ORDENANÇA REGULADORA DE LA TARGETA D'ESTACIONAMENT I DE LES
RESERVES ESPECIALS PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN PERSONES
DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Constitució Espanyola en l'article 9.2 estableix que "els poders públics hauran de promoure les
condicions perquè la igualtat dels individus i dels grups en què s'integren siguen reals i efectives,
remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social". A més, en l'article 49 menciona que
"els poders públics realitzaran una política d'integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics,
als quals prestaran atenció especialitzada i els empararan especialment per al gaudi dels drets que
(la Constitució) atorga a tots els ciutadans".
La competència municipal dels poders públics es reconeix en la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, que en l'article 25.2.b) atribueix competències al municipi en
l'ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes, en els termes de la legislació de
l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
La Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social del minusvàlid estableix en l'article 60 l'obligació
dels ajuntaments d'adoptar mesures adequades per a facilitar l'estacionament dels vehicles
pertanyents a discapacitats amb greus problemes de mobilitat.
Per la seua banda, la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana, d'accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de la comunicació, regula, entre altres
qüestions, la reserva de places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda tant en les
zones d'estacionament de vehicles com en les proximitats al centre de treball i domicili, així com les
especificacions tècniques concretes de disseny i traçat de les places d'aparcament i insta als
ajuntaments perquè adopten les mesures adequades per a facilitar l'estacionament dels vehicles que
transporten persones amb discapacitat i perquè aproven la normativa corresponent el contingut de la
qual mínim arreplega en l'article 15.2 de l’esmentada norma. També preveu que les entitats locals
hauran de proveir a les persones amb discapacitat d'una targeta d'estacionament la utilització de la
qual permeta que els vehicles que transporten al titular de la mateixa puguen utilitzar els
aparcaments reservats i gaudir dels drets que sobre estacionament i aparcament establisquen els
ajuntaments a favor de les esmentades persones.
El Consell de la Unió Europea en la seua Recomanació 376/98, de 4 de juny de 1998, va
instar els estats membres a la creació d'una targeta d'estacionament unificada per a persones amb
mobilitat reduïda. L’esmentat Consell considera que la utilització d'un mitjà de transport diferent del
públic és, per a moltes persones amb discapacitat, l'única fórmula per a desplaçar-se de manera
autònoma amb vista a la seua integració professional i social.
L'Ordre d'11 de gener de 2001 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la
targeta d'estacionament, estableix que els ajuntaments estan obligats, a més d'emetre la targeta
d'estacionament, a facilitar als titulars de la mateixa l'estacionament dels vehicles d'ús privat que els
transporte per a evitar llargs desplaçaments, i per a això hauran d'aprovar normatives que faciliten
les esmentades actuacions.
Així mateix, la Llei 51/2003, de 3 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i
accessibilitat universal de persones amb discapacitat, concep la igualtat d'oportunitats com
l'absència de discriminació directa o indirecta que tinga la seua causa en la discapacitat, així com
l'adopció de mesures d'acció positiva orientades a evitar o compensar els desavantatges de les
persones amb discapacitat per a participar plenament en la vida política, econòmica, cultural i
social.
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Finalment, en l'Ordre de 9 de juny de 2004 de la Conselleria de Territori i Vivenda, que
desenvolupa el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat en matèria
d'accessibilitat en el medi urbà, es regula la reserva permanent i tan pròxima com siga possible dels
accessos de vianants, de places d'aparcament degudament senyalitzades per a vehicles que
transporten persones amb discapacitat. En compliment d’aquestes previsions i amb l'objecte de
facilitar la integració social i laboral de les persones amb mobilitat reduïda, millorar la seua qualitat
de vida i evitar que el medi físic limite o coarte el gaudi dels drets que la Constitució els reconeix,
s'aprova la present Ordenança.
