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Ajuntament de BeUreguard
Edicte de 1'Ajuntament de Bellreguard sobre aprovació
definitiva i publicació de l'aprovació inicial ordenam;a
municipal de círculació.
EDICTE
havent-se fonnulat reclamacions contra I'acord d'aprovació
inicial de I'ordenan~a municipal de circulació, segons anunci publi
cat al Butlletí Oficial de la Província de Valencia núm. 303 de 21 de
desembre de 2013, es publica a continuació l'acord d'aprovació de
tinitiva, en compliment d'alló que disposa l'artiele 17.4 del text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL
212004, de 5 de mar~.
Contra l'aprovació definitiva únicament podni interposar-se recurs
contenciós administratiu., davant la Sala d'aqucixa jurisdicció del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el
tennini deis dos mesos següent~ a la data d'csta publicació.
]\;0

"ACORD DEL PLE DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2013
PRIMER. Aprovar provisionalment l'ordenan~a municipal de circu
lació, amb el següent text:
ORDENAN CA MUNICIPAL DE CIRCULA CIÓ
BELLREGUARD
ÍNDEX:
TÍTOL PRELIMINAR: DE L'OBJECTE I AMBlT D'APLICACIÓ
TÍTOL PRIMER: NORMES DE COMPORTAMENT DE LA ClR
CULACIÓ URBANA
CAPÍTOL 1: NORMES GENERALS
CAPÍTOL Il: DE LA SENYALlTZACIÓ
CAP{TOL III: DE LA PARADA I ESTACIONAMENT
Secció 1a. De la parada
Secció 2a. De l'estacionament
TÍTOL SEGON: DE LES ACTIVITATS EN LA VIA PÚBLICA
CAPÍTOL 1: CARREGA 1 DEScA.RREGA
TÍTOL TERCER: DE LES MESURES CAUTELARS
CAPíTOL 1 - IMMOBILlTZACIÓ DEL VEHÍCLE
CAPÍTOL II - RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
TÍTOL QUART: DEL Rt~GIM SANCIONADOR
TÍTOL QUINT: DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR
DISPOSICIÓ TRANSITORIA: Primera
DISPOSICIÓ FINAL: Primera
TÍTOL PRELIMINAR
DE L'OBJECTE 1 AMBET D'APLICACIÓ
Article l. Competencia.
La present Ordenan~a es dicta en exercíci de les competencies atri
buIdes als Municipis en materia d'ordenació del transit de persones
í vehieles en les vies urbanes per la L/ei Reguladora dc lcs Bases del
Regim Loeal i pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de mar~
que aprova el text artieulat de la llei sobre transit. circulació de ve
hieles de motor i seguretat viaria, actualitzat amb la Llei 18/2009,
de 23 de novembre que ho moditica.
Article 2. Objecte.
És objecte de la present Ordenan~a la regulaeió deIs usos de les vies
urbanes i travessies d'aeord amb les fórmules de eooperació o dele
gació amb altres Administracions, fent compatible ¡'equitativa dis
tribució deIs aparcaments entre tots els usuaris amb la neeessaria
flurdesa dcl transit rodat i amb l'ús de vianants deIs carrers, així com
l'establiment de mesures d'estaeionament limitat, a fi de garantir la
rotació deIs apareaments prestant especial atenció a les necessitats
les persones amb discapaeitat que tenen reduIda la seua rnobilitat i
que utilitzen vehicles, tot aixo a ti d'afavorir la seua integració so
cia!.
Article 3. Ámbit d'aplicació.
L'ambit d'aplicaeió d'esta Ordenan~a obligara a!s titulars i usuaris/cs
de les vies i terrenys públics urbans, la competencia del qual hague
ra sigut cedida a l'Ajuntament, aptes per a la circulació, als de lcs vies
i terrenys que, sense tindre ta! aptitud siguen d'ús eornú í, en defecte
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d'a!tres nonncs, als titulars de les vies i terrenys privats que siguen
utilitzats per una col'lcctivitat indeterminada d'usuarisies.
S'entendra per usuarila de la via a vianants, conductors, cielistes i
qualsevol altra persona que rcalitze sobre la via o utilitze la mateixa
per a l'exercici d'activitats de naturalesa diversa, que necessitaran per
al seu exercid d'autorització municipal.
NORMES DE COMPORTAMENT DE LA CIRCULACIÓ
URBANA
TÍTOL PRIMER
CAPÍTOL 1: NORMES GENERALS
Article 4. Ordenació de la circuladó
Una vegada establida l'ordenació de la circulació i la senyalització
fixa i variable en les vies a que es refcrix la present Ordenan~a,
correspondra als agents dc I'autoritat vigilar el seu compliment, rc
guIar el tritnsit per mitja de les seues indicacions i senyals i fonnular
les denÚflcies que procedisquen per les infraccions que es cometen
c{)ntra el que disposa la present Ordenan~a, Llei Sobre Transit, Cir
culaeió de Vehicles de Motor i Seguretat Viaria i la resta de disposi
cions complementaries, d'acord amb la nonnativa vigent i amb les
disposicions que dicten els organs amb competencies cn materia de
Iransit.
Article 5. Els senyals i indieacions
Les senyals i indicacions que, en I'exercici de la facultat de regulació
del transit, efectuen els agents de l'autoritat, s'obeiran amb la maxí
ma celeritat i prevaldran sobre qualssevol altres.
Artic1e 6. Orde de prioritat deIs senyals.
L'ordc de prioritat entre els distints típus de senyals sera el se
güent:
l. Senyals í ordes deIs agcnts de I'Autoritat.
2. Senyals que modifiquen el regim d'utilització nonna! de la via
pública.
3. Semafors.
4. SenyaIs verticals de circulació.
5. Marques vials.
En el cas que les prescripcions indicades per diferents senyals parc
guen estar en eontradicció entre si, prevaldra la prioritaria segons
l'orde establit en el prescnt artiele, o la més restrictiva si es traeta de
senyaIs del mateix tipus.
