Ajuntament d'Oliva
Butlletí Oficial de la província de València núm. 160 de data 8-VII-2003.
Anunci de l'Ajuntament d'Oliva sobre text íntegre Ordenança Reguladora de l'Entrada de Vehicles a través de les
Voreres i/o Vies Públiques, Reserva de Via Pública per a Aparcament Exclusiu, per a Càrrega i Descàrrega de
Mercaderies i Materials i Accés a Immobles.
ANUNCI
Havent finalitzat el termini d'informació pública i audiència als interessats, segons anunci inserit en el «Butlletí
Oficial» de la província número 119 corresponent al dia 21 de maig del 2003, sense que durant tal termini s'haja formulat
cap al·legació, per la present i en compliment del que disposa 196.1 del Reial Decret 2.568/1986, pel qual s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, adjunt s'incorpora el text íntegre de
l'Ordenança Reguladora de l'Entrada de Vehicles a través de les Voreres i/o Vies Públiques, Reserva de Via Pública per a
Aparcament Exclusiu, per a Càrrega i Descàrrega de Mercaderies i Materials i Accés a Immobles, als efectes de la seua
íntegra publicació en eixe butlletí, i el tenor literal del qual és el següent:
Ordenança Reguladora de l'Entrada de Vehicles a Través de les Voreres i/o Vies Públiques, Reserva de Via
Pública per a Aparcament Exclusiu, per a Càrrega i Descàrrega de Mercaderies i Materials i Accés a Immobles.
Article 1.- Fonament.
De conformitat amb el que disposa l'article 4t de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, i el mateix article del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, l'Ajuntament d'Oliva, en virtut de la seua potestat reglamentària,
acorda establir la present Ordenança Reguladora de l'Entrada de Vehicles a través de les Voreres i/o Vies Públiques,
Reserva de Via Pública per a Aparcament Exclusiu, per a Càrrega i Descàrrega de Mercaderies i Materials, i Accés a
Immobles.
La present ordenança té com a finalitat reglamentar i regular determinats aspectes que afecten garatges i
aparcaments als efectes de l'entrada de vehicles a través de les voreres i/o vies públiques, i igualment reglamentar els
supòsits i circumstàncies que rodegen la reserva de via pública per a aparcament exclusiu, per a càrrega i descàrrega de
mercaderies i materials, i accés a vivenda en els supòsits i circumstàncies que es regulen.
Secció primera.—Entrada de vehicles.
Article 2.- Objecte.
Constituïx l'objecte de la present ordenança l'aprofitament especial d'un bé de domini públic municipal per
l'entrada i eixida de vehicles a través de les voreres i/o vies públiques, sent necessari per a això, sol·licitar i obtindre, si és
el cas, la corresponent i preceptiva autorització municipal, segons el que disposa l'article 77.1 del Reial Decret 1.372/86,
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les entitats locals, donada l'exigència de subjecció a prèvia
llicència per l'ús comú especial normal dels béns de domini públic.
Article 3.- Tipus d'autoritzacions.
Les autoritzacions d'entrada de vehicles a través de les voreres i/o vies públiques podran ser:
1. Amb gual temporal, o,
2. Amb gual permanent. S'entén per gual en la via pública tota modificació d'estructura de la vorera i rastell
destinada exclusivament a facilitar l'accés de vehicles a locals sitis en les finques enfront de les que es practique, sempre
que estos locals complisquen amb els requisits exigits en la normativa urbanística vigent en cada moment.
En cap cas de podrà autoritzar gual amb caràcter provisional.
Article 4.- Gual temporal.
Les autoritzacions d'entrada de vehicles amb gual temporal es concediran per dies laborals:
— De dilluns a divendres, en horari de 8 a 13'30 hores i de 15'30 a 19'30 hores,
— Dissabtes, en horari de 8 a 13 hores.
La resta de les hores i els diumenges i festius quedarà l'espai lliure per a ús públic.
De la mateixa manera podrà autoritzar-se de forma discrecional este tipus d'entrada de vehicles amb gual
temporal, subjecte a un horari excepcional (a concretar), amb justificació prèvia de cada supòsit.
Només podran sol·licitar autorització d'entrada de vehicles per mitjà de gual temporal els locals en què, per
l'índole de la seua activitat que exercixen –Comercials, mercantils, industrials o de servicis–, es requerisca,
necessàriament, l'entrada i eixida de vehicles i que reunisquen les condicions següents:
Superfície mínima de cent metres quadrats amb caràcter general i/o quaranta metres quadrats en cas de tallers de
reparació de ciclomotors, motocicletes, vehicles turisme o maquinària lleugera.
