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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE 

VEHICLES I SEGURETAT VIÀRIA 

 
TÍTOL I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Art. 1. Objecte.  
 
L’objecte d’aquesta Ordenança és la regulació del trànsit i la circulació de vehicles, 
persones i animals per les vies urbanes d’aquest municipi, dels usos i la seua 
seguretat, així com de les infraccions derivades de l’incompliment de les normes 
establertes i les sancions aplicables, en exercici de les competències que l’article 25.2 
b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial 
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, modificada per la Llei 
19/2001, de 29 de desembre, que es desenvolupa i s’aplica segons el que disposa el 
Reglament General de Circulació aprovat per Reial Decret 1428/2003, de 21 de 
desembre. 
 
Art. 2. Àmbit d’aplicació.  
 
Aquesta Ordenança s’aplicarà en tot el terme municipal d’aquesta entitat local, als 
vehicles, les persones i els animals que circulen o facen ús de les vies urbanes de 
titularitat municipal. 
 
TÍTOL II. DEL TRÀNSIT I CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
 
Art. 3. Competència.  
 
Correspon a l’Alcaldia, en execució d’allò que es disposa amb caràcter general en els 
articles següents, establir, mitjançant ban, l’ordenació concreta sobre les restriccions, 
límits i prohibicions al trànsit, parada i estacionament dels vehicles, del sentit de la 
circulació, dels límits de velocitat i altres determinacions aplicables a cada via urbana 
municipal. A les esmentades mesures se’ls donarà la deguda publicitat, perquè es 
prenga coneixement i es complisquen, però no seran exigibles fins que no es 
senyalitzen de la manera reglamentàriament establerta. 
 
No obstant això, els agents de l’autoritat municipal podran alterar temporalment 
l’ordenació existent, quan hi haja raons sobrevingudes i transitòries que afecten la 
seguretat viària o la fluïdesa del trànsit rodat, o quan resulte convenient als interessos 
generals del municipi. Les citades mesures hauran de ser objecte de la deguda 
senyalització. 

 
Article 4. Prohibicions a la circulació de vehicles.  

 
Com a norma general, les vies urbanes seran aptes per a la circulació de tots els 
vehicles; no obstant això, queda prohibit el trànsit, per tot el nucli urbà municipal, dels 
vehicles que transporten mercaderies perilloses. 
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Per raons de seguretat o fluïdesa de la conducció, es podrà prohibir la circulació o 
restringir l’ús de les vies urbanes a tots o a determinades categories de vehicles o 
usuaris, bé siga de forma permanent o temporal, mitjançant resolució de l’Alcaldia. 
 
Art. 5. Sentit de la circulació.  
 
El sentit que corresponga a la circulació de vehicles per les vies urbanes podrà ser de 
dues direccions o en sentit únic, segons determinen les necessitats del trànsit o les 
característiques de la via pública.  
 
Art. 6. Límits de velocitat.  
 
La velocitat màxima que no hauran de sobrepassar els vehicles en les vies urbanes 
d’aquest municipi s’estableix, amb caràcter general, en 50 quilòmetres per hora, sense 
perjudici que es fixen límits de velocitat inferiors en cada via urbana per raons de 
seguretat o fluïdesa de la conducció, bé amb caràcter general o per a determinats 
vehicles o usuaris, o bé de forma permanent o temporal. 
 
Art. 7. Règim de parada i estacionament.  
 
1. L’ordenació de la parada i l’estacionament dels vehicles en las vies públiques 
urbanes es farà de forma que faça compatible l’equitativa distribució dels aparcaments 
entre tots els usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús dels 
vianants dels carrers. L’incompliment del citat règim habilitarà l’Ajuntament per adoptar 
les mesures correctores precises, incloent-hi la retirada del vehicle o la seua 
immobilització, sense perjudici de l’aplicació de las sancions pertinents. 
 
2. La parada en les vies públiques urbanes consisteix en la immobilització d’un vehicle 
durant un temps inferior a dos minuts per a fer alguna activitat momentània, per a pujar 
o baixar persones, o per a carregar o descarregar coses. Es podrà fer de forma que no 
destorbe la normal circulació de vehicles i vianants, i respectant les prohibicions 
generals que establisquen les normes vigents i les que, en particular per a cada via 
urbana, determinen les autoritats municipals. 
Les parades per temps superior a dos minuts, per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies, efectes i béns mobles en general, es faran en llocs habilitats especialment 
per a això. Fora d’aquestos llocs, i a fi de garantir en tot moment la fluïdesa de la 
circulació i la seguretat viària, es requerirà l’autorització prèvia i expressa de 
l’Ajuntament, que se sol·licitarà anticipadament en un termini mínim de 72 hores, 
indicant-hi el lloc, data i hora d’inici, material objecte de trànsit, duració estimada i 
superfície de l’ocupació de la via pública. Els serveis municipals competents, després 
de les comprovacions oportunes, emetran informe sobre la procedència o no de 
l’autorització, en el qual indicaran en el seu cas les mesures necessàries a adoptar. 
D’acord amb els informes emesos, d’adoptarà la resolució pertinent. 
Es prohibeix l’ús d’objectes o materials, així com l’actuació de persones no 
autoritzades, per tal de reservar espai en la via pública per a la parada o 
l’estacionament de vehicles, sense disposar de la deguda autorització municipal. 
 