Article 7. Obligadó deIs usuaris
Tots cls usuaris de lcs vÍes de la pobladó de Bellreguard i el seu
acabe municipal, objecte de la present Ordenan~a, estan obligats a
obeir cls senyals de drculació que establisquen una obligadó o una
prohibieió i a adaptar el seu comportament al missatge de la resta
deIs senyals reglamentaris que es troben en les vies per les quals
circulen.
Article 8. Normes de comportament deis vianants.
1. Els vianants circularan per les voreres, les andanes o els passejos,
prefcrentment per la seua dreta, de manera que no obstru'isquen o
difieulten la circulació per elles d'altres vianants. En les vies urbanes
sense voreres o amb voreres que no penneten el pas simultani de dos
persones, peró que estiguen obertes al transit de vehicles, els vianants
han d'extremar les preeaucions i cireular prop de les fatxades deIs
edificis.
2. Els vianants per a creuar les cal~ades utilitzaran els passos senya
litzats. J, en els 1I0cs que no tinguen estos, ho faran pels extrems de
les illes, perpendicularment a la eal~ada, cerciorant-se abans de la
no proximitat d'algun vehiele.
3. A l'arribar a una pla~a o rotonda hauran de rodejar-la, Ilevat que
estiga habilitat un pas per a creuar-la.
4. Els vianants hauran de respectar en els passos de vianants regulats
per semator, els seus senyals o fases que els afecten, així com qual
sevol altre tipus de senyalització específica dc la vía pública.
5. Els vianants hauran de respeetar els senyals deIs agents de
l'autoritat encarregats de la vigilaneia del transit, i seguir les seues
indicacions.
Artiele 9. Zones de vianants.
a) L'ajuntament podra establír illes o zones de vianants en que, com
a nonna general, sera prioritaria la circulació de vianants, i es res

BUTLLETÍ OFICIAL
DE L4 PROVÍNCIA DE VALl!N(1A

tringira totalment o parcialment la circulació i l'estacionament de
vehielcs, excepte en les zones especialment autoritzades.
b) Les illes o zones de vianants hauran de disposar de la senyalitza
ció corresponent a l'entrada i a l'eixida. En els senyals s'indicaran les
limítacions i els horarís, sí és procedent, sense perjuí que es puguen
utilítzar altres elements mobíls que ímpedisquen l'entrada ¡ la cireu
lació de vehieles en el carrer o zona afectada.
c) La prohibició de circulació i d'estacionament en les illes o zones
de vianants podra establir-se amb caracter permanent o referir-se
únicament a unes determinades hores del día o a uns determinats dics
i podra afectar totes o només algunes de les vies de la zona delimi
tada.
d) Les limitacions de circulació i d'estacionament que s'establisquen
en lcs mes o zones de vianants no afcctaran els vehicles següents:
l. EIs del Servici de Prevenció i Extinció d'lncendis, deis Cossos i
Forces de Seguretat, Ambuliíncies i transport sanitari i a aquells altres
vehicIes de Servicis Públics de Netcja, rcparació o semblants per a
la prcstació del servici corresponcnt.
2. Els que traslladen malalts o persones discapacitades amb domici
Ji o atenció dins de l'area.
3. Els que accedisquen o isquen de garatges i estacionaments auto
ritzats durant l'horari que fixe la lIicencia corresponent.
4. Els vehícles comercials o industrial s tindran accés durant el temps
imprescindible per a carregar o descarregar, dins de l'horari establit.
Les tasques de carrega i descarrega es realitzaran en els espais indi
cats a este etecte.
e) L'Ajuntament podra ordenar la utilització de distintius per a iden
tificar als vehicles autoritzats a circular en les zones restringides, els
quals hauran de col, locar-se en lloc visible i, preferentment, en el
parabrísa
Article 10. Zones de prioritat invertida.
L'Ajuntament podra establir zones en les quals les condicions de
circulació de vehicles queden restringides a favor de la circulació i
ús de la calvada per part deis vianants.
Les bieicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat sobre la
resta de vehicles pero no sobre els vianants.
Article 11. Circulació de motocicletes i ciclomotors.
Les motocicletes i els ciclomotors no poden circular per les voreres,
andanes, passejos ni carril bici.
Artiele 12. Circulació de bicic1etes.
Les bicicletes estaran dotades deis elements reflectors degudament
homologats que reglamentariament es determinen i que hauran de
posseir estos vehicles d'acord amb dita normativa. Quan siga obli
gatori l'ús d'enllumenat, els conductor s de bicicletes a més portaran
col-locada alguna peva reflectora si circulen per via interurbana
Les bici ele tes circularan pels carrils especialment reservats, respec
tant la preferencia de pas dcls vianants que els creuen. De circular
per la cal~ada per no haver-hi vial reservat, ho efectuaran preferible
ment pel carril de la dreta, llevat que hagen de realitzar un gir proxim
a l'esquerra.
Excepte en moments d'aglomeració, les bicícletes podran circular
pels parcs públics, les zones de vianants, els passejos, les voreres
prou amplies ¡les zones de prioritat invertida sense carril bici, en les
condicions següents: respectaran la preferencia deis vianants, ade
quaren la velocitat a la deIs vianants sense superar els 10 Km.lb i
s'abstindran de zigzaguejar o realitzar qualsevol altra maniobra que
puga afectar la seguretat deis vianants.
Quan els ciclistes circulen en grup per les vies urbanes hauran de
respectar individualment la senyalització que els afecte.
Artiele 13. Velocitat deIs vehic1es que circulen pel nucli urba.
El lfmit maxim de velocitat de marxa autorilzat en les vies urbanes
i travessíes és de 50 Km.lh amb caracter general, excepte per als
vehícles que transporten mercaderies perilloses. que circularan oom
a maxim a 40 Km/h: sense perjuí que I'autoritat municipal, vistes les
seues característiques peculiars, puga establir en certes vies límits
inferiors o superiors.
Tot conductor esta obligat a respectar els límits de velocitat esta
blits.
Es podra circular per davall deis Iímits minirns de velocitat en els
casos de transports i vehicles especials, o quan les círcumstflllcíes
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del triínsit impedisquen el manteniment d'una velocitat superior a la
mínima sense risc per a la circulació, així com en els suposíts de
protecció o acompanyament a altres vehicles, en les condicions que
reglamentariament s'establísquen.