Per part dels titulars de tals locals, en el moment de formular la corresponent sol·licitud d'autorització, haurà
d'acreditar-se convenientment la necessitat autorització del gual temporal.
Article 5.- Gual permanent.
Les autoritzacions amb gual permanent es concediran per a tots els dies de la setmana, en horari de zero a vintiquatre hores, i per a:
a) Garatges o aparcaments públics o privats.
b) Locals destinats a ús com a garatge.
La concessió d'este tipus d'autorització amb gual permanent quedarà supeditada als condicionants exigits en
l'article 99 de les normes urbanístiques del vigent Plans General d'Ordenació Urbana o normativa vigent que siga
d'aplicació i en concret els següents:
— La superfície mínima útil dels garatges serà de 20 metres quadrats per vehicle, inclosa en ella la que correspon
a les voreres, corredors de maniobres, etc., però no la destinada a servicis sanitaris, si n'hi haguera, o altres usos.

— La dimensió mínima per plaça, sense considerar accessos, etc., serà de 2,20 per 4,50 metres. El nombre de
vehicles en l'interior dels garatges no podrà excedir el corresponent a 20 metres quadrats útils per plaça.
— Els garatges hauran de tindre un accés amb una amplària mínima de tres metres.
Totes estes limitacions hauran d'observar-se en els locals destinats a ús com a garatge, i als garatges i aparcaments
públics o privats de grans dimensions o situats en la planta baixa o soterranis dels edificis.
L'adequació de locals per a l'ús d'aparcaments haurà de complir les normes urbanístiques del Plans General
d'Ordenació Urbana, per a tal ús.
No obstant, per a les vivendes unifamiliars i els locals destinats a activitats que per l'índole de les mateixes es
requerisca tindre l'accés lliure permanentment, bastarà amb la concurrència simultània d'estos dos requisits: que en el seu
interior puguen albergar almenys dos vehicles turismes, i que la superfície mínima disponible siga de vint metres
quadrats.
Respecte al nucli antic del Barri Marítim la ciutat d'Oliva (i únicament en vivendes consolidades, és clar, no per a
les de nova construcció), i donades les característiques especials que en ell concorren, junt amb la major dificultat
d'aparcament en la dita zona, els requisits que es requeriran a fi d'autoritzar un gual permanent en supòsits de vivendes
unifamiliars i locals destinats a activitats (consolidats) que per l'índole de les mateixes es requerisca tindre l'accés lliure
permanentment, bastarà que puga albergar en el seu interior un únic vehicle, sense tindre en compte superfície cap
mínima.
Article 6.- Gual permanent excepcional.
Eventualment i excepcionalment, podrà concedir-se gual permanent per a locals destinats a activitats que per
l'índole de les mateixes es requerisca tindre l'accés lliure permanentment, havent d'aportar els justificants que es
consideren oportuns. La concessió d'esta autorització serà discrecional, prèvia valoració de la documentació aportada,
informe de la Policia Local i dictamen de la Comissió Informativa corresponent.
Article 7.- Sol·licituds.
Les autoritzacions hauran de ser sol·licitades pels interessats o els seus representants, complint les condicions
establides en esta ordenança, les prescripcions de les normes urbanístiques del Plans General d'Ordenació Urbana del
municipi d'Oliva, les d'activitats qualificades, les industrials, i les altres vigents referents a protecció contra incendis,
ventilació, sorolls i vibracions.
Les autoritzacions d'entrada de vehicles amb gual es concediran a les persones físiques o jurídiques que les hagen
sol·licitat o als seus representants, els que hauran de justificar que, prèviament, han abonat els drets i taxes que regulen
les ordenances fiscals en vigor i complits els altres requisits exigits.
Els canvis de titularitat o de modalitat de les autoritzacions concedides hauran de ser sol·licitats pels interessats
aportant els documents justificatius necessaris que avalen tal canvi, que podrà ser concedit, prèvia inspecció dels servicis
tècnics municipals, sempre que es mantinguen les condicions i circumstàncies que van servir de baseper a concedir
l'anterior autorització, aplicant-se, en tot cas, el que disposen els articles 4 i 5 d'esta ordenança.
No obstant l'anterior, l'Ajuntament d'Oliva es reserva també la facultat d'inspeccionar en qualsevol moment
qualsevol autorització de gual concedida a fi de comprovar que les condicions de l'atorgament inicial no han variat, ja
que en cas contrari, s'ordenaria immediatament la retirada de la placa del gual i la seua corresponent senyalització.
Article 8.- Documentació (actualitzat)
A la sol·licitud d'autorització per a entrada de vehicles a través de les voreres s'haurà d'acompanyar la següent
documentació per a garatges en qualsevol de les seues modalitats:
1. Pla d'emplaçament escala 1:1.000 o 1:2.000, d'acord amb els plans del Plans General d'Ordenació Urbana i
normes que ho desenvolupen, amb expressió del carrer i nombre de policia i, si és el cas, ubicació del gual en el
perímetre de la parcel·la.