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objectius
La present ordenança té com a objectius:
1. Facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda en el municipi de Villalonga. 2.
Regular la concessió de targetes d'estacionament per a vehicles que transporten persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
3. Regular la creació de places, reserves d'aparcament i estacionament per a vehicles que
transporten persones discapacitades amb mobilitat reduïda a Villalonga.Els drets previstos en la
present norma seran reconeguts a les persones discapacitades amb mobilitat reduïda i dificultat per a
deambular i usar el transport públic. És condició inexcusable per a l'efectiu exercici d’aquestos
drets, la possessió de la targeta d'estacionament esmentada en el capítol següent.
CAPÍTOL II.- TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN
PERSONES DISCAPACITADES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
Article 2.- Definició i àmbit territorial.
La targeta d'estacionament per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda (d'ara en
avant, TE) és un document administratiu que expedeix l'Ajuntament de Villalonga, amb caràcter
personal i intransferible, i que acredita el titular de la mateixa per a utilitzar els aparcaments
reservats i gaudir dels drets que sobre estacionament i aparcament de vehicles privats que
transporten persones amb mobilitat reduïda establisquen els ajuntaments a favor de les esmentades
persones, en les seues respectives ordenances.
La targeta d'estacionament s'ajusta al model comunitari, per la qual cosa tindrà validesa en
tots els municipis de la Comunitat Valenciana i en tot el territori espanyol i dels estats membres de
la Unió Europea.
De la mateixa manera tindran validesa en aquest municipi les targetes d'estacionament per a
persones discapacitades amb mobilitat reduïda expedides per altres municipis del territori estatal i
dels estats membres de la Unió Europea, que s'ajusten a la recomanació 376/1998, de 4 de juny, del
Consell de la Unió Europea (DOCE L167, de 12.06.1998).
Article 3.- Característiques de la targeta.
El disseny i les característiques pel que fa a la grandària, la imatge i els textos de la targeta
d'estacionament s'ajustaran al model comunitari previst en la Recomanació 376/1998, de 4 de juny,
del Consell i al que disposa l'Ordre d'11 de gener de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per
la qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat
reduïda.
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Article 4.- Condicions d'ús.
a) Les condicions que cal reunir per a la seua utilització són les següents:a) La targeta serà
estrictament personal i intransferible, i només podrà ser utilitzada quan el seu titular siga el
conductor del vehicle o siga transportat en el mateix.
b) La targeta haurà de ser col·locada en el parabrisa davanter, de manera que el seu anvers siga
llegible des de l'exterior del vehicle i exposar-se per al seu control, si l'autoritat competent
així ho requerira.
c) El titular de la targeta haurà de complir les indicacions de la Policia Local en interpretació
de les condicions discrecionals i/o específiques de cada municipi.
d) El titular de la targeta deurà comunicar a l'Ajuntament de Villalonga el canvi de domicili,
així com la modificació de les seues circumstàncies personals quan l’esmentada variació
supose una millora en la capacitat deambulatoria.
Article 5.- Requisits dels sol·licitants.
Podran ser titulars de la targeta d'estacionament aquelles persones que reunisquen els
requisits següents:
- Empadronament. Estar empadronat en el municipi de Villalonga.
- Edat. Tindre una edat superior a 3 anys. Excepcionalment, es podrà concedir a menors de 3
anys que depenen de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seues
funcions vitals.
- Condició de discapacitat. Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la
condició de discapacitat, emés pel Centre de Diagnòstic, Orientació i Tractament dependent
de la Direcció Territorial de Benestar Social corresponent.
- Condició de mobilitat reduïda. La determinació d'aquest extrem es fixarà a través de
l'aplicació del barem que, com a annex 3 s'inclou en el Reial Decret 1971/1999, de 23 de
desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de
discapacitat (BOE de 26 de gener del 2000), per mitjà de dictamen emés pel Centre de
Diagnòstic, Orientació i Tractament dependent de la Direcció Territorial de Benestar Social
corresponent.
Article 6.- Presentació de sol·licitud i documentació.
1- El procediment s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada per mitjà d'instància
normalitzada, que estarà a disposició en l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà i en la
seu electrònica del portal web municipal (www.villalonga.es).