En les zones de vianants, en carrers d'un sol carril o de gran aglo
meracÍó de persones, els vehicles no podran sobrepassar la velocÍtat
de 10 Km/h.
En cas de pluja, d'obres, paviment deficient.~ o carrers estrets s'adop
taran les mateixes precaucíons.
L'Ajuntament podra ínstaHar apare lis, radars o semblant per a la
regulació i control de la velocitat deis vehicles que circulen pe! nueli
urM de Bellreguard.
Artiele 14. Activitats que afecten la seguretat de la circulació.
La reali1zació d'obres, insta!'lacíons, col'locació de contenidors,
mobiliari urM o qualsevol altre element o objecte de forma permancnt
o provisional en les vies objecte d'esta Ordenan..a necessÍtara la amb
l'autorització prevía municipal i es regiran pel que disposa esta nor
ma i en les lleis d'aplicació generaL Les mateixes normes seran
aplicables a la interrupció de les obres, quant a les circumstiíncies o
caractcrístiques especials del transít que podra emportar-se a efecte
a petició de I'autorítat municipaL
Es prohibíx tirar, depositar o abandonar sobre la via objectes que
puguen entorpir la lIiure circulació, parada o estacionament, fer-ho
perillós o deteriorar aquella o les seues instaHacions, o produir en
la mateixa o en els seus voltants efectes que modifiquen les condi
cions apropiades per a circular, parar o estacionar.
Article 15. Emissió de pertorbacions i contaminants.
No podran eírcular per les vies objecte d'esta Ordenan"a els vehícles
amb nívells d'emissió de soroli superiors als reglamcntariament es
tablits; així com tampoc emetent gasos o furns en valors superiors
als límits establits i en els suposits d'haver sigut objecte d'una refor
ma d'importiíncia no autoritzada. Tots els conductors de vehicles
queden obligats a col· laborar en les proves reglamentaries de detec
ció que permeten comprovar les possibles deficiencies indicades.
CAPÍTOL U: DE LA SENYALITZACIÓ
Artide 16. Normes generals.
l.- La senyalització de les vies urbanes correspon a l'autoritat muni
cipaL L'A1caldia o el/la Regidor Delegatlda, ordenara la col'locació,
retirada i substÍtució deis senyals que en cada cas procedisca.
2.- Tots els usuaris de les vies objecte d'esta Ordenanva estan obligats
a obeir els senyals de la circulació que establisquen una obligació o
una prohibició i a adaptar el seu comportament al missatge de la
resta deis senyals reglamentaris que es troben en les vics per les quals
circulen.
A estos efectes, quan el senyal impose una obligació de detenció, no
podra reprendre el seu marxa el conductor del vehícle així detingut
fins a haver complit la finalitat que el senyal establix.
L'ajuntament de Bellreguard, podra instaHar aparells de foto-rojos
o semblants en els distints semafors, per a salvaguardar la seguretat
deis vianants que facen ús deis scmafors.
Article 17. Obediencia deIs senyals.
1.- Els senyals de circulació preceptives instal'lades en les entrades
deis nuclis de població, regiran per a tot el nucli, excepte senyalitza
ció específica per a un tram de carrero
2.- Els senyals instal·lats en les entrades de les zones de vianants i
la resta d'arees de circulació restringida o d'estacionanlent limitat,
regixen en general per a la totalitat del viari interior del perímetre.
Article 18. Modificació senyals.
L'Autoritat Municipal, en casos d'emergencia o bé per la celebració
d'actes esportius, culturals o de qualsevol altra naturales a, suscepti
bles de produir grans concentracíons de persones o vehicles, podra
modificar temporalment l'ordenació del transit existent i adoptar, si
és el cas, totes les mesures preventives necessaries per a garantir la
seguretat dc les persones i vehicles i una major ftuIdesa en la circu
lació.
Es prohibix, excepte per causa degudamentjustiftcada, la instal'lació,
retirada, !rasllat o modíficació de la senyalització sense autorització
de I'Ajuntament de Bellreguard.
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Es prohibix així matcix modificar el contingut deIs senyals o col, locar
sobre elles o en l10cs proxims elements, com ara plaques, cartells,
anuncis, marques, pals, fanals, tendals, marquesines o qualsevol
altre clement que puguen induir a confusió, reduir la seua visibilitat
o la seua eficacia, enlluernar els usuans de la vía o distraure la seua
atenci6.
CAPÍTOL 1II: DE LA PARADA 1 ESTACIONAMENT
Secci6 la. De la parada
Article 19. Definici6.
S'entén per parada tota immobilització d'un vehicle durant un temps
inferior a dos minuts, sense que el conductor puga abandonar-lo. No
cs considerara parada la detenció accidental o momentania per ne
cessitat la circulaci6.
Article 20. Normes generals.
La parada haura d'efectuar-sc de tal manera que el vehicle no obsta
culitze la circulad6 ni constituisca un risc per a la resta deIs/les
usuaris/es de la vía, cuidant especialment la col'locaci6 del mateix.
En tot cas, la parada haura de fer-se acostant el cotxc a la vorcra de
la dreta segons el sentit de la marxa, encara que en vía d'un sol
scntit de circulaci6 també es podra fcr a l'esquerra. Els/les fJ''',''U~I''
s'hauran de baixar pel costat eorrcsponent a la vorera. La persona
conductora, si ha de baixar, podra fcr-ho per ]'altre costat, scmpre
que previament s'assegure que pot efectuar-ho sense cap tipus de
perilL
Artiele 21. Normes especials.
1. En totes les zones i vies públiques, la parada s'efeetuara en els
punts on menys difieultats es produisquen en la cireulaci6. S'exceptuen
els ea~os en que els passatgers siguen persones malaltes o impedides,
o es traete de servids públies d'urgeneia o de eamions del scrvici de
neteja o arreplega de fems.
2. En els carrers urbanitzats sense vorera, es deixara una distaneia
mínima d'un metre des de la fatxada més pr(¡xima.