2. Pla a escala 1:100 o 1:50, o croquis tancat, on s'acrediten els punts següents:
— Situació i amplària de la porta d'accés al local.
— Superfície del local.
— Longitud de carrer sol·licitat per al gual i amplària de la mateixa.
— Determinació, si és el cas, d'elements ornamentals o béns de domini públic que pogueren veure's afectats.
— Ubicació de l'extintor o extintors i, si és el cas, boca d'incendis.
— Especificació del tipus de gual que se sol·licita (permanent o temporal).
3. Si és el cas, es comprovarà que el local que sol·licite el gual disposa de la corresponent llicència municipal
d'obertura i funcionament. De no precisar llicència d'activitat o d'obres i la capacitat siga com a mínim de dos vehicles (i
superfície mínima de 20 m²), haurà de declarar-se la matrícula dels vehicles a albergar, amb un informe previ emés per la
Policia Local, sense perjuí de les peculiaritats assenyalades per al nucli antic del Barri Marítim.
4. La mateixa capacitat i superfície mínimes anteriors s'exigiran en el Barri Marítim o zones d'edificació extensiva
(sector 2, sector 5, etc.). Respecte de les zones d'edificació extensiva, i a efectes de còmput de la superfície mínima,
s'inclourà també la zona de reculada.
5 (actualitzat). Per excepció al que disposa anteriorment i per a aquells locals que segons les normes urbanístiques
vigents en cada moment no precisen de llicència d'activitat ni responguen a reserva d'aparcament, podran considerar-se
com a locals per a aparcament, a efectes de la concessió de gual, aquells amb capacitat no inferior a dos vehicles normals
i amb una superfície mínima de 20 m² (sense que en cap cas supere el nombre màxim de capacitat per a quatre vehicles),
excepte especificitats assenyalades per al nucli antic del Barri Marítim, i en este cas, haurà d'acompanyar-se a la
sol·licitud de documentació que s'assenyala:

— Certificat firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent que el local complix les
condicions generals del Plans General d'Ordenació Urbana i la resta de normativa que ho desenvolupen en matèria
d'aparcaments, resistència del forjat i normativa sobre incendis. Podrà prescindir-se d'este certificat en aquells casos en
què no existisca forjat o habitacle davall el sòl del local de referència.
— Pla d'emplaçament escala 1:1.000 o 1:2.000, d'acord amb els plans del Plans General d'Ordenació Urbana i
normes que ho desenvolupen, amb expressió del carrer i nombre de policia.
— Documentació assenyalada en l'article 8.3.
— Plantes i nombre de places existents per planta.
Tots els expedients seran informats pels servicis tècnics municipals i estaran subjectes a les taxes que es deriven
de les corresponents ordenances fiscals reguladores d'esta matèria.
Article 9.- Utilització de la via pública.
La utilització de les voreres i vies públiques per a l'entrada i eixida de vehicles constituïx un ús i aprofitament
especial, ja que beneficia, específicament, a particulars interessats i produïx limitacions a l'ús general de les mateixes, per
això, eixes autoritzacions tindran, sempre, caràcter discrecional i restrictiu i es concediran excepte el dret de propietat i
sense perjuí del de tercers, no creant-se cap dret subjectiu a favor dels beneficiaris, que podran ser requerits per a
suprimir l'entrada de vehicles i reposar, si és el cas, la vorera, suportant els gastos que comporten les obres de reposició,
podent ser revocades, també, en qualsevol moment per raons d'interés públic, urbanístic i/o ordenació del tràfic.
Article 10.- Suspensió de les autoritzacions.
Es consideraran suspeses les autoritzacions d'entrada de vehicles durant els dies i hores establits quan les vies
públiques en què es troben els accessos resulten afectades per celebracions d'actes, festes, mercats o fires de caràcter
tradicional, obres públiques o privades, d'emergència o programades, autoritzades per l'Ajuntament, sense que això
origine, en cap cas, dret a devolució de la part proporcional de les taxes abonades.
Article 11.- Obres de condicionament. Condicionaments. (actualitzat)
Si fóra necessari realitzar obres de condicionament de la vorera per a la materialització física d'entrada de
vehicles, s'executaran a càrrec i costa del peticionari, seguint en tot moment les instruccions particulars que indiquen els
servicis tècnics municipals, prèvia petició de llicència d'obres.