La sol·licitud es presentarà emplenada en el Registre General de l'Ajuntament de
Villalonga o bé, i sempre que s'haja incorporat prèviament al catàleg per a la seua tramitació
telemàtica, a través de la seu electrònica municipal; sense perjudici de poder presentar-la en
els altres llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
El sol·licitant pot ser el propi titular o el seu representant legal. La titularitat de la TE
sempre serà ostentada per la persona que reunisca els requisits establerts en l'article anterior.
2- La documentació a presentar junt amb la sol·licitud és la següent:
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Si és el cas, acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant
legal.
- Dos fotografies grandària carnet del titular.
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Original i còpia de la resolució de reconeixement de la condició de discapacitat.
Original i còpia del dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació, si és el
cas, del termini de revisió.

Article 7.- Instrucció i resolució del procediment.
Per l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà es revisarà la documentació aportada i
s'elevarà proposta de resolució a l'alcaldia o regidoria que tinga assignades les competències en
aquesta matèria, que resoldrà la concessió o denegació de la targeta d'estacionament.
Cada targeta concedida serà numerada per ordre de concessió.
Anualment, l'Oficina d'Informació i Atenció al Ciutadà informarà la Conselleria de Benestar
Social, a través de la Direcció General d'Integració Social de Discapacitats, sobre les targetes
concedides i denegades durant l'any.
Article 8.- Validesa de la targeta.
La validesa de la TE vindrà especificada en la mateixa i dependrà de dos factors: edat del
titular i característiques del dictamen sobre mobilitat reduïda, amb relació a si és permanent o
temporal.
- Per a majors de 18 anys, el termini de validesa es fixarà en 10 anys a comptar des de la data
d'expedició de la TE, sempre que el dictamen determine l'existència d'una mobilitat reduïda
amb caràcter permanent. Quan la mobilitat reduïda siga de caràcter temporal, la validesa
temporal de la TE estarà determinada pel termini del dictamen de mobilitat.
- Per a menors de 18 anys, el termini de validesa serà com a màxim de 5 anys, llevat que la
duració de la mobilitat reduïda fixada en el dictamen assenyale un termini inferior, i en
aquest cas haurà d'ajustar-se a ell.
Article 9.- Renovació de la targeta.
1- La renovació de la targeta pot produir-se per les causes següents:
a) Per caducitat de l'autorització:
• Majors de 18 anys, amb dictamen permanent: renovació als 10 anys.
• Majors de 18 anys, amb dictamen temporal: renovació en la data en què
finalitza la temporalitat i exigeix l'aportació per l'interessat d'un nou
dictamen de mobilitat.
• Menors de 18 anys: renovació en la data assenyalada en la temporalitat
sense que puga ser superior als 5 anys i exigeix l'aportació per l'interessat
d'un nou dictamen de mobilitat.
En tots els supòsits de caducitat l'interessat haurà de presentar la sol·licitud de
renovació tres mesos abans de la caducitat a l'efecte de poder disposar de la nova
targeta a la data de finalització de l'anterior. Per l'Ajuntament es comprovaran els
requisits de vida i empadronament. En aquestos casos de renovació, l'entrega de la
nova targeta exigeix que l'interessat diposite en l'Ajuntament l'antiga.
b) Per sostracció, pèrdua o deteriorament:
• En cas de deteriorament, s'haurà d'entregar la targeta deteriorada.
• En cas de pèrdua, s'aportarà declaració jurada sobre aquest fet firmada pel titular.
• I en cas de sostracció, es presentarà justificació de la denúncia.
En aquestos casos de renovació l'Ajuntament emetrà la nova targeta amb la
mateixa data de caducitat que l'anterior.
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2- En tots els casos de renovació l'interessat haurà d'aportar dos fotografies grandària carnet, a
més de la documentació exigida en cada supòsit. L'Ajuntament adoptarà resolució expressa
sobre la renovació i emetrà la nova targeta amb el mateix número que l'anterior.
