
ARTICLES MODIFICATS DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT

Article 39

Zones d'estacionament controlat

1.-  L'Ajuntament  podrà  regular  dins  del  terme  municipal  zones
d'estacionament  controlat  mitjançant  màquines  expenedores  de  tiquets  o
parquímetres, segons el sistema de gestió que acorde el Ple.

2.- Els horaris de les zones regulades seran els següents:

HORARI  D'HIVERN:  Des  del  15  de  setembre  al  14  de  juny  (tots  dos
inclosos)

De dilluns a divendres: 09:00 -14:00h; 16:00-20:00h
Dissabtes: 09:00  - 14:00h
Diumenges i festius, lliure.
HORARI  D'ESTIU:  Des  del  15  de  juny  al  14  de  setembre  (tots  dos

inclosos)
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

3.- Aquestes zones no les poden utilitzar els vehicles amb un pes Màxim
Autoritzat superior a 3.500 quilos, autobusos, motocicletes i ciclomotors de dues
rodes, encara que hagen obtingut el tiquet d'estacionament reglamentari.

4.- Les exempcions de complir les disposicions d'aquest títol es troben
regulades en la corresponent Ordenança fiscal municipal.

Article 42

Infraccions i pagament

1.- L'estacionament de vehicles en les zones sotmeses al control estarà
subjecte  al  pagament  de  l'import  fixat  en  la  corresponent  Ordenança  fiscal
municipal.

2.- Constituïxen infraccions a la present Ordenança els fets següents:

- Estacionar el vehicle en zona d'estacionament limitat mancant o sense
col·locar el 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. 

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 sobrepasse el  triple del  temps
autoritzat o abonat, conforme al que es disposa en l'article 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 43

Anul·lació de denúncies:

1.- Les infraccions per mantenir estacionat el vehicle a l'excés sobre el
temps autoritzat  o  pagat  podran anul·lar-se  durant  el  mateix  dia  en el  qual
s'haja comès la infracció, aplicant les tarifes d'anul·lació que s'arrepleguen en
l'Ordenança Reguladora del servei O.R.A. i de les taxes per a l'estacionament de
vehicles  de  tracció  mecànica  en  determinades  vies  publiques  amb  limitació
horària (O.R.A.).

2.-  Les  infraccions  per  estacionar  el  vehicle  en  zona  d'estacionament
limitat  mancant  o  sense  col·locar  el  tiquet  que  ho  autoritza,  no  es  podran
anul·lar.

Article 52

Competències

1.-  De  conformitat  amb  l'establit  en  l'article  84.4  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, en concordança amb
el que es disposa en l'article 21.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de  les  Bases  de  Règim Local,  la  facultat  per  a  sancionar  les  infraccions  als
preceptes relatius a les normes de circulació comeses en les vies urbanes del
municipi de Xàtiva, correspon a l'Alcalde.

Article 53

Quadre general d'infraccions i nomenclàtor

1.-  Les infraccions en matèria  de tràfic  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.

2.- El quadre d'infraccions i imports s'aprovarà o modificarà per resolució
d'Alcaldia.