A este efecte, els interessats disposaran d'un termini màxim d'un mes, a partir de la recepció de la notificació, per
a l'execució de les obres, havent d'abonar la taxa per llicència urbanística conforme a l'ordenança fiscal vigent. Si
transcorre el termini concedit sense executar les obres, s'arxivarà l'expedient sense més tràmits.
En el supòsit de resultar necessari realitzar obres de condicionament de la vorera per a tal finalitat i amb la
finalitat de respondre de la correcta execució de les obres de condicionament, el peticionari depositarà una fiança per un
import del 50 per cent del pressupost total d'execució material de les obres, que serà tornada, una vegada finalitzades les
mateixes, a sol·licitud de l'interessat i, amb un informe previ favorable dels servicis tècnics municipals.
Quan les obres a executar afecten voreres el paviment de les quals reunisca característiques especials en el seu
disseny, la reposició de la mateixa en el front de l'entrada de vehicles es realitzarà amb materials de les mateixes
característiques que la resta de la vorera, sense perjuí del depòsit de la fiança assenyalada anteriorment.
En el nucli antic no s'autoritzaran rebaixes de voreres.
No es permetrà la possibilitat d'efectuar rampes d'obra sobre la via pública per a l'entrada de vehicles en
substitució dels rebaixos de rastells, atés que a més de trencar la linealitat de l'encintant de voreres, s'invadirien rígolas, la
qual cosa provocaria la interrupció de la funció d'estes d'arreplega i desaigüe dels abocaments que es produïsquen en la
calçada.
Tampoc s'autoritzarà en cap cas la col·locació d'elements movibles que substituïsquen a les rampes d'obra, com
ara fustes, falques de ferro, col·locació de rajoles, arena o semblants, resultant esta circumstància sancionable.
Respecte a les portes d'accés habilitades per a entrada de vehicles, es col·locaran de forma tal que amb el seu
tancament o obertura no es produïsca cap invasió del domini públic municipal que poguera pertorbar la lliure circulació
de vianants o vehicles. No podrà autoritzar-se cap gual per a entrada de vehicles que incomplisca esta disposició. Si es
tracta d'edificacions de nova construcció, o edificis, cases o locals rehabilitats totalment la fatxada del qual haguera sigut
derrocada, hauran d'adequar-se els rastells per mitjà del corresponent rebaix, amb la finalitat de no executar cap tipus
d'obra posterior de condicionament ni rampes d'accés, que segons el que assenyala anteriorment no podrà autoritzar-se en
cap concepte.
Article 12.- Afecció d'elements públics.
A l'executar-se les obres indicades en l'article anterior, hauran de respectar-se tots els béns, instal·lacions,
mobiliari, elements i servicis públics existents i, en el cas que resultara afectat algun d'ells, es reposarà pel sol·licitant i a
costa seu, d'acord amb les instruccions i davall la supervisió dels servicis tècnics municipals competents, complint les
condicions que s'imposen, per la modificació i/o reposició de l'element afectat.
Article 13.- Senyalització. (actualitzat)
Estarà constituïda per dos tipus de senyalització:
a) Vertical.
b) Horitzontal.
13.1. La senyalització vertical estarà necessàriament adossada a la fatxada de l'edifici (no a la porta), la vora
inferior de la placa se situarà a una altura entre 2 i 2,20 m sobre el nivell de la vorera, i constarà d'una placa de
dimensions 300 × 450 mm en què estiguen grafiados:
— Un disc normalitzat d'estacionament prohibit de 220 mm en la part superior de la placa.
— Una corona circular de 30 mm pintada segons s'indica en este mateix article, circumdant el disc anterior.

— Un requadro pintat igualment segons s'indica en este mateix article en la part inferior de la placa.
Dins del disc normalitzat s'indicaran, segons siga procedent, les característiques del gual:
— Gual permanent.
— Gual permanent excepcional.
— Gual temporal, amb la indicació de l'horari de la prohibició d'estacionament.
Dins del requadro pintat es grafiarán en negre:
— Escut municipal.
— La indicació «Ajuntament d'Oliva».
— El número de placa.
Tant la corona circular com el requadro inferior es pintaran en funció de la finalitat del gual:
— Groc: per als guals permanents i per als guals permanents excepcionals.
— Verd clar: per als guals temporals d'horari laboral.
— Negre: en la senyalització per a càrrega i descàrrega autoritzada a iniciativa de part interessada, i a
diferència de les zones habilitades d'ofici per a esta mateixa finalitat, tant el color de la corona circular com el fondo del
recuardro inferior hauran d'estar pintats en color negre, i per tant les lletres (càrrega i descàrrega) en color blanc.
13.2. La senyalització horitzontal consistirà en franges grogues de 100 mm d'ample i de longitud corresponent a la
del gual, pintades sobre el rastell o, si no n'hi ha, sobre la rampa d'accés o, en defecte d'ambdós, en la calçada.