Article 10.- Cancel·lació de la targeta.
En el supòsit d'incompliment de les condicions d'ús, prèviament constatat per agents
municipals o de l'autoritat competents, podrà acordar-se la cancel·lació d'ús de la targeta, a través
del pertinent procediment contradictori.
CAPÍTOL III. ACCIONS MUNICIPALS TENDENTS A FACILITAR LA MOBILITAT A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
Article 11.- Places d'estacionament reservades d'utilització general per a persones discapacitades
amb mobilitat reduïda.
L'Ajuntament de Villalonga reservarà places d'estacionament d'ús general per als vehicles
utilitzats per titulars de TE, en aquells llocs en què es comprove que és necessari, prop d'edificis
públics; centres culturals públics o privats; espais d'oci com ara places, parcs i jardins públics;
centre de salut, etc.
Els esmentats estacionaments s'ubicaran en vies o espais públics en el lloc més pròxim
possible als accessos de vianants o itineraris accessibles.
En els aparcaments de titularitat pública es reservarà una de cada 40 places senyalitzades per
a aquesta finalitat.
La delimitació de places complirà les dimensions i especificacions legalment previstes i
adequades per a aquesta finalitat.
La senyalització d'aquestes places reservades es realitzarà mitjançant marques vials en el sòl,
que consistiran en línies contínues de color groc, delimitaran l'espai habilitat per a l'estacionament
ja siga en cordó o bateria i advertiran de la prohibició. El fons de l'espai habilitat coincidirà amb
l'asfalt de la calçada i a més perquè siga més visible el fons de la superfície que quede sobre aquest
es pintarà en groc el símbol internacional d'accessibilitat. Així mateix, es disposarà de senyal
vertical formada per un panell rectangular amb fons en blanc contenint el senyal de prohibició R308 junt al símbol internacional d'accessibilitat en la part superior del panell.
Aquesta senyalització informa de la prohibició d'aparcament per a altres usuaris diferents
dels titulars de TE, els quals, cas d'aparcar indegudament, veuran el seu vehicle retirat per la grua
municipal, sense perjudici de la imposició de les corresponents sancions per estacionament prohibit.
Article 12.- Places d'estacionament personalitzades d'utilització exclusiva per a persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
Els titulars de TE afectats de greus problemes de mobilitat podran sol·licitar una reserva
personalitzada d'una plaça d'estacionament en la via pública, d’acord amb la regulació establerta en
el Capítol IV d'aquesta ordenança.
Article 13.- Parades i estacionaments.
1- Els vehicles utilitzats per titulars de TE, quan siga necessari i inevitable per no existir lloc
més apropiat, podran efectuar parada en qualsevol lloc de la via pública durant el temps
imprescindible, sempre que no s'obstaculitze greument la circulació de vehicles o el pas de
vianants.
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2- Així mateix, la targeta d'estacionament permet el seu titular, dins de les vies públiques de
competència municipal, l'estacionament del vehicle utilitzat en zones no autoritzades i
sempre que es complisquen totes les condicions següents:
- Que deixen pas lliure suficient per a no impedir la circulació.
- Que no s'obstaculitze greument el trànsit o la circulació de vianants.
- Que no se situen en parades d'autobús públic.
- Que l'estacionament siga paral·lel o contigu al rastell.
- Que no s'obstruïsca la visibilitat en cantons, corbes o canvis de rasant.
- Que no s'obstruïsca un pas de vianants senyalitzat, havent de deixar lliure per al
vianant més d'1,50 m d'amplària.
3- En tot cas, queda prohibit l'estacionament i la parada per als titulars de TE en els llocs
següents:
- En l'espai reservat a mercat ambulant.
- Ocupant totalment o parcialment un gual, quan el conductor es trobe absent.
- En llocs destinats a serveis d'urgència o seguretat.
- Davant d'eixides d'emergència de locals destinats a espectacles públics, durant les
hores en què se celebren.