3. Els auto taxi i vehieles de gran turisme pararan cn la forma i 110cs
que determinc I'Ordenan~a Reguladora del Serviei i si no n'hi ha,
amb subjecei6 estricta a les nonnes que amb caracter general s'esta
blixen en la present Ordenan,<a per a les parades.
S'establixen les parades destinades al servici de taxi en cn els 110cs
següents: Av de la Mar, front I'Ajuntament i ella pla¡;a de la Marina,
front I'oficina de Turisme
4. Els autobusos, tant de Iínies urbanes com interurbanes, únicament
podran deixar i prendre viatgersls'en les parades expressament de
terminades o senyalitzades per I'Autoritat Municipal.
S'establixen les següents parades pcr a pujada i baixada de viatgers
en els lloes scgüents: En Av d'Alacant íi:ollt el núm. 113, Front pla¡;a
del Mercat; en Av de la Mar, enfront de I'establiment de Mercadona.
En el Nucli urbll de la platja les parades d'autobús se situarcn en la
C/ Mar Blau front edifiei Mirador, i en Av de I'Alquerieta front pla¡;a
del Comptat.
5. L'AutoritatMunicípal podrilrequerir als titulars de centres docents
que tinguen servici de transport escolar perque proposen itineraris
per a 1'arrcplcga d'alumnes. Una vegada aprovats estos, la ditaAu
toritat podra fixar parades dins de cada ruta quedant prohibida
l'arreplega d'alumnes fora de dites parades.
ArticIe 22. Llocs prohibits.
Es prohibixen les parades en cls casos i llocs següents:
- En els !locs prohibits reglamentariament o senyalitzats per discos
o pintura.
Quan produ'isquen obstrueci6 o pertorbad6 grcu en la eireulaei6
de vianants o vehieles.
- En doble fila, llevat que encara quede lliure un carril en carrers de
sentit úníc de circulaci6 i dos en carrers en dos sentits, sempre que
el transit no siga molt intens i no hi hi haja espai lliure en una dis
tancia de quaranta metres.
- Sobre els refugis, iIIots, mitjanes, zones de protecci6 i la resta
d'elements canalitzadors del transito
- Quan s'obstaculitze la utilització normal del pas d'entrada o eixida
de vehicles i persones. Així com quan es trobe senyali12at l'accés de
vehieles amb el corresponent gual.
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- Zones senyalitzades per a ús cxelusiu de disminults flsics, sobre
les voreres, passejos i la resta de zones destinades al pas de via
nants.
- Sobre les voreres, i passejos, quan es tracte de vehicles i cielomo
tors de dos rodes i es pedudique el transit deIs vianants sobre ella.
- A menys de 5 metres d'un cant6, encreuament o bifurcaci6 Ilevat
que la parada es puga realitzar en xamfrans o fora d'eslos sense
constituir obstaclc o causar perill per a la circulaci6.
- En els ponts, passos a nivell, túnel s i davall deIs passos elevats,
excepte senyalització en contra.
- En e1s 1I0cs on la detenci6 impedisca la visi6 de senyals de circu
laci6 als/es conductors/es que estes vagen dirigides.
- En la proximitat de corbes o canvis de rasants quan la visibilitat
siga insuficient perque els altres vehicles els puguen sobrepassar
sense perill a que estiga detingut.
- En les parades degudament senyalitzades pcr a vehieles de serviei
públic, organismes oficial s i servicis d'urgeneia.
- En els carril s reservats a la circulació o al servici de determinats!
des usuaris/es eom a autobusos de transport públic de passatgers o
taxis.
- En els rebaixos de la vorera per al pas de persones de mobilitat
redulda.
- En els passos o carrils reservats exclusivament per a I'ús de ciclis
tes.
- En les vies públiques declarades d'atenci6 preferent per Resolud6
Municipal, lIevat que la parada es puga realitzar en els xamfrans.
- Quan s'obstaculi12en els aecessos i eixides d'emergeneia deguda
ment senyali12ades pertanyents a col'legis, edificis, locals o recintes
destinats aespectacles o actes públies. en les hores de celebraci6 deIs
mateixos.
Enmig de la call,ada, encara en el suposat cas que l'amplilria de la
mateixa ho permeta, llevat que estiga expressament autoritzat.
Quan s'impedisca a altres vehieles un gir autoritzat.
Secció 2a: de l'estacionament
Article 23. Definici6.
S'enren per estacionament tota immobilització d'un vehicle la duració
del qual excedisca de dos minuts, sempre que no estiga motivada pcr
imperatiu de la circulaci6 o pcl eompliment de qualsevol requisit
reglamentari.
Article 24. Nonnes gencrals.
L'estacionament haura d'efectuar-se de tal manera que el vehiele no
obstaeulitze la cireulaci6 ni constituIsca un risc per a la resta deis
usuaris de la vía cuidant especialment la col'locació del mateix sí
tuant-ho el més prop possíble de la vora de la cal¡;ada segons el
sentit de la marxa, í l'evitar que puga posar-se en moviment en
absencia del conductor. A tal objecte els/es conductors/s'hauran de
prendre les precaucions adequades i suficÍents i seran responsables
de les infraecions que es puguen arribar a produir com a conseqüen
cía d'un canvi de situaeió del vehicle al posar-se en marxa esponta
niament o per l'acd6 de tercers, lIevat que en este últim cas haja
existit violencia manifesta.
L'estacionament s'efectuara de manera que permeta als altres usuaris
la millor utilitzaci6 del restant
lliure.
Article 25. Tipus d'estaeionaments.
Els vehicles es podran estacionar en fila, en bateria i en semi-bate
ria;
l. Es denomina estacionament en fila o cordó, aquel! en que els
vehícles estan situats uns darrere d'altres i de forma paral'lela al
rastell de la vorera.
2. Es denomina estacionamcnt en bateria, aque11 en que els vehicles
estan situats uns al eostat d'altres i de forma perpendicular al rastel!
de la vorera.
3. Es denomina estacionament en semi-bateria, aqueIl en que els
vehicles ostan situats uns al costat d'altres i obliquament al rastell de
la vorera.