13.3. La placa que constituirà la senyalització vertical serà facilitada per l'Ajuntament d'Oliva, previ l'abonament
de les taxes corresponents, devent el seu titular col·locar-la sobre la fatxada de l'edifici. Si el titular de l'autorització
l'extravia, o bé se li deteriora o roba, la concessió d'un duplicat de la mateixa requerirà abonar novament la taxa
corresponent.
D'altra banda, és l'Ajuntament d'Oliva qui a càrrec seu i costa efectuarà la senyalització horitzontal, no estant
autoritzat cap titular per a efectuar tal senyalització, ni tan tan sols per al seu repintat, la qual tindrà una longitud mínima
lineal, tant en gual permanent com a temporal, sobre la línia de fatxada de 3 metres (en concret, sobre el rastell).
13.4. Per raons d'interés públic, urbanístic, ordenació del tràfic o adopció de nous models de plaques o tipus de
senyalització, l'Ajuntament podrà anul·lar i suprimir les anteriorment concedides o, si és el cas, canviar els distintius
anteriors pels nous adoptats.
Article 14.- Prohibicions.
Queda totalment prohibida la col·locació de qualsevol altre tipus de senyalització referent a entrada de vehicles a
través de les voreres que no haja sigut autoritzada per l'Ajuntament, derivant d'això la infracció i sanció previstes en esta
ordenança, amb l'orde immediata de retirada de tal tipus de senyalització.
No s'autoritzarà cap gual permanent en el local habilitat a este efecte en vivendes o plantes baixes, la zona del qual
destinada per a aparcament no es trobe degudament separada de l'ús normal com a vivenda de la superfície restant de la
mateixa.
Davant dels accessos autoritzats i senyalitzats amb gual per a l'entrada de vehicles no es permetrà l'estacionament
de cap vehicle durant les hores habilitades, llevat que en el mateix romanga un conductor que puga desplaçar-ho,
immediatament, en cas necessari.
Article 15.- Obligacions.
El titular de l'autorització està obligat a:
a) Comunicar, per escrit, a l'Ajuntament qualsevol canvi o modificació que es produïsca quant a l'autorització
concedida i objecte de la mateixa, inclòs el canvi del seu titular.
b) A la conservació i manteniment de la senyalització vertical i a sol·licitar la seua reposició, a costa seu, en cas de
pèrdua, deteriorament o robatori.
c) A comunicar, per escrit, a l'Ajuntament la necessitat de repintat de la senyalització horitzontal quan aprecie un
deteriorament important de la mateixa.
d) al pagament de les taxes establides en la corresponent ordenança fiscal.
e) A retirar i entregar en el propi Ajuntament la plaça de gual concedida una vegada cause baixa el gual, bé a
petició del particular o com a conseqüència d'haver variat les circumstàncies inicials de concessió, no procedisca
continuar autoritzat tal gual, o per revocació de l'autorització inicialment atorgada.
Article 16.- Caducitat i revocació.
Podran ser causes de caducitat i revocació de les autoritzacions:
a) La utilització de l'autorització per a fins diferents del concedit.
b) L'ús indegut de l'autorització.
c) No destinar el local per als fins declarats o modificar la seua estructura quant a superfície i capacitat.
d) L'impagat de les taxes que establixen les ordenances.
e) L'incompliment de qualsevol de les obligacions establides en esta ordenança o de les normes urbanístiques del
Plans General d'Ordenació Urbana d'Oliva.
f) La incompareixença, resistència o negativa a qualsevol comprovació o inspecció municipal que afecte
l'autorització.
Secció segona.—Reserva d'espai per a aparcament exclusiu, per a càrrega i descàrrega o accés a
vivenda.
Article 17.- Reserva d'espai per a aparcament exclusiu. (actualitzat)
17.1. Reserva genèrica d'espai per a aparcament exclusiu.

L'Ajuntament d'Oliva podrà autoritzar de forma discrecional, amb un informe previ dels servicis municipals,
reserva d'espai en la via pública per a aparcament de caràcter exclusiu, a determinats establiments o institucions de
servici públic, que per l'activitat que exercixen o per la seua naturalesa s'estimara necessari i convenient disposar de tal
reserva d'espai en la via pública (tracte's d'organismes oficials, establiments sanitaris, escolars, parades de taxi,
autobusos, etc.).
En el supòsit d'establiments destinats a servicis públics de naturalesa sanitària, escolar o semblant, l'activitat del
qual no requerisca reserva genèrica d'espai per a aparcament exclusiu durant tots els dies i hores de l'any, el decret
d'autorització de tal reserva establirà les limitacions horàries que corresponguen, així com la liquidació de taxes que
corresponga conforme a la normativa fiscal d'aplicació.