- En carrils reservats a autobusos, taxis i bicicletes.
4- La Policia Local vetllarà especialment perquè la TE no siga utilitzada per persona diferent
del seu titular, així com perquè el seu ús resulte racional i proporcionat.
CAPÍTOL IV.- RESERVES EXCLUSIVES D'ESTACIONAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA.
Article 14.- Definició.
S'entén per reserva exclusiva d'estacionament l'autorització municipal destinada a
l'aparcament exclusivament de vehicle en la via pública concedida amb caràcter personal i
intransferible al titular d'una targeta d'estacionament que tinguen greus problemes de mobilitat i dret
a això, d'acord amb els requisits previstos en l'article següent.
Article 15.- Requisits.
Per a la concessió de la reserva exclusiva d'estacionament a les persones amb discapacitat i
amb greus problemes de mobilitat serà necessari complir els requisits següents:
a) Estar empadronat a Villalonga.
b) Ser titular de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones
discapacitades amb mobilitat reduïda.
c) Si és conductor del vehicle: tindre la condició de discapacitat i de mobilitat reduïda
reconeguda pels centres de diagnòstic i orientació dependents de les Direccions
Territorials de Benestar Social, amb una qualificació definitiva de discapacitat igual o
superior al 60% i una puntuació en el barem de mobilitat reduïda igual o superior a 7
punts.
d) Si no és el conductor del vehicle i necessita ser traslladat de manera habitual: tindre la
condició de discapacitat i de mobilitat reduïda reconeguda pels centres de diagnòstic i
orientació dependents de les direccions territorials de Benestar Social, amb un grau de
discapacitat igual o superior al 75 %, amb caràcter permanent, i una puntuació en el
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barem de mobilitat igual o superior a 7 punts, a més de tindre valorada de manera
positiva la necessitat de tercera persona. Igualment, serà necessari acreditar la necessitat
de ser traslladat de manera habitual.
e) No disposar de plaça de garatge en propietat o de lloguer ni el sol·licitant ni els membres
de la seua unitat familiar convivents en el mateix domicili, o que la plaça de què
disposen no reunisca les dimensions o requisits adequats per al seu ús pel sol·licitant,
havent d'acreditar-se aquest últim extrem mitjançant informe de la Policia Local.
Article 16.- Sol·licitud i documentació.
1- El procediment s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada per mitjà d'instància
normalitzada, que estarà a disposició en l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana i en la
seu electrònica del portal web municipal (www.villalonga.es).
La sol·licitud es presentarà emplenada en el Registre General de l'Ajuntament de Villalonga,
o bé i sempre que s'haja incorporat prèviament al catàleg per a la seua tramitació telemàtica,
a través de la seu electrònica municipal; sense perjudici de poder presentar-la en els altres
llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
2- La documentació a presentar junt amb la sol·licitud és la següent:
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Si és el cas, acreditació de la representació i fotocòpia del DNI del representant legal.
- Certificat de discapacitat del sol·licitant en què quede acreditat el grau i les
condicions previstes en l'article anterior.
- Certificat de mobilitat del sol·licitant i, si és el cas, necessitat de concurs de tercera
persona.
- Documentació del vehicle: permís de circulació del vehicle conduït per la persona
discapacitada o del vehicle que habitualment trasllada la persona discapacitada no
conductora.
- Permís de conducció, si el sol·licitant és conductor.
- Certificat d'empadronament i, si és el cas, de convivència del sol·licitant.
- Per a no conductors: acreditació de la necessitat de desplaçament habitual (certificat
del centre mèdic, centre de treball, centre educatiu, etc.).
- Declaració jurada en model normalitzat sobre la carència de plaça de garatge o
cotxera en la contornada de la vivenda, o si és el cas de no complir l’esmentada plaça
les condicions adequades per al seu ús per persona discapacitada.
- Justificant de l'ingrés de l'import del senyal vertical de la reserva, en concepte de
depòsit previ.