Com a norma general l'estacionament es fara sempre en fila.
l.'excepció a esta norma, s'haura de senyalitzar expressament.

BUTLLETÍ OFICIAL
DE lA PROVÍNClA DE VALENClA

En els estacionaments amb senyalització en el paviment, els vehicles
es col'loearan dins del perimetre mareat.
Anicle 26. Estacionament en via de doble sentit.
En les víes de doble sentít de eITeulaeió, l'estaeionament quan no es
tiguera prohibit, s'efeetuani. en el costat dret del sentit de la marxa.
En les vies d'un sol sentit de cireulació i sempre que no existisca
senyal en contra l'estacionament s'eiectuara en ambdós costats de la
calvada sempre que es deixe una amplaria per a la circulació no in
ferior a tres metres.
Anic1e 27. Distancia estacionamcnt.
Les persones conductores hauran d'estacionar els vehicles tan prop
del rastell com siga possible, deixant un espai no superior a 20 cen
tímetres entre el rastell de la vorera i la superficie exterior de les
rodes del vehicle per a poder permetre la neteja d'esta part de la
calvada.
El conductor del vehicle, tindra la preeaueió de deixar sufieient espai
perque els vehic1es estacionades tan! davant com darrere puguen
realitzar les maniobres per a poder ei,xir de I'estacionament.
Article 28. Prohibició estacionament.
Els vehic1es destinats al transport de viatgers o de mercaderies amb
Massa MaxÍlnaAutoritzada(M.M.A.) superior a 3.500 Kg. no podran
estacionar en les vies públiques urbanes excepte en els lIocs expres
sament autoritzats per l'Administració Mlmicipal.
EIs lIoes que es destinen per a I'estacionament d'este tipus de vehicles
són: en el polígon Belló i el polígon del Cami Vell de Gandia.
Article 29. Reserves d'estacionament.
L'autoritat municipal podra establir i senyalitzar zones per a la rea
lització de les operacions de carrega i descarrega
1) Podran fer ús de les reserves d'estacionament per a carrega i
descarrega qualsevol vehicle, sempre que estiga destinat al transport
de mereaderies o que sense estar-ho el conductor romanga en el seu
interior, que estiga realítzant operacions de carrega i desearrega,
mentre duren les operaeíons i sense superar el temps maxÍln de 30
minuts, excepte casosjustifteats que s'ajustara el temps a l'estrictament
neeessarÍ.
2) L'Ajuntament atenent a circurnstancies de situaeió, proximitat a
zones d'estacionament regulat í amb limitació horaria, o freqüencia
d'ús, podra establir regulacions especifiques per a la realització
d'operacions de carrega i desearrega.
L'Autoritat Municipal a la vista de la docurnentacíó aprovada, deter
minará sobre la procedencia de la seua coneessió o sobre els conru
eionaments de que s'autoritze.
La earrega i deseárrega en situacions o per a servicis cspecials (com
bustible, mudances, operacions esporaruques i excepcionals) haunl
de ser objeete de regulació per resolueió dc l'Alcaldia. En lcs auto
ritzacions que es concedisquen es fara constar la finalitat, situaeió,
extensió, dates i horaris de realitzaeió deIs treballs.
Article 30. Uocs prohibits.
Queda prohibit l'estacíonament en els casos i !loes següents:
a) En els carril s destinats a la círeulació
b) En els lIocs on el prohibisqucn els senyals corresponents.
c) On estiga prohibida la parada.
d) En doble fila en qualsevol suposít.
e) En les zones senyalitzades com a reserva de carrega i descarrega
de mercaderies, en els dies í hores en que estiga en vigor la reserva;
excepte si es tracta de vehieles de persones amb mobilitat reduIda,
degudament identificats i pel temps maxim de 30 minuts.
1) En les zones reservades per a estaeionament de vehicles de servi
ci públie, organismes oficials, delegacions diplomatiques i servicis
d'urgencia o Autoritat.
g) Davant deIs aceessos d'edificís destinats a espeetaclcs o acles
públícs, en les hores de celebració deIs mateixos ja que amb aixo es
resta facilitat a l'eixida massiva de persones en cas d'emergeneia.
h) Quan el vehic1e cstacionat deixe per a la circulació rodada una
amplaria llíure inferior a la d'un carril de 3 metres.
i) En els carrers de doble sentit de circulació en lcs quals l'amplaria
de la ealvada només permeta el pas de dos columnes de vehic1es.
j) Quan s'obstaeulitze la utilització normal del pas a immobles per
vehicles o persones.
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k) Quan s'obstaculitze la utilització normal deIs passos rebaixats per
a persones de mobílitat redulda.
1) En conrucions que dificulten l'eixida d'altres vehicles estacionat~
reglamentariament.
m) En els guals, totalment o parcialment.
n) En els carrils reservats a la circulació de determinades categofÍes
de vehic1es.
o) En els lIoes reservats exc!usivament per a parada de detenninades
categories de vehicles.
p) En els llocs senyalitzats temporalment per obres, actes públies o
manifestacions esportives,
q) En els l!ocs habilitats per I'Autoritat Municipal eom d'estacionament
amb limitació horaria, sense col, locar el distintiu que ho autoritza.
r) En els lloes habílitats per I'Autoritat Municipal com d'estacionament
amb limitació horaria, quan co¡.[ocant el distintiu que ho autoritza
es mantinga estacionat el vehic!e en excés sobre el temps maxÍIn
permes per l'Ordenan¡;;a reguladora d'esta classe d'estacionaments.
s) Davantdels !locs reservats per a contenidors del Servici Municipal
de Neteja.
t) Sobre les voreres, passejos í la resta de zones destinades al pas de
vianants.
u) Sobre les voreres ¡ passejos, quan es tracte de vehicles i ciclomo
tors de dos rodes i es perjudique el transit deIs vianants per elles.
v) En zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones de mobilitat
reduIda.
w) En els earrers urbanitzats sense voreres.
x) Fora deIs límits del perímetre marcat en els estacionaments auto
ritzats
Article 3 L Igualment queda prohibit I'estacionament:
1. AIs remoles o semíremolcs, separats del vehícle tractor que els
arrossega
2. A caravanes, auto caravanes o semblants que es pretenguen utilit
zar com a lloc habitable.