3. L’estacionament en les vies públiques urbanes, consistent en la immobilització d’un 
vehicle que no es trobe en situació de detenció o de parada, es podrà fer de manera 
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que no destorbe la normal circulació de vehicles i vianants, i haurà de respectar les 
prohibicions generals establertes en les normes vigents i les que, en particular per a 
cada via urbana, determinen les autoritats municipals.  
En aquelles vies públiques en què l’estacionament es faça alternativament en un lloc o 
altre de la calçada, el canvi es farà mensualment a les 9 hores del dia 1 de cada mes, i 
se senyalitzarà mitjançant un senyal vertical de prohibició, on figurarà la inscripció 
“MESOS PARS” o “MESOS IMPARS”, segons corresponga. 
Es podrà establir la reserva, amb caràcter permanent o temporal, de determinades 
zones d’aparcament exclusives per a vehicles de transport col·lectiu, motocicletes, 
vehicles adscrits a determinats serveis públics o bé als de titularitat de determinats 
col·lectius de la societat, incloent-hi persones concretes, quan hi haja raons d’interés 
públic i social que així ho demanden. 
L’estacionament de les motocicletes i ciclomotors es farà en les mateixes condicions 
que els altres vehicles. En aquelles vies on hi haja zones reservades per a 
l’aparcament exclusiu d’aquests vehicles, la parada i l’estacionament s’haurà de fer 
necessàriament en aqueixos llocs. Queda prohibit el seu estacionament en voreres, 
passejos i zones de vianants. Les maniobres d’estacionament i incorporació a la 
circulació d’aquests vehicles es portarà a terme amb els motors parats i els seus 
ocupants desmuntats del vehicle. 
 
4. Sense perjudici del que estableixen les disposicions d’aplicació general, es prohibeix 
la parada o l’estacionament, en totes les vies urbanes, de: 
 

a) Els vehicles articulats amb una llargària superior a 7 metres. 
b) Els remolcs, semiremolcs, contenidors, maquinària agrícola remolcada i 
similars, que no tinguen el seu vehicle portador. 
c) Els vehicles que, pel seu deteriorament, no siguen aptes per a circular. 
d) En el mateix lloc d’aparcament, per període interromput superior a 15 dies 
naturals. 

 
Art. 8. Estacionaments subjectes a limitació horària.  
 
Es podran establir llocs habilitats com d’aparcament subjecte a la limitació horària, a fi 
de garantir-ne la rotació dels estacionaments en determinades zones del nucli urbà. Per 
a la utilització d’aquests llocs serà necessari obtenir prèviament el corresponent tiquet o 
comprovant, mitjançant el pagament de les exaccions que, quan corresponga, puguen 
establir-se. El comprovant s’haurà de col·locar en un lloc ben visible de la part interior 
del parabrisa davanter del vehicle. El temps màxim d’estacionament en aquestes zones 
serà de dues hores. 
 
TÍTOL III. DELS USOS DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
Art. 9. Ocupació de la via pública.  
 
1. No podran fer-se obres o instal·lacions en les vies públiques objecte d’aquesta 
ordenança, ni s’hi podran ocupar amb mercaderies, materials de construcció, 
enderrocs, tanques, puntals, bastides, taules, cadires, veladors, tribunes, entaulats i 
qualsevol altre element, que puguen impedir o entorpir la lliure circulació i l’ús de les 
vies urbanes pels vehicles o vianants, els facen perillosos, deixen en mal estat, tant les 
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vies públiques com les seues instal·lacions, o produïsquen en les mateixes vies o al 
seu voltant efectes que modifiquen les condicions apropiades per a circular, parar o 
estacionar.   
 
2. No obstant això, quan hi hagen causes justificades i no hi puga haver perill o greus 
molèsties al trànsit, l’Ajuntament podrà atorgar llicència per fer obres o instal·lacions en 
les vies públiques pel temps imprescindible. 