Article 17.- Instrucció i resolució.
Les sol·licituds de reserva d'estacionament seran traslladades a la Policia Local que emetrà
un informe sobre la procedència, l'emplaçament concret de la reserva en funció de les
característiques de la via en cada cas, les dimensions de la plaça objecte de la reserva i les
característiques de la seua senyalització.
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Així mateix, podrà sol·licitar-se l'informe dels serveis socials sobre la situació sociofamiliar, econòmica i laboral del sol·licitant, valorant la conveniència de la reserva de plaça
d'estacionament, com a mesura d'integració socio-laboral i, si és el cas, la necessitat de
desplaçament habitual per tercera persona.
Emplenades les sol·licituds i incorporats tots els informes procedents, mitjançant una
resolució de l'alcaldia o de la regidoria amb competències en aquesta matèria, es resoldrà la
sol·licitud i es concedirà la reserva si és procedent, notificant-ho als interessats i als serveis
municipals afectats, coordinant el seu compliment.
La resolució d'alcaldia de concessió de la reserva contindrà la liquidació definitiva de
l'import de la senyalització vertical.
Article 18.- Senyalització.
1- La senyalització de les reserves exclusives serà horitzontal i vertical. La senyalització
horitzontal consistirà en una franja groga en el rastell de longitud igual a l'autoritzada i en la
calçada la delimitació de l'espai habilitat, ja siga en cordó o en bateria, per mitjà de línies
contínues de color groc i de quinze centímetres d'ample, de longitud i ample corresponent a
l'autoritzada. El fons de l'espai coincidirà amb l'asfalt de la calçada i en el seu interior es pintarà
el símbol internacional d'accessibilitat, d’acord amb l'annex I de la Llei 1/998, de 5 de maig de
la Generalitat Valenciana, sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques,
urbanístiques i de la comunicació.
La senyalització vertical estarà formada per un panell rectangular amb fons blanc i contindrà
el senyal de prohibició R-308, junt amb el símbol internacional d'accessibilitat en la part
superior del panell i just davall s'inserirà la matrícula del vehicle autoritzat.
Esta senyalització informa de la prohibició d'aparcament per a altres usuaris diferents del
titular del vehicle la matrícula del qual siga l'especificada.
2- La col·locació i instal·lació de la senyalització tant horitzontal com vertical s'efectuarà pels
serveis municipals, si bé l'import del senyal vertical de la reserva exclusiva va a càrrec del
titular de la mateixa, per mitjà de dipòsit previ.
El manteniment de tota la senyalització, vertical i horitzontal, són a càrrec i costa del titular
de la reserva.
El titular de la reserva està obligat a mantenir la senyalització horitzontal i vertical en les
degudes condicions de conservació i visibilitat.
Article 19.- Condicions de la reserva exclusiva.
1- La concessió de la reserva dependrà de l'espai disponible en el carrer i les característiques de la
zona. El lloc de la plaça serà determinat per la Policia Local en funció de les característiques de
la via en cada cas i el més pròxim possible al domicili del sol·licitant.
2- En aquells casos en què l'estacionament en la via pública en què s'atorga l'autorització no siga
fix (estacionament quinzenal o mensual), s'atorgarà una reserva amb dues places
d'estacionament, una en cada costat de la via, a utilitzar d’acord amb la periodicitat general.
3- Cada titular només pot tindre una reserva exclusiva d'aparcament en cada nucli de població,
dins del terme municipal.
4- Els autoritzats tenen l'obligació de retirar el vehicle, quan afecte itineraris o estiguen en àrea
d'influència d'actes en la via pública, quan siga requerit per a això pels agents de la Policia
Local i altres circumstàncies especials.
5- El titular de la plaça d'estacionament reservada podrà fer ús de la mateixa sense limitació
horària.
6- La reserva no està subjecta a cap taxa.
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7- L'Ajuntament es reserva la potestat d'introduir qualsevol canvi i modificació en la llicència
concedida; i fins i tot, la seua cancel·lació o cessament, en funció dels interessos generals, així
com de les variables exigències de l'ordenació del trànsit de vehicles i vianants.