Les reserves genèriques d'espai per a aparcament exclusiu en el supòsit d'institucions i organismes públics no
meritaran liquidació de cap taxes.
Respecte a la senyalització d'este tipus de reserva, s'efectuarà per mitjà de senyalització vertical i horitzontal.
Respecte a la senyalització horitzontal assenyalar que s'efectuarà amb pintura de color groc des de l'extrem del
rastell cap a l'exterior de la calçada, i longitudinalment a esta, en forma rectangular, ocupant la superfície sol·licitada o
que s'estimara convenient, basant-se en la funcionalitat que vaja a tindre la indicada reserva. Pintat en el centre del
rectangle o zona que es configure sobre la calçada, es pintarà amb lletres visibles el motiu pel qual se senyalitza la zona
per a reserva d'espai per a aparcament exclusiu (amb indicacions com «Bus», «Taxi», «Ambulància», «Policia», etc.).
La senyalització vertical es durà a terme a través de l'oportú senyal, per mitjà de pal si es col·loca sobre la vorera,
a l'adequada altura que no dificulte el pas de persones, o senyal sobre fatxada sense suport, amb la corresponent indicació
de prohibició d'estacionament, expressant el motiu o indicació que corresponga, segons el criteri apuntat en la
senyalització horitzontal.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Oliva, amb un informe previ dels servicis tècnics municipals i, si és el cas, de la
Policia Local, procedirà d'ofici, en les zones que es determinen, a habilitar reserva/s genèrica/s d'espai/s destinat/s
exclusivament com a aparcament de vehicles els titulars de les quals siguen persones minusvàlides.
En aparcaments públics i zones d'estacionament de vehicles, es disposarà, per a cada 50 places o fracció,
almenys d'una plaça especial per a persones amb mobilitat reduïda, que hauran d'estar situades junt amb els accessos
per a vianants. Les dites places especials estaran indicades amb el símbol internacional d'accessibilitat per a
minusvàlids, amb independència d'un altre tipus de senalització, com per exemple vertical.
17.2. Reserva específica d'espai per a aparcament exclusiu. De la mateixa manera, podrà autoritzar-se,
discrecionalment, i amb un informe previ dels servicis municipals, una reserva d'espai per a aparcament exclusiu per als
vehicles els titulars i conductors habituals de la qual siguen persones minusvàlides físiques afectades de mobilitat
reduïda, prèvia l'oportuna sol·licitud. A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la documentació que a continuació
s'assenyala:
— Còpia compulsada de la certificació oficial de la minusvalidesa que patix, amb indicació del grau de la
mateixa, que en cap cas no podrà ser inferior al del 66 per cent per a poder autoritzar-se la reserva indicada. En supòsits
molt determinats i, si no s'arriba al grau de minusvalidesa anteriorment indicat, amb un informe previ del Departament
de Servicis Socials i el dictamen de la Comissió Municipal Informativa de Benestar Social, discrecionalment es podrà
concedir esta autorització, donades les circumstàncies que concórreguen.
— Còpia compulsada de la documentació del vehicle que acredite que el sol·licitant és el seu titular.
— Acreditació de ser conductor habitual (amb vista a poder acreditar este extrem, bastarà, per via de presumpció,
que figuren en la fitxa tècnica del vehicle les modificacions i adaptacions introduïdes en el mateix, o documentació
complementària que acredite haver practicat en el vehicle adaptacions motivades per la minusvalidesa que patix; això si
de la minusvalidesa que patix el titular resultara necessari efectuar tal modificació o adaptació). Si no anara necessari dur
a terme adaptació o cap modificació en el vehicle de la seua propietat, bastarà d'acreditar el fet de ser el seu conductor
habitual per mitjà de declaració jurada per compareixença davant de funcionari municipal, i acompanyar una declaració
testifical en este sentit amb almenys dos testimonis.
— Indicació específica del lloc on es pretén es concedisca la indicada autorització (amb expressió de carrer,
nombre de policia, i metres lineals de reserva mínims per a poder aparcar degudament).
— Certificat d'empadronament. Este certificat, sense que es produïsca situació diferent alguna de les previstes en
la norma, haurà d'actualitzar-se cada tres anys, a fi d'acreditar el dret a la reserva, sense perjuí de la potestat
investigadora que corresponga a esta administració
L'autorització concedida suposarà la reserva d'espai per a aparcament exclusiu per a un determinat i concret
vehicle, precisament el que haja acreditat el seu titular, i en la senyalització horitzontal de tal reserva d'espai, en compte
de figurar pintades les indicacions a què s'ha fet lloc en l'article 17.1, es pintarà la matrícula de forma visible la
corresponent matrícula del vehicle.