Per tal d’obtenir-ne la llicència, caldrà presentar en l’Ajuntament la sol·licitud de l’obra o 
l’ocupació en la qual s’indicarà la superfície que es pretén ocupar, la classe i el nombre 
dels elements a instal·lar, el període de temps en què es pretén fer i altres 
circumstàncies d’interés, acompanyada d’un plànol de la seua ubicació dins del terme 
municipal. Els serveis municipals competents, fetes les comprovacions oportunes, 
emetran informe sobre la procedència o no de l’autorització, indicant-hi les mesures 
necessàries a adoptar, si pertoca. En vista dels informes es dictarà la resolució 
corresponent, que es pronunciarà expressament sobre les mesures de seguretat 
necessàries i la senyalització dels obstacles.  
 
3. Tot obstacle col·locat en la via pública sense disposar de la necessària llicència 
municipal, haurà de ser immediatament retirat pels seus responsables, en el moment 
que siga detectat per l’autoritat municipal. En cas d’incompliment, els serveis 
municipals els hauran de retirar d’on estiguen però a càrrec de l’interessat, i amb 
independència de les sancions aplicables, si pertoquen, per la infracció o les infraccions 
comeses. 
 
4. Si per motiu de l’ocupació de la via pública s’hi produeixen desperfectes, els seus 
responsables estaran obligats al reintegrament total de les despeses de la 
reconstrucció i reparació amb els seus propis mitjans dels danys causats pels 
desperfectes, que seran, en tot cas, independents a qualsevol exacció municipal 
liquidada pels aprofitaments fets. L’Ajuntament, per garantir el compliment de 
l’obligació, podrà demanar a la persona interessada la constitució d’una fiança per a 
cobrir l’import de les despeses de restauració previsibles.  
Tot això, sense perjudici de la regulació específica que preveu la pròpia Ordenança 
Municipal d’Ocupació de la Via Pública. 
 
Art. 10. Vehicles abandonats.  
 
1. Es considerarà racionalment que hi ha abandonament dels vehicles, a l’efecte del 
seu tractament com a residu urbà, d’acord amb la normativa ambiental corresponent, 
en els següents casos:  
 

a)  Quan passe més d’un mes des que el vehicle haja sigut depositat per l’autoritat 
competent, després d’haver-lo retirat. 
b)  Quan estiga 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.  

 
2. En aquests casos, i una vegada complits els terminis assenyalats, l’Ajuntament, 
prèvia identificació del titular del vehicle pels mitjans al seu abast, el requerirà perquè 
en el termini de quinze dies retire el vehicle del depòsit, amb l’advertència que, en cas 
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contrari, el tractarà com a residu sòlid urbà, segons el que disposa la Llei 10/1998, de 
21 d’abril, de Residus. 

 
3. Desatés el requeriment o si és impossible la identificació del titular del vehicle, es 
podrà declarar la situació d’abandonament del vehicle i el seu tractament com a residu 
sòlid urbà, corresponent al servei encarregat de la gestió dels residus procedir a la 
retirada i l’eliminació del vehicle, d’acord amb la normativa mediambiental vigent. 

 
4. En cas de ser declarat el vehicle residu sòlid, se’n podrà exigir al seu propietari la 
responsabilitat, per la comissió de la infracció administrativa tipificada per la lletra b) de 
l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril de Residus. Només quedaran 
exempts de responsabilitat administrativa qui cedisquen els residus a gestors 
autoritzats per a fer les operacions que componen la gestió dels residus, i sempre que 
la seua entrega es faça complint els requisits establerts en la Llei. En qualsevol cas, la 
cessió haurà de constar en document fefaent i caldrà informar-ne l’Ajuntament. 
 
De l’acord declarant la situació de l’abandonament del vehicle es donarà  trasllat a la 
Prefectura Provincial de Trànsit, a fi que, d’acord amb l’article 35, apartat  3, del 
Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, en què s’aprova el Reglament General de 
Vehicles, es trameta la baixa definitiva del vehicle afectat en el Registre corresponent.  
 
Art. 11. Guals i reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, parada de 
vehicles i càrrega i descàrrega de mercaderies.  
 
1. Els guals o espais per a l’entrada de vehicles a través de les voreres per a accés a 
vivendes i locals, i la reserva de via pública per a aparcament exclusiu, parada de 
vehicles o càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, estaran subjectes 
a llicència municipal, que s’atorgarà per l’òrgan municipal competent, prèvia tramitació 
d’expedient en què s’acredite la seua necessitat i la compatibilitat amb el normal 
desenvolupament del trànsit i la seguretat viària. 
 