8- El titular de la reserva haurà de comunicar a l'Ajuntament qualsevol canvi que es produïsca en
alguna circumstància o condició que afecte l'atorgament de l'autorització, havent de fer la
comunicació en el termini de tres mesos a comptar des de la data en què el titular en tinga
coneixement.
9- Els canvis en les característiques de la reserva exclusiva (trasllats, ampliacions, reduccions o
modificacions) han de ser sol·licitats pel titular seguint el mateix tràmit que per a la concessió.
10- La baixa en l'ús de l'autorització de reserva exclusiva ha de ser comunicada a l'Ajuntament i
exigeix que el titular suprimisca a càrrec seu i costa tota la senyalització indicativa i, si és el
cas, execute les mesures indicades pels serveis municipals per a restablir la via pública al seu
estat inicial.
Article 20.- Duració de la reserva i renovació.
La reserva exclusiva d'estacionament s'atorga per un termini de tres anys, excepte els casos
que se sol·liciten per un termini menor.
El titular de la llicència haurà de sol·licitar, tres mesos abans del venciment de l'autorització
concedida, la renovació de la mateixa havent de justificar que persisteixen les condicions que van
originar la concessió de la reserva mitjançant la documentació necessària de la documentació
inicial.
Article 21.- Revocacions, inspecció i vigilància.
1- L'Ajuntament es reserva la facultat de suprimir les reserves, traslladar-les o reduir-les en
espai o temps si no s'utilitzen o són contràries al desenvolupament adequat del trànsit urbà,
sense que la concessió anterior o la seua duració genere drets a favor del seu titular.
2- Les autoritzacions de reserva exclusiva de via pública es poden revocar:
a) Per no conservar en perfecte estat el paviment o la pintura, en les condicions
previstes en la present ordenança.
b) Per no usar o usar indegudament la reserva exclusiva de via pública.
c) Per canviar les circumstàncies per les quals es va concedir l'autorització.
d) Per no destinar-se a les finalitats indicades en l'autorització.
e) En general, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en la
present ordenança.
3- L'Ajuntament pot realitzar les comprovacions i inspeccions així com els requeriments que
considere oportunes a través dels seus agents de l'autoritat. La resistència o negativa a la
seua realització comportarà la revocació.
CAPÍTOL VI.- INFRACCIONS I SANCIONS.
Article 22. Infraccions.(VAIG PER ACÍ)
Sense perjudici de les infraccions que puguen estar previstes en la normativa corresponent
en matèria de tràfic, circulació i seguretat viària, es consideren infraccions de la present ordenança
les següents:
1. Tindran la consideració d'infraccions lleus:
a) L'estacionament de vehicles ocupats per titulars de TE en forma tal que s'entorpisca
la circulació de vehicles o el pas de vianants, o en els llocs prohibits d’acord amb el
que indiquen articles anteriors.
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b) No mantindre la senyalització tant de vertical com horitzontal pels titulars d'una
reserva exclusiva d'estacionament en les degudes condicions de conservació i
visibilitat.
c) Qualsevol altre incompliment dels preceptes d'aquesta ordenança que no tinga la
consideració de falta greu o molt greu.
2. Tindran la consideració d'infraccions greus:
a) Deixar de comunicar a l'Ajuntament de Villalonga la modificació de les
circumstàncies personals del titular de TE quan aquesta variació supose una millora
en la capacitat deambulatòria.
b) Deixar de comunicar a l'Ajuntament de Villalonga el canvi de domicili del titular
d'una reserva exclusiva.
c) Pintar la reserva exclusiva d'estacionament amb una longitud superior a l'autoritzada.
d) La reincidència en la comissió d'una infracció lleu.