3. Als vehicIes la finalitat principal deIs quals siga la de servir de
magatzem.
Article 32. Targeta dc diseapaeitats.
L'Ajuntament, en l'exereici de les competencies que li atribulx I'article
7 de la Uei de Transit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat
Viaria, i en virtut del que disposa l'article 60 de la Uej 13/1982 de
7 d'abril, haura d'adoptar les mesures necessaries per a la concessió
de la targeta d' aparcament per a persones discapaeitades anlb pro
blemes grcus de mobilitat i per a I'cfeetivitat dcls drets que de la
mateixa es deriven, tenint en compte la Reeomanació del Consell de
la Unió Europea sobre la ereaeió d'una targeta d'estaeionament per
a disminuits fisÍCs i la legislació sectorial de cada Comlmitat Auto
noma.
EIs Munieipis expediran la targeta d'apareament especial per a dis
minurt~ fisics segons el model determinat reglamentariament, i tin
dran validesa per a tot el territori nacional. Les dites targetes perme
tran al titular de vehicle autoritzat estacionar en els Uocs especialment
reservats per a persones amb mobilítat redulda, excepte en les que
estiguen destinades a un vehicle determinat, zones d'estacionament
regulat i zones de carrega i descarrega.
Les targetes expedides amb anterioritat a l'entrada en vigor d'esta
disposició normativa podran seguir usant-se fins a la seua substitu
ció.
TÍTOLSEGON
DE LES ACTIVITATS EN LA VIA PllBLICA
CAPÍTOL 1: CÁRREGA 1 DESCÁRREGA
Artic1e 34. Normes generals.
Les labors de Carrega i Descárrega es realitzaran en vehic1es dedicats
al transport de mercaderies, o aquells que estíguen degudament au
toritzats per a aixo, runs de les zones reservades a este efecte, i durant
l'horari establit i reflectit en les senyalítzacions corresponent.~.
En cas de no existir horari refiectit en la eOlTesponent senyal,
s'establira eom a horari per a la realització de earrega i descarrega,
des de les 08:00 hores, fina a les 20:00 hores.
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Respecte a I'horari de la cií.rrega i desdmega en la zona del passeig
del Mediterrani, sera des de les 08:00, fins a les 10:00 hores, sense
perjuí que no s'impedisca el pas als vianants.
Quant al pes i mesura deis vehic1es de transport que realitzen ope
racions de carrega i descarrega s'ajustaran a alió que s'ha disposat
per la vigent Ordenan ca. No obstant aixo, per l'Alcaldía podran li
mitar-se en funció de la capacitat de determinades vies de la ciutat.
Article 35. Carrega i Descarrega de mercaderies.
La Carrega i Dcscarrega de mercaderies es realitzara:
4. Preferentment en l'ínterior deis loeals comcrcials i industrials,
sempre que reunisquen les condicions adequades, quan les caracte
ristiques d'aecés deis vials ho permeta.
5. En les zones reservades per a este fi, dins de l'horari reflectit en la
senyalització corresponent.
6. Únicament es pennetra la Carrega i Desearrega fora de les zones
reservades, en els dies, hores i l10cs que s'autoritzen especialmenL
La carrega i descarrega per a operacions especial s, esporadíques o
excepcionals, sera objecte de regulació específica i la seua autorit
zació, correspondra a I'Alcaldia.
Article 36. Dísposícions normatives.
L'Alcaldia podra dictar disposicions que versen sobre les materies
següents:
a) Senyalització de zones reservades per a Carrega i Descarrega, en
les que sera aplicable el Regim Especial deis Estacionamcnts Regu
lats i amb horarí Iimitat.
b) Delimitació de les zones de Carrega í Descarrega.
c) Delimitació de pes i dimensíons deis vehieles per a determinades
víes dc la ciutat.
d) Horari permés per a realitzar les operacions de Carrega i Desca
rrega, en relació amb la problematica propia en les diH:rents vies i
barris de la ciutat.
e) Servicis especial s per a realitzar operacions dc Carrega i Desca
rrega, amb cxpressió de dies, hOfes í Uocs.
f) Autoritzacions espccials per a:
Camions de 12 Iones i mítja o més
- Vehicles que transporten mercaderíes periUoses
- Altres
Artícle 37. Camions de transporto
EIs camions de transport superior a 12 i mi1ja o més tones podran
desearregar exclusivament en:
- Intercanviadors de mercaderies o Uoc destinat per I'Ajuntamcnt
per a aixo.
En \'interior de local s comercials i industrials, sempre que reunis
quen les condicions adequades i utilitzant trajectes previament auto
ritzats per I'Autoritat MunicipaL
- Autorització especial per a aqueUs casos específics en que no pu
guen acollir-se a I'anterior.
Article 38. Mercaderies carregades.
Les mercaderies, els materials o les coses que siguen objecte de la
Carrega i Descarrega no es deixaran en la vía públiea, sin6 que es
trasUadaran directament de l'ímmoble al vehicle o viceversa, excep
te en casos excepcionals que hauran de ser expressament autoritzats
i comptar amb la preceptiva IIicencia per a I'ocupació de la Vía PÚ
blica, atenent en tot cas a les eondicions que detennina la present
Ordenan ca sobre realització i abalisanlent d'obres en vía pública.
Anicle 38. Operacions de carrega i descarrega.
Les operacions de
i Descarrega hauran de realitzar-se amb
les degudes precauCÍons per a evitar soroUs inneeessaris, i amb
l'obligaci6 de deixar neta la via pública.
Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat del vehicle
més proxim a la vorera, utilitzant els mi~jans necessaris i personal
suficient per a agilitzar l'operació, procurant no dificultar la circula
ció, tan1 de vianants com de vehicles.
En cas d'existir perill per a vianants o vehicles mentre es realitze la
Carrega i Descarrega s'haufll de senyalitzar degudament.
Article 40. Temps de carrega i descarrega.