2. Per a obtenir-ne la llicència, les persones o entitats interessades en la concessió 
d’algun dels aprofitaments descrits abans, hauran de presentar en l’Ajuntament la 
sol·licitud corresponent, acompanyada d’una declaració on conste la superfície que es 
pretén ocupar, i altres circumstàncies d’interés, descrita en un plànol detallat de 
l’aprofitament i de la seua situació dins del municipi, així com la longitud en metres 
lineals de l’entrada o del pas de vehicles i de la superfície de la reserva d’espais. En 
cas d’entrades a garatges d’ús públic i de reserva per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies, s’hi aportarà la llicència de l’activitat que en justifique l’aprofitament. 
 
3. Els serveis municipals competents, fetes les comprovacions oportunes, emetran 
informe sobre la procedència o no de l’autorització, indicant-hi les mesures necessàries 
a adoptar, si pertoca. A la vista dels informes, es dictarà la resolució pertinent, que es 
pronunciarà expressament sobre les mesures de seguretat necessàries i la 
senyalització dels espais reservats. 
 
4. Els titulars de les llicències es proveiran de les plaques reglamentàriament 
homologades per l’Ajuntament per a la senyalització de l’aprofitament. En aquestes 
plaques constarà el número del registre de l’autorització i hauran de ser instal·lades de 
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forma permanent en el lloc que serà assenyalat amb aquesta finalitat, tot delimitant la 
zona. Les obres d’adaptació de les voreres o la via pública, la col·locació dels senyals i 
la pintura, el seu manteniment en bon estat, com també la restauració del domini públic 
al seu estat original quan acabe l’aprofitament, les haurà de fer el titular i pel seu 
compte, tot sota la supervisió i el control de l’Ajuntament. 
 
5. La utilització dels aprofitaments atorgats es farà de manera que destorben el menys 
possible la fluïdesa del trànsit, el normal ús de les voreres i la seguretat de vehicles i 
persones. Amb aquesta finalitat, en la utilització dels guals, tant a l’entrada com a 
l’eixida dels vehicles, es respectarà sempre la prioritat de pas i la seguretat dels 
vianants; per tant, els garatges d’ús col·lectiu hauran d’estar proveïts d’una 
senyalització visual i acústica que permeta advertir els vianants de la imminent entrada 
o eixida d’un vehicle. 
Tot això sense perjudici de la regulació específica que preveu la pròpia ordenança 
municipal, reguladora d’utilització de domini públic municipal per entrades de vehicles a 
través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de 
vehicles, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. 
 
Art. 12. Espectacles, proves esportives i activitats recreatives.  
 
1. Correspon a l’òrgan municipal competent l’autorització de la celebració de les proves 
esportives quan es facen íntegrament i exclusivament pel nucli urbà, exceptuant-ne les 
travesseres, així com els espectacles i les activitats recreatives que es celebren dins 
del terme municipal. 
 
2. Per tal d’obtenir aquestes autoritzacions, haurà d’incoar-se un expedient en què 
conste la sol·licitud corresponent, acompanyada d’una memòria descriptiva de les 
activitats a desenvolupar i en les quals conste el traçat de les proves o activitats que 
s’han fer, la superfície que es pretén ocupar i altres circumstàncies d’interés, junt amb 
un plànol detallat. Els serveis municipals competents faran les visites de reconeixement 
i d’inspecció que es consideren oportunes per a l’atorgament de l’autorització. 
 
3. En cas de les autoritzacions de proves i curses esportives, si en la seua celebració 
es necessita la utilització temporal de les vies públiques i afecta la xarxa de 
comunicacions, serà preceptiva la incorporació a l’expedient d’un informe de la 
Prefectura Central de Trànsit que, amb caràcter vinculant, assenyale els 
condicionaments tècnics que pertoquen, així com la seua comunicació a les Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat, per tal que presten els seus serveis de vigilància i 
ordre.  
  
4. Aquestes autoritzacions es concediran sense perjudici de tercers i de l’obtenció 
d’altres permisos procedents, o del compliment de determinats requisits quan ho 
exigisquen les disposicions que regulen la matèria. 
 
5. L’Alcaldia podrà prohibir o suspendre, en cas que ja estiguen desenvolupant-se, els 
espectacles, les manifestacions esportives i activitats recreatives, així com clausurar 
locals, en els següents casos: 
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a) Quan se celebren o es facen espectacles que necessiten autorització 
expressa de l’Ajuntament i no haguera sigut sol·licitada, o si s’haguera sol·licitat i 
haguera sigut denegada. 
b) Els que puguen ser constitutius de delicte. 
c) Aquells que la seua celebració puga afectar la seguretat de béns i persones. 
d) Quan els locals o recintes on es desenvolupen aquestes activitats no tinguen 
les degudes condicions d’aptitud. 
 