Respecte a este tipus de reserva, respecte de la liquidació i pagament de cap taxa, caldrà ajustar-se al que
disposara a este efecte la corresponent ordenança fiscal.
L'autorització així concedida en la forma assenyalada en este apartat quedarà supeditada a la pertinent inspecció
municipal que poguera emportar-se a efecte, devent el titular comunicar de forma immediata el canvi del vehicle utilitzat,
per a, prèvia comprovació de l'adaptació del nou vehicle i que la titularitat coincidix amb el sol·licitant inicial, procedir al
repintat de la nova matrícula. Si per part dels servicis municipals es detecta un ús indegut per part de la persona a la qual
se li autoritzara la reserva d'espai per a aparcament exclusiu del seu vehicle (adaptat, si de la minusvalidesa resultara
necessari), o s'advertira que no fa ús de tal reserva d'espai per a aparcament del seu vehicle, o d'altra banda,

desaparegueren les circumstàncies inicials, anessen les que anessen, que van provocar en el seu moment la concessió de
l'autorització, l'Ajuntament d'Oliva revocarà unilateralment l'autorització inicial concedida, amb audiència prèvia a
l'interessat.
La reserva específica d'espai en la via pública per a aparcament exclusiu només es podrà optar per a un únic
immoble; en aquell precisament on es trobe empadronat i residisca de forma habitual més temps; només en suposats
excepcionals, i amb l'informe i procediment previstos en el punt segon, podria autoritzar-se aparcament exclusiu per a
dos immobles.
17.3. L'Ajuntament d'Oliva, a la vista dels motius o finalitat pretesa de les reserves d'espai per a aparcament
exclusiu, assenyalades amb anterioritat, i amb independència del seu caràcter genèric o específic, amb audiència prèvia
amb els sol·licitants, podrà autoritzar este tipus de reserva d'espai per a aparcament exclusiu amb caràcter permanent o
temporal, concretant, en este últim cas, el temps de reserva d'espai de via pública.
17.4. Les autoritzacions de reserva dels espais regulats en el present article es consideraran suspeses quan en les
vies públiques en què es troben tals reserves es troben afectades per celebracions d'actes, festes, mercats o fires de
caràcter tradicional, obres públiques o privades, d'emergència o programades, autoritzades per l'Ajuntament, sense que
això origine, en cap cas, dret algun d'utilització d'aparcament exclusiu.
Article 18.- Reserva d'espai per a càrrega i descàrrega.
L'Ajuntament d'Oliva també podrà autoritzar de forma discrecional, amb un informe previ dels servicis
municipals, reserva d'espai en la via pública amb la finalitat de dur a terme càrrega i descàrrega de mercaderies i
materials en determinats establiments comercials, industrials, fabrils o magatzems, ubicats en tot el terme municipal. Els
vehicles que utilitzen este tipus de reserva d'espai en cap cas tindran la consideració de vehicle d'ús particular en el
corresponent permís de circulació.
La reserva d'espai de la via pública amb la dita finalitat quedarà supeditada a la prèvia petició i acreditació, si és el
cas, per part del titular de l'establiment de què es tracte, de la necessitat efectiva de disposar de tal reserva d'espai, fins al
punt que si no es comptara amb ella l'activitat que s'exercix es veuria seriosament perjudicada.
En principi, i de forma individualitzada, podran sol·licitar la dita reserva els titulars d'establiments comercials,
industrials, fabrils o magatzems, per a dur a terme activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies i materials la
superfície dels quals siga superior als 400 m², i la zona de reserva de via pública per a tal finalitat s'efectuaria sobre la
pròpia calçada (per mitjà de senyalització vertical i horitzontal), a l'altura de la fatxada de l'establiment, indústria, fàbrica
o magatzem que es tractara, o bé en les seues proximitats. Tals peticionaris hauran d'abonar les taxes que establisquen les
ordenances fiscals en vigor.
No obstant l'anterior, i sense necessitat petició individualitzada, l'Ajuntament d'Oliva, en zones del nucli urbà (tant
de la ciutat com del Barri Marítim) o en aquelles altres que s'estimara pertinent, fonamentalment coincidint amb una
determinada agrupació o acumulació de xicotets o mitjans establiments, i amb la finalitat de permetre dur a terme les
seues activitats diàries sense que el seu aprovisionament de materials, productes o mercaderies puga alterar la circulació
rodada, i bàsicament en carrers de tràfic intens, podrà procedir a l'habilitació d'alguna zona com a reserva de domini
públic per a càrrega i descàrrega.