1. No podran romandre estacionats, en les zones habilitades per a
Carrega i Descarrega, vehicles que no estiguen realitzant la dita
activitat.
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2. Les operacions hauran d'efectuar-sc amb personal suficient per a
acabar-les el més rapidament possible, sent ellímit de temps auto
ritzat per a cada operació, amb caracter general, de 30 minuts. Ex
cepcionalment es podra autoritzar un periode major de temps amb
la sol, licitud previa degudament justificada i per a una operació en
concret.
3. Per a facilitar el control del temps maxim en la realitzaci6 de cada
operació de carrega i descarrega que s'establisca en l'article anterior,
sera obligatoria I'exhibició de I'hora d'jnici de l'operaci6, que es
col, locara en el parabrisa de tal forma que quede totalment visible.
4. A este efecte, l'Ajuntament podra instal'lar maquines expenedores
de tiquet amb I'hora d'inici d'aparcament en Carrega i Descarrega.
En cas de no existir les dites maquines, I'hora d'inici de l'apareament
es coJ.!ocara per I'usuari, havent de reflectir, en tot cas, la dita
hora.
5. Transcorregut el temps autorÍtzat de 30 minuts, no podra trobar
se estacionat en zona de Carrega i Dcscarrega cap vehicle tancat
sense conductor, que no realitze operacions própies de l'aparcament.
Es eonsiderara, a tots els efectes, com no autoritzat, podent inclús
ser retirat per grua, amb independencia de les sancions que corres
ponga.
TfTOL TERCER: DE LES MESURES CAUTELARS
CAPÍTOL 1: IMMOBILITZACIÓ DEL VEHICLE
Article 41. lmmobilització del vehícle.
E1s agents de l'autoritat local cncarregats de la vigilancia del transit
podran adoptar la immobilització del vehicle quan eQm a conseqüen
cía de l'incompliment als preceptes d'esta Ordenanca i normes sub
sidiaries, es trobe en els suposats següents:
a) Quan el vehícle nn tinga autoritzaCÍó administrativa per a circu
lar.
b) Quan el vehicle presen! deficiencies que constitulsquen un risc
especialment greu per a la seguretat viaria.
c) Quan el conductor o el passatger no facen ús del casc de protecci6,
en els casos en que fora obligatori.
d) Quan el conductor es negue a sotmetre's a les proves per a
l'obtenció de l'alcoholemia, del consum de psicotropics, estupefaents,
estimulants o substancies analogues, o quan el resultat de la prova
haj a sigut positiu,
e) Quan el vehicle no tinga asseguranc;a obligatoria.
f) Quan s'observe un excés en els temps de conducció o una mino
ració en els temps de descans que siguen superiors al 50% deis temps
establits reglamentariament.
g) Quan es produlsea una ocupació excessiva del vehicle quc supo
se augmentar en un 50% el nombre de places autoritzades, excloses
la del conductor.
h) Quan hi haja indicis racional s que posen de manifest la possible
manipulació en els instruments de controL
i) Quan es detecte que el vehicle esta dotat de mecanismes o sÍstemes
encaminats a eludir la vigilancia deIs Agents de Transit i deis mi1Jans
de control a través de captaci6 d'imatges.
j) En qualsevol altra circunlstancia legalment establida.
k) El conductor no tinga pennís de conducció
BIs gastos que s'originen com a conseqMneia de la immobilitzaCÍó
del vehicle seran per compte del titular, que haura d'abonar-Ios o
garantir el seu pagament com a requisit previ a aJc;ar tal mesura,
sense perjuí del dret de defensa que Ji assistix i de la possibilitat de
repercutir-ho sobre la persona responsable que haja donat !loc a
l'adopció de tal mesura per l'administració.
Anide 42. Lloc de la immobilització
La immobilització es portara a efecte en elUoc que indique I'autoritat
municipal i no s'aJcara lins tant queden esmenades les deficiencies
que la van motivar o es procedisca a la retirada del vehicles en les
condicions que la di!a autoritat determine, amb el pagament previ de
la taxa corresponent, si aixi estiguera estab lit.
Articule 43. Alcament immobilització
Els Agents de I'Autoritat a1varan la eorresponentActa d'Immobilització,
la qual no perdra efecte fins que no siga omplida la diligencia de
"Alvament de la Immobilització". El trencament de la immobilitza
ci6 podra ser constitutiu d'infracció penal de desobediencia a Agenl
de l'Autoritat
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La immobilització s'alyara en el moment en que cessament la causa
que la va motivar.
CAPÍTOL II: RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
Article 44. Retirada i deposit del vehicle.
Els agents de I'autoritat local encarregats de la vigilancia del transit
podran procedir, si l'obligat a aixo no ho fera, a la retirada del vehi
ele de la via pública i el seu deposit en ellloc quc es designe quan
es tracte d'algun suposit previst en l'article 30 de la present Ordenanya
i en els casos següents:
a) Sempre que constituYsca perill, cause greus pertorbacions a la
circuladó de vehieles o vianants o deteriore algun servici o patrimo
ni públic.
b) En cas d'acddent que impedisca continuar el seu marxa.
c) Quan estiguen estacionats en itineraris o espais que hagen de ser
ocupats per una comitiva, processó, cavalcada, prova esportiva o
actes públics degudament autoritzats.
d) Llocs que vagen a ser ocupats temporalment per a altres usos o
activitats, senyalitzats adequadament almenys amb quaranta-huit
hores d'antcladó.
e) Quan siga necessari per a la neteja, reparadó o senyalització de
la via pública.
f) En cas d'emergimeia.
g) Quan un vehicle remanga estacionat en els carrils o parts de les vies
reservats exelusivament per a la circulació o per al servici de determi
nats usuaris i en les zones reservades a la earrega i descarrega.
Excepte en els casos de sostracció o altres fonnes d'utilització del
vehicle en contra de la voluntat del seu titular, degudamcnt justifi
cades, els gastos que s'originen com a conseqüencia de la retirada a
la que es referix l'apartat anterior, seran per compte del titular, de
l'arrendatari o del conductor habitual, segons el cas, quc haura
d'abonar-los com a requisit prcvi a la devolució del vehicle, sense
peIjuí del dret de recurs que li assistix i de la possibilitat de reper
cutir-los sobre el responsable dc l'accident, de l'abandó del vehic1e
o de la infracció que haja donat lloc a la retirada.