6. L’incompliment del que estableixen aquests articles constituirà infracció 
administrativa, que se sancionarà segons el que disposen la Llei Orgànica 1/1992, de 
21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat Ciutadana, la normativa reguladora 
d’espectacles públics i activitats recreatives i la present ordenança, sempre que no 
constituïsca infracció penal. 
 
Art. 13. Ús de les zones de vianants.  
 
1. L’ús de les zones de vianants queda reservada als vianants, llevat de les excepcions 
contingudes en les normes generals i en aquesta Ordenança. La circulació per 
aquestes zones es farà amb la deguda precaució i respecte de les normes de circulació 
vigents, i s’atorgarà prioritat de pas a les persones amb minusvalideses, els ancians, 
els xiquets i en general qui presente dificultats de motricitat. No s’hi podran fer jocs o 
activitats no autoritzades expressament, de conformitat amb l’article 12 de la present 
Ordenança, que puguen suposar un perill o una molèstia a la normal circulació dels 
vianants. 
 
2. Les bicicletes, els tricicles, monopatins, patins o aparells similars, quan no hi haja un 
carril reservat per a aquests, circularan per les zones de vianants a pas de persona i 
sense que impedisquen o dificulten la circulació normal de vianants. Quan hi haja carril 
de bicicleta,  aquests vehicles circularan necessàriament per ells, on tindran prioritat, si 
bé la velocitat haurà de ser moderada en previsió que la envaïsquen els vianants. Per 
tal d’evitar la col·lisió amb aquestos, els cicles hauran d’estar proveïts d’un timbre, i es 
prohibirà que es puga utilitzar un altre aparell acústic distint d’aquell. 
 
3. Pel que fa a l’accés dels animals als llocs públics, privats i tinença d’animals, 
s’atendrà al que disposa l’Ordenança Municipal sobre la regulació de la tinença 
d’animals en l’entorn humà. 
Els animals que circulen per les zones de vianants hauran d’anar en tot moment 
subjectes i custodiats, en qualsevol cas, per una persona capaç de dominar-los en tot 
moment, la qual tindrà la deguda precaució i respecte a les normes de circulació i 
tinença d’animals. 
En cas dels animals considerats potencialment perillosos, hauran d’anar en tot moment 
subjectes i custodiats, en qualsevol cas, per una persona major de 18 anys. Així 
mateix, hauran de conduir-los per la via pública i en l’interior de instal·lacions 
particulars, amb un boç i subjectes amb una corretja curta que tinga un màxim de dos 
metres i que no siga extensible. 
La tinença i les normes d’actuació en la possessió de qualsevol animal classificat com a 
potencialment perillós, haurà de subjectar-se a l’obtenció de la preceptiva llicència 
municipal, en els termes i requisits establerts en la Llei 50/99, de 23 de desembre, 
sobre Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 
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Art. 14. Ús d’elements de senyalització i seguretat viària, ornamentals i mobiliari 
urbà.  
 
1. L’ús dels elements de senyalització i protecció viària, enllumenat públic, mobiliari 
urbà, elements ornamentals i altres d’ús comú general existents en la via pública, haurà 
de fer-se segons la seua destinació i finalitat, i amb el respecte degut a la seua 
integritat i conservació. 
 
2. La instal·lació de qualsevol senyal, cartell o similar en la via pública estarà subjecta a 
l’expressa autorització de l’Alcaldia, tot i que queda prohibida qualsevol alteració del 
contingut dels senyals de trànsit o col·locar sobre ells o en les seues immediacions 
plaques, cartells, marques o altres objectes que puguen induir a confusió, reduir-ne la 
visibilitat o eficàcia, enlluernar els usuaris de la via o distraure la seua atenció. 
 
3. El deteriorament, sostracció o alteració voluntària dels elements de protecció viària, 
enllumenat públic, mobiliari urbà, elements ornamentals i altres d’ús comú general 
existents en la via pública, constituirà infracció administrativa que se sancionarà segons 
el que disposa la Llei Orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre Protecció de la Seguretat 
Ciutadana, d’acord amb la transcendència i gravetat dels fets, la conducta reincident de 
l’infractor i les altres circumstàncies agreujants o atenuants que concorren, i sempre 
que no constituïsca infracció penal. 
 
4. Quan de manera voluntària o involuntària i excedint-se del seu ús normal, es 
produïsquen desperfectes en els elements assenyalats, sense perjudici d’allò establert 
en l’apartat anterior, el seus responsables estaran obligats al reintegrament total de les 
despeses de la seua reposició o reparació. 
 
TÍTOL IV. DEL CONTROL DE LA CIRCULACIÓ I SEGURETAT DE LES VIES 
PÚBLIQUES 
 
Art. 15. Vigilància i control de trànsit.  
 
