
Acreditació de la personalitat del titular del negoci mitjançant fotocòpia compulsada del
D.N.I. si es tracta de persones físiques o de l'escriptura de constitució de la societat,
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degudament inscrita i còpia compulsada del C.I.F., si es tracta de persones jurídiques.
Acreditar la propietat del vehicle mitjançant fotocòpia compulsada del permís de circulació
o ben ser conductor habitual, fet que haurà d'acreditar-se mitjançant l'última pòlissa del
segur del vehicle.
Certificat de trobar-se al corrent de pagaments amb Hisenda i amb la Seguretat Social.
Article 14. Expedició de targetes residents/comerços.
Comprovat pel servei municipal corresponent que el sol·licitant reuneix els requisits
exigits, notificarà a l'empresa concessionària la corresponent resolució autorizatoria
perquè confeccione la targeta de resident o comerciant.
El concessionari donarà d'alta les targetes de residents i/o comerços i notificarà
aquesta situació als titulars de les mateixes.
Les targetes de zona ORA per a residents i comerciants seran renovades anualment,
durant el mes de desembre. Cada 5 anys el procés de renovació implicarà l'aportació
completa de tota la documentació requerida inicialment, de manera que els interessats
hauran de presentar la documentació detallada en els articles 8 i 10 respectivament a
l'Ajuntament per a procedir a la seua emissió per l'empresa concessionària.
Article 15. Meritació.
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança, naix en el moment
en què es vaig efectuar l'estacionament en les vies públiques reservades a aquest efecte.
Article 16. Període impositiu.
El període impositiu coincideix amb el temps d'estacionament.
Article 17. Règim de declaració i ingrés.
1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.
La taxa s'haurà de pagar en el moment de l'inici d'aquest estacionament. El pagament
s'efectuarà en les màquines expenedores de tiquets acreditatius del pagament realitzat,
instal·lades en les vies públiques,
2. L'Alcaldia aprovarà el model oficial dels distintius, tiquets d'estacionament i targetes.
Article 18. Procediment.
1. Per a estacionar en les vies públiques de la zona ORA, a més de complir-se totes les
normes generals i particulars i observar-se les senyalitzacions que afecten a
l'estacionament, en els vehicles s'haurà d'exhibir a l'interior del parabrisa, totalment
visible des de l'exterior, el tiquet expedit a aquest efecte per les maquinàries
habilitades a tal fi. El tiquet podrà ser virtual quan la tecnologia ho permeta.
Aquests tiquets tindran validesa per a períodes compresos entre un mínim i un
màxim segons es fixa en aquesta ordenança.
Els usuaris hauran d'abandonar la plaça d'estacionament una vegada passat el
temps màxim d'estacionament autoritzat per a cada zona no podent estacionar durant
els següents deu minuts en zones regulades a menys de 100 metres del lloc on ho van
fer per última vegada.
2. En el cas de residents i/o comerços autoritzats, podran optar per obtenir el tiquet de la
tarifa reduïda per a resident/comerç, seguint les instruccions que es fixen en les
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màquines expenedores, deixant perfectament visible aquest tiquet a l'interior del
parabrisa del vehicle junt amb la targeta de resident/comerciant. Els tiquet i la targeta
podran ser virtuals quan la tecnologia o permeta.
La possessió de la targeta de resident en cap cas eximeix de l'obligació
d'obtenir tiquet.
3. Encara que s'haja obtingut el tiquet d'estacionament, els vehicles amb un pes màxim
autoritzat superior a 3.500 quilos, autobusos, motocicletes, ciclomotors i bicicletes, no
poden estacionar en les zones regulades per a l'estacionament amb limitació horària.
Article 19. Retirada i dipòsit del vehicle.
La Policia Local, mitjançant el servei de grua, podrà retirar de la via al Dipòsit Municipal
aquells vehicles que romanguen estacionats en llocs habilitats per l'autoritat municipal,
com d'estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza, o
quan s’excedisca el triple del temps abonat conforme a l'establit en l'ordenança municipal,
amb base al que es disposa en l'articule 105 del Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a
Motor i Seguretat Vial.
Article 20. Infraccions i sancions
L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança es produirà amb
independència de les sancions que procedisquen per la comissió de les infraccions
previstes en la normativa vigent.
Constitueixen infraccions a la present Ordenança els fets següents:
- Estacionar el vehicle en zona d'estacionament limitat mancant de tiquet que ho
autoritza.
Mantenir estacionat el vehicle a l'excés sobre el temps autoritzat o pagat.
Les infraccions se sancionaran de conformitat amb el que es disposa en el règim
sancionador de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial. El
quadre d'infraccions i imports s'aprovarà o modificarà per resolució d'Alcaldia.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
S'estableixen com a possibles ampliacions a les zones/carrers en les quals es disposa
aquesta regulació no relacionades en l'annex d'aquesta ordenança, una vegada s'estiga
prestant servei i delimitades les zones com a tal, les següents:
- Zona de Sant Agustín com a zona Verda
2 places d'aparcament en Av. Selgas zona ECO
DISPOSICIÓ DEGORATORIA PRIMERA.
Queda derogada l'anterior ordenança fiscal de la ORA a la entrada en vigor de la present.
DISPOSICION FINAL
La present Ordenança, aprovada pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada de dia 28
de gener de 2017, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia següent de la
seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
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ANNEX DELIMITACIÓ DE VIES PÚBLIQUES SUBJECTES A ESTACIONAMENT AMB
PERMANÈNCIA LIMITADA
CARRERS
ACADEMIC MARAVALL
BAIXADA DE L’ESTACIÓ
CALDERERIA (PARKING)
CAMI DOS MOLINS
CARLOS SARTHOU
CERDAN DE TALLADA
PLAZA ESPAÑOLETO
GREGORIO MOLINA
HORT DE L’ALMUNIA
JAUME I
PADRE CLARET
PERE IV
REINA
REINA-HORT DE L’ALMUNIA (PARKING)
REPUBLICA ARGENTINA
VICENTE BOIX
PORTA SANT JORDI
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ZONA
BLAVA
BLAVA
VERDA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA
BLAVA