En tot cas, tracte's de petició individualitzada o actuació unilateral de l'Ajuntament, les zones de càrrega i
descàrrega es destinaran exclusivament a les operacions indicades, devent els usuaris desocupar-les en el moment en què
acaben les dites operacions. Tampoc estes zones podran ser utilitzades com a aparcament de cap tipus de vehicles en
horari comercial (que queda establit de forma genèrica per a qualsevol zona així senyalitzada de 8 a 13'30 hores i de 16 a
19'30 hores, de dilluns a divendres, i els dissabtes de 8 a 13 hores, excepte festius).
Conseqüentment amb l'anterior, i fora de l'horari comercial especificat, les zones de càrrega i descàrrega podran
ser utilitzades com a aparcament de vehicles.
Article 19.- Reserva d'espai per a accés a immoble.
En el supòsit de persones amb mobilitat extremadament reduïda que compten amb una minusvalidesa física o
acrediten per mitjà d'informe mèdic patir qualsevol tipus de malaltia que els impossibilite caminar i per això hagen
d'accedir a un immoble on residixen per mitjà de cadira de rodes, podran sol·licitar de forma totalment individualitzada
una reserva d'espai per a accés a la seua vivenda en les condicions i característiques que a continuació s'indiquen.
19.1. La reserva de l'espai de via pública amb la finalitat de poder accedir a la vivenda habitual es podrà sol·licitar
en aquells supòsits en els quals l'amplària total de la vorera en la part recaient a la fatxada de la vivenda o edifici on
l'interessat residisca no siga superior a 1,20 m (computant a este efecte el rastell), amplària prudencial suficient que
permetria l'accés per la vorera del necessitat cadira de rodes fins a l'entrada de la seua vivenda.
19.2. L'amplària màxima de la reserva d'espai de la via pública per a tal finalitat serà d'1,20 metres, duent-se a
terme la senyalització que per part dels servicis tècnics s'estime més convenient a este efecte. La superfície lineal
indicada se senyalitzarà enfront de la porta d'accés a la seua vivenda o edifici.
19.3. Per a poder efectuar la reserva d'espai de la via pública amb esta finalitat, l'interessat haurà d'acompanyar la
documentació que a continuació s'especifica:
— Sol·licitud normalitzada especificant-se en la mateixa de forma clara el tipus i finalitat de reserva d'espai de la
via pública que se sol·licita.
— Certificació de la minusvalidesa física que patixen o informe mèdic, documents ambdós dels quals puga
derivar-se el fet que l'interessat precise d'una cadira de rodes per a poder desplaçar-se.
— Certificat d'empadronament en el lloc per al qual se sol·licita la dita reserva junt amb algun rebut (llum, aigua o
telèfon) que acredite la residència de l'interessat en la vivenda o edifici perquè se sol·licita tal reserva.
— Informe del Departament de Servicis Socials Municipal.

19.4. Estes autoritzacions de reserva d'espai per a accés a vivendes caducaran simultània i automàticament amb el
cessament de la circumstància que va motivar la seua concessió, procedint l'Ajuntament d'Oliva al repintat de tal zona per
a la seua utilització general normal.
Article 20.- Suspensions.
Les reserves d'espais per a aparcament exclusiu (genèrica o específica), per a càrrega i descàrrega, així com per a
accés a vivenda, es consideraran suspeses quan, en les vies públiques en què es troben aquelles, resulten afectades per
celebracions d'actes, festes, mercats o fires de caràcter tradicional, obres públiques o privades, d'emergència o
programades, autoritzades per l'Ajuntament, sense que això origine, en cap cas, dret a devolució de la part proporcional
de les taxes abonades, si és el cas.
Secció tercera.—Procediment sancionador.
Article 21.- Activitat de policia i inspectora.
L'Ajuntament vigilarà i garantirà el compliment per part dels titulars de les autoritzacions concedides de les
obligacions establides en esta ordenança i la resta de normes aplicables.
De la mateixa manera, l'Ajuntament d'Oliva podrà dur a terme qualsevol tipus d'activitat inspectora, en qualsevol
moment, relacionada amb la matèria objecte de regulació a través de la present ordenança.
Article 22.- Competència sancionadora.
22.1. La competència sancionadora es reconeix a les corporacions locals per l'article 4.1.f) de la Llei de Bases de
Règim Local (Llei 7/85, de 2 d'abril), i correspon a l'alcalde sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat i per
infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què esta facultat estiga atribuïda a altres òrgans.
Conseqüentment amb això, serà òrgan competent per a incoar i resoldre, dins de les facultats que la legislació vigent
atribuïx a l'Ajuntament, l'alcalde-president.
22.2. El procediment s'iniciarà d'ofici per la pròpia Administració Municipal en virtut de la funció inspectora i de
comprovació de la seua competència, o a instància de part.
22.3. Per