La vigilància i el control del trànsit i la circulació de vehicles i de la seguretat viària en 
les vies urbanes d’aquest municipi es farà de manera exclusiva pels agents de 
l’autoritat municipal, que hauran de denunciar les infraccions que observen en l’exercici 
de les seues funcions. No obstant això, qualsevol persona podrà formular denúncies 
per fets que puguen constituir infraccions als preceptes del text articulat de la Llei sobre 
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, dels seus reglaments o 
d’aquesta Ordenança. 
 
Art. 16. Retirada i immobilització de vehicles.  
 
1. L’autoritat municipal podrà procedir, si el que està obligat a això no ho fera, a la 
retirada de la via pública i el seu depòsit en el lloc que designe l’Alcaldia, dels vehicles 
que estiguen estacionats en zones no permeses, els que estiguen en aparcaments amb 
limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritze, o quan sobrepasse el doble 
de temps abonat, els que puguen causar perill o greus pertorbacions, els que siguen 
obstacle o puguen entorpir la circulació de vehicles o vianants o el funcionament 
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d’algun servei públic; els que, d’acord amb l’article 9 d’aquesta Ordenança, puguen 
preveure’s racionalment que estan abandonats, així com els immobilitzats en la via 
pública per l’autoritat municipal, transcorregut el termini que reglamentàriament es 
determine o, per defecte, a les 48 hores, sense que s’hagen corregit, pels seus 
propietaris o conductors, les deficiències que motivaren la mesura adoptada. 
 
2. Així mateix, es podrà utilitzar com a mesura correctora, la immobilització per mitjans 
mecànics dels vehicles incorrectament estacionats, encara que no ocasionen perill o 
molèsties a la circulació, els estacionats en zones de limitació horària de duració de 
l’estacionament i que no tinguen títol que habilite l’estacionament en zones limitades en 
temps o que sobrepassen l’autorització concedida, així com els que impedisquen 
l’accés a guals i zones d’aparcament reservat i el seu conductor no hi estiguera o es 
negara a retirar el vehicle. 
3. Excepte en cas de sostracció o altres formes d’utilització del vehicle en contra de la 
voluntat del seu titular degudament justificades, les despeses que s’originen a 
conseqüència de la retirada o immobilització dels vehicles, seran per compte del titular 
que haurà d’abonar-les o garantir el seu pagament com a requisit previ a la devolució o 
el desbloqueig del vehicle, sense perjudici del dret de recurs que corresponga i de la 
possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l’accident, de l’abandonament del 
vehicle o de la infracció causant de la retirada, i tot això independentment de les 
sancions aplicables, si correspon, per la infracció o les infraccions comeses. 
 
4. Quan es trobe estacionat en l’itinerari o espai que haja de ser ocupat per una 
comitiva, desfilada, processó o cavalcada, prova esportiva o altres activitats o actes 
públics degudament autoritzats i prèviament anunciats amb una anterioritat de 48 
hores, en aquest cas el titular del vehicle estarà obligat al pagament de les taxes 
corresponents per la retirada de la via pública, segons l’ordenança fiscal que ho regula. 
 
5. Quan resulte necessari per a la reparació de les vies públiques, llevat de les causes 
de força major, s’anunciaran de manera anticipada amb un mínim de 48 hores, i si 
després d’haver transcorregut el citat termini es retirara el vehicle, el titular estarà 
obligat al pagament de les taxes per la seua retirada.  
 
6. Quan un vehicle es trobe estacionat a partir de les 11 hores del dia del canvi 
d’estacionament quinzenal o mensual en el lloc de la quinzena o del mes anterior, el 
titular estarà obligat a pagar les corresponents taxes per la retirada del vehicle. 
 
7. Quan un vehicle es trobe estacionat en un lloc prohibit d’una via de circulació ràpida 
o de molt densa circulació, i es consideraran a aquests efectes les següents vies 
urbanes: 
 

- Avinguda de Fontanelles – passeig del País Valencià 
- Avinguda de la Ribera Baixa 
- C/ Guillem Sorolla 
- C/ Sant Vicent 
- C/ Don Pedro Roca i Camí Fondo 
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Art. 17. Control de l’emissió de sorolls i contaminants.  
 
1. Tots els vehicles que transiten per les vies públiques hauran de tenir en bon estat de 
funcionament els instruments mecànics homologats, d’acord amb la normativa vigent 
en la matèria i que serà necessari per a evitar l’emissió de pertorbacions 
electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants en les vies públiques, per 
damunt de les limitacions establertes reglamentàriament. 