3. Tindran la consideració d'infraccions molt greus:
a) Deixar de comunicar a l'Ajuntament de Villalonga la modificació de les
circumstàncies personals del titular de TE quan aquesta variació supose una millora
en la capacitat deambulatòria.
b) Deixar de comunicar a l'Ajuntament de Villalonga el canvi de domicili del titular
d'una reserva exclusiva.
c) Pintar la reserva exclusiva d'estacionament amb una longitud superior a l'autoritzada.
d) La reincidència en la comissió d'una infracció lleu.
e) La cessió de la TE a persona usuària o propietària de vehicle diferent d'aquell que
transporta al titular de la TE.
f) L'estacionament del vehicle fent ús de TE quan el titular de la targeta no faça ús del
vehicle.
g) El copiat o duplicat de la TE per al seu ús per persones distintes del titular.
h) La senyalització d'una reserva d'estacionament sense haver obtingut la corresponent
autorització o la senyalització o col·locació de la plaça en un lloc diferent del que va
ser concedida.
i) La reincidència en la comissió d'una infracció greu.
Article 23. Sancions.
1. Les infraccions lleus podran donar lloc a les sancions següents:
a) La retirada de la targeta d'estacionament per un període d'1 a 3 mesos.
b) La suspensió de l'autorització de reserva especial per un període d'1 a 3 mesos.c)
Multa fins a 100 euros.
2. Les infraccions greus podran donar lloc a les sancions següents:
a) La retirada de la targeta d'estacionament per un període de 3 a 6 mesos.
b) La suspensió de l'autorització de reserva especial per un període de 3 a 6 mesos.
c) Multa de 101 a 200 euros.
3. Les infraccions molt greus comportaran les sancions següents:
a) La retirada de la targeta d'estacionament per un període de 3 anys, sense que es puga
expedir nova targeta fins que haja transcorregut el mateix.
b) La revocació de l'autorització de la reserva exclusiva, sense que es puga atorgar una
nova fins que haja transcorregut el període de 3 anys.
c) Multa de 201 a 300 euros.

Ajuntament de Villalonga

C/ Enginyer Rosselló, 001 - 96 280 50 04 - ajuntament@villalonga.es - www.villalonga.es

4. La policia local que detecte un possible ús indegut o fraudulent de la targeta d'estacionament
que puga constituir una falta molt greu podrà retindre la targeta de forma cautelar fins a la
resolució del procediment sancionador.
5. Per a la imposició de sancions per la comissió d'infraccions lleus, greus i molt greus, serà
necessària la tramitació del procediment a què es refereix el RD 1389/1993, de 4 d'agost, pel
qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la Potestat Sancionadora.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
1. Totes aquelles persones posseïdores de TE concedides per l'Ajuntament de Villalonga a
l'entrada en vigor de la present ordenança hauran d'actualitzar la mateixa mitjançant el procediment
previst en la present ordenança en el termini d'un any a comptar de l'aprovació definitiva de la
mateixa. Finalitzat l’esmentat termini, les TE concedides amb anterioritat a la present Ordenança
perdran la seua validesa i quedaran caducades automàticament. L'Ajuntament podrà requerir als
titulars que no l'hagen actualitzada el seu depòsit en les oficines municipals.
2. Així mateix, els titulars de reserves exclusives d'estacionament per discapacitat
actualment existents hauran de sol·licitar, dins d'un termini de tres mesos a comptar a partir de
l'entrada en vigor de la present ordenança, la renovació de l'autorització de reserva, que es tramitarà
amb subjecció a aquestes normes. Si no presenten la sol·licitud o no s'ajusta al que disposa la
present ordenança, l'autorització de reserva serà revocada, prèvia notificació al titular o representant
legal.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Queden derogades totes les disposicions i els acords municipals que s'oposen al que
estableix la present ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada haja transcorregut el termini de quinze
dies previst en l'article 65.2 per remissió de l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, a comptar de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la
província.
Així mateix podrà ser consultat en el portal web municipal www.villalonga.es.
Contra el present acord es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu,
davant de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Autònoma Valenciana en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà al de la publicació
d’aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
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