El mateix tractament tindran els vehicles la immobilització deis quals
es porte a efecte per mitja del seu trasllat al Deposit Municipal.
La retirada del vehicle se suspendra immediatament, si el conductor
eompareix abans que la grua haja iniciat el seu marxa amb el vehic1e
enganxat, i adopta les mesures necessaries per a cessar en la situació
irregular en que es trobava, sempre que, previament liquide la co
rresponent taxa.
També scran retimts de la via pública pels agents de l'autoritat local
o els servícis municipals corresponents, tots aquells objeetes, qual
sevol que siga la seua naturalesa, que es troben en la mateixa, sense
autorització, els quals seran traslladats al lloc adequat per al seu
tractament o eliminació.
Igual que el paragraf anterior s'a<,iuara en el ca., que l'objecte entor
pisca el transit de vianants o de vehic1es, així com si el seu propie
tari es negara a retirar-ho immediatament, repercutint-li els costos
de la retirada, estada i tractament o eliminació.
TÍTOLQUART
REGIM SANCIONADOR
Article 45. Competencia sancionadora.
\.- Les infraccions a les disposicions o prcceptes establits en la
present Ordenanya, seran sancionades per l'alcalde o en qui delegue
esta facultat d'acord amb la legislació aplicable. i el seu tri\mit es
realitzara d'acord amb el procediment sancionador establit en el Reial
Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de mary, pel que s'aprova el Text
Refós de la Llei sobre transit, cireulació de vehic1es de motor i se
guretat viaria i els seus desenrotllaments reglamentaris.
2.- Com a norma supletoria, podra aplicar-se el Reial Decret
1398/1993, de 4 d'agost, pel que s'aprova el Reglament per a l'exereici
de la potestat sancionadora o altres normes que legalment refonnen,
amplien o substituYsquen a les precitades.
3.- Les denÚllcies per infraccions al quc disposa el títol IV del Text
Refós de la Llei de Transit, Circulació de Vehicles de Motor i Segu
retat Viaria, es fonnularan, en els butIletins nonnalitzats per la Di
recció General de Transit i, el seu tri\mit i competencia sancionado
ra, correspondra a la Direcció Provincial de Transit.
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4. En les denúncies formulades per infraccÍons a I'Ordenanya regu
ladora de l'estacionament amb superficie amb limítació horaria,
caldra ajustar-se al que disposa esta. No obstant aixo, en el no previst
en la mateixa, li sera aplicable la normativa de caracter general en
materia de transit.
TÍTOLQUINT
PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 46. IncoaCÍó del procedíment sancionador.
La instrucció del procediment sancionador correspondra a l'organ
municipal eompetent.
Article 47. Sancions.
Les quanties de les sancions seran, en tol cas, fixades atenent als
criteris de gravetat establits per Uei, determinant-se les mateixes per
Decret d'Alcaldia.
Artic1e 48. Contingut de les denúncies.
1. Els Agents denunciants, a més de les dades que, per compliment
de la norma, han de fer constar en els butlletins de denúncia, refiec
tiran en rapartat identificat com "Import sanció" i segons la gradua
ció del fet denunciat, l'import de la sanció que haura de coincidir
amb el quadro de sancions aprovat per Decret d'Alcaldia.
2. Així mateix, haura de reflectir-se en el dit butlletí, cl corresponent
codi de la infracció, sent este, artiele, apartat i opció, a fi de facilitar
el seu procés informatic.
3. Les denÚllcies formulades pels vigilants de leszones d'estacionament
regulat en superficie anlb limitació horaria (ORA), estaran su~iectes
als disposat en les corresponents Ordenan ces reguladores, tant or
dinaria com fiscal.
Artiele 49. Cobrament multes.
l. Les sancions de multa previstes en la present Ordenan ya i la res
ta de nonnativa en materia de transit, la competencia sancionadora
de la qual correspon a l'alcalde, hauran de fer-se efcctives dins del
termini reglamenmriament establit, utilitzant qualsevol mitja o ins
trument de pagamcnt, actual o futur, que establisca l'organ de recap
tació de I'Administració gestora.
Article 50. Recaptació executiva.
La Recaptació en via de constrenyiment, estara subjeeta al que dis
posa la normativa vigent en materia de recaptació executiva, sent-lo
d'aplicació els recarrecs, interessos i gastos establits en dita nonna
tiva.
DISPOSICIÓ TRANSITORIA:
Primera: Els expedients sancionadors que s'haguercn incoat amb
anterioritat a l'entrada en vigor de la present Ordenanya, seguiran la
scua tramitació d'acord amb la normativa llavors vigent, no obstant
caldra ajustar-se al que disposa la Disposició Transitoria 1a de la Llei
18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat
de la Lid Sobre Transit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat
Viaria, aprovat pel Reial Decret l.egislatiu 339/1990, de 2 de mar¡;,
en materia sancionadora.
DISPOSJCJÓ FINAl.:
Primera. - Entrada en vigor: La present ordenanya entrara en vigor
l'endema de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia,
sense peIjuí dcl que disposa la Disposició Final 7a de la Llei 18/2009,
de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei
Sobre Transit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viaria,
aprovat pel Reíal Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de mary, en ma
teria sancionadora.
SEGON. SOTME1RE A INFORMA CIÓ PÚBLICA este acord, per
un període de trenta die s, per mitja d'edicte que ha de publicar-se en
el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Provincia de Valencia
perque els interessats puguen examinar l'expedient ¡presentar recla
macions, fent-se constar que en el cas que no se 'n presente ninguna,
I'acord provisional passara automaticament a definitiu.
TERCER. PUBLICAR arribat el moment l'acord definitiu i el text
integre de la modificació en el Butlleti Oficial de la Província. "
Bellreguard, 27 de gener de 2014.··L'A1calde, Jaume Ascó Pastor.
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