 
2. Podran ser immobilitzats pels agents de l’autoritat, podent ser traslladats al dipòsit 
municipal: els vehicles que circulen sense el preceptiu dispositiu silenciador de les 
explosions, o quan els gasos expulsats pels motors, en lloc de travessar un silenciador 
eficaç, isquen des del motor a través d’un que estiga incomplet, inadequat, deteriorat o 
a través de tubs resonadors, superiors en 6 decibels als límits establerts 
reglamentàriament per a cada tipus de vehicles. Així com els vehicles de motor de 
combustió interna que circulen sense tindre un dispositiu que evite la projecció 
descendent a l’exterior de combustible no cremat, llancen fums que puguen dificultar la 
visibilitat als conductors d’altres vehicles o resulten nocius; cosa que podran ser 
immobilitzats pels agents de l’autoritat, i traslladar-los, si correspon, al depòsit 
municipal. Les despeses que pogueren ocasionar-se per la immobilització, el trasllat i el 
depòsit del vehicle serà a compte del conductor o de qui legalment haja de respondre 
per ell. 
 
El propietari o conductor del vehicle immobilitzat, siga des del lloc de la seua 
immobilització o des del depòsit municipal, i prèvia entrega de la documentació del 
vehicle, haurà de traslladar-lo a càrrec seu, mitjançant un servei de grua o remolque, a 
un taller mecànic per tal de reparar o corregir les deficiències o avaries que en 
causaren la immobilització. El responsable del vehicle caldrà presentar davant 
l’autoritat municipal la factura reglamentària que detalle les reparacions efectuades i 
certifique que el vehicle compleix la normativa vigent, cosa que si no compleix, no 
s’alçarà la immobilització del vehicle. 
 
L’incompliment d’aquest apartat suposarà la imposició de les sancions que siguen 
aplicables en el grau màxim. 
 
3. Així mateix, es prohibeix la producció de sorolls com a conseqüència de l’ús 
inadequat dels dispositius acústics o d’acceleracions injustificades dels vehicles.  
 
4. Els dispositius d’alarma acústica que s’instal·len en els vehicles seran els 
homologats d’acord amb les disposicions vigents i hauran d’estar dotats d’un sistema 
de limitació temporal que evite el seu funcionament prolongat per més de cinc minuts. 
Es prohibeix l’activació voluntària o injustificada dels sistemes d’alarma, així com el seu 
funcionament ininterromput per més de cinc minuts. En cas contrari i atenent a la 
gravetat del trastorn, l’autoritat municipal podrà retirar de la via pública el vehicle, sense 
perjudici de les sancions aplicables. 
 
5. La regulació continguda en aquest article tindrà caràcter de supletori de l’aplicació 
d’una Ordenança sobre contaminació acústica. 
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TÍTOL V. DE LA POTESTAT SANCIONADORA 
 
Art. 18. Competència.  
 
1. La sanció per infraccions a les normes sobre trànsit, circulació de vehicles i seguretat 
viària comeses en vies urbanes d’aquest municipi, correspondrà a l’Alcaldia, sense 
perjudici de la seua delegació d’acord amb les normes en què es regeix l’Administració 
local. 
 
2. Els delegats o subdelegats del Govern podran assumir aqueixa competència quan, 
per raons justificades o per insuficiència dels serveis municipals, no hi puga ser 
exercida per l’Alcaldia. 
 
3. Si la infracció coneguda per l’Ajuntament afecta l’àmbit de competències pròpies de 
la Comunitat Autònoma o de l’Administració General de l’Estat, es donarà immediat 
trasllat a l’òrgan competent, de la denúncia o el document que el pose de manifest a fi 
que s’exercisca la competència sancionadora. 
 
4. En els casos que les infraccions pogueren ser constitutives de delicte o falta, 
s’informarà el Ministeri Fiscal, per si corresponguera l’exercici de l’acció penal, i se 
suspendrà la resolució del procediment sancionador. 
 
Art. 19. Procediment sancionador.  
 
1. El coneixement per part de l’Ajuntament, ja siga d’ofici o per denúncia de particular 
de la comissió de qualsevol infracció en matèria pròpia d’aquesta Ordenança, que 
afecte el seu àmbit de competències, procedirà a la incoació d’expedient sancionador, 
que s’ajustarà als principis de la potestat sancionadora continguts en la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 
 
2. En les matèries pròpies del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual 
s’aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles de motor i 
Seguretat Viària i les seues normes de desenvolupament, reformada per Llei 19/2001, 
de 19 de desembre, l’expedient sancionador es tramitarà segons el que disposa el 
Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de procediment 
sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, 
modificat pel RD 137/2000, de 4 de febrer, i reformats els dos pel RD 318/2003, de 14 
de març, que modifica i adapta el RD 320/94. En els altres casos es tramitarà d’acord 
amb el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament del 
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, el qual en tot cas serà 
d’aplicació supletòria. 
 
Art. 20. Infraccions i sancions.  
 
1. Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança i a les disposicions legals o 
reglamentàries vigents en les matèries en què n’és objecte, tindran el caràcter 
d’infraccions administratives i seran sancionades en els casos, forma i mesura que en 
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elles es determine, llevat que puguen constituir delictes o faltes tipificades en les lleis 
penals. 
 
2. Les infraccions a què fa referència el número anterior es classifiquen en lleus, greus i 
molt greus. Són infraccions lleus aquelles que no es troben qualificades expressament 
com a greus o molt greus. 
 
3. Quan en la infracció comesa no s’aprecie la concurrència de cap de les 
circumstàncies establides en l’article següent, s’imposaran, amb el caràcter de 
mínimes, les següents multes: 
 

a) Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa de fins a 91 euros. 
b) Les greus, amb una multa de 92 a 301 euros. 
c) Les molt greus, amb una multa de 302 a 602 euros. 

 
No obstant això, quan les disposicions de caràcter general preveren l’aplicació d’altres 
sancions distintes, s’aplicaran aquestes. 
 
Es consideraran faltes greus les comeses amb relació als següents articles: 
 
Article 6. (A partir de 50 i fins als 94 Km/hora) 
Article 7. Punt 3 
Article 7. Punt 4, apartats a, b i d 
Article 9. Punts 1 i 3 
Article 11. Punt 5 
Article 13 
Article 14 
Article 16 
Article 17 
 
Es consideraran faltes molt greus les comeses amb relació als següents articles: 
Article 4. (Excepte permís exprés d’entrega de combustible) 
Article 6. (A partir de 94 Km/hora) 
Article 7. Punt 3, apartat e) 
Article 10 
Article 12 
 
4. A les infraccions greus en matèria de trànsit podrà imposar-se, a més, la sanció de 
suspensió del permís o llicència de conducció fins a tres mesos. En el supòsit 
d’infraccions molt greus, aquesta sanció s’imposarà en qualsevol cas. La competència 
per a imposar aquesta sanció correspon a la Delegació del Govern a la Comunitat 
Autònoma, per tant, una vegada resolt l’expedient sancionador per infracció de caràcter 
greu o molt greu i imposada la multa corresponent, l’Ajuntament en donarà trasllat a 
través de la Direcció Provincial de Trànsit. 
 
5. La quantia de la sanció pecuniària i el període de suspensió del permís de conducció 
podrà reduir-se fins a un 30 per cent de la seua totalitat i substituir-se en aquesta part, 
a petició del sancionat, per altres mesures també reeducadores que es determinen 
reglamentàriament. 
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Art. 21. Graduació de les sancions.  
 
1. Les sancions previstes per a cada tipus d’infracció es podran graduar en atenció a la 
gravetat i transcendència del fet, els antecedents de l’infractor, el perill potencial creat, 
el dany o la pertorbació produïda, el grau de culpabilitat o d’intencionalitat de l’infractor i 
la resta de circumstàncies agreujants o atenuants que concórreguen. 
 
2. Es podran graduar les sancions en raó als antecedents de l’infractor, quan aquesta 
haja concorregut en reincidència, entenent-se per aquesta la comissió en el termini d’un 
any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa i així haja sigut declarada per 
resolució ferma, i sempre que no hagueren sigut objecte de cancel·lació. 
 
3. Quan la infracció siga per l’excés de la velocitat màxima permesa en cada via 
pública, segons el gradual increment del perill potencial creat, s’aplicaran les sancions 
de la següent forma: 
 

- Excés de fins a un 10 per cent, multa de 92 euros. 
- Excés fins a un 20 per cent, multa de 100 euros. 
- Excés fins a un 30 per cent, multa de 150 euros. 
- Excés fins a un 40 per cent, multa de 200 euros. 
- Excés fins a un 50 per cent, multa de 301 euros. 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.  
 
Les normes contingudes en aquesta Ordenança són complementàries, en aquest 
municipi, del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, 
modificada per Llei 19/2001, de 19 de desembre, junt amb les seues disposicions de 
desenvolupament i la resta de normes concordants, que quedaran derogades o 
modificades per les normes reglamentàries o altres disposicions de desenvolupament o 
complementàries que es dicten d’ara endavant, quan s’oposen a elles. 
  
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.  
 
Aquesta Ordenança entrà en vigor en publicar-se el seu text definitivament aprovat en 
el Butlletí Oficial de la Província, núm. 151, de 26 de juny de 2004 i  transcorregut el 
termini de 15 dies hàbils des de la recepció que es refereix l’art. 65.2 en relació amb el 
70.2 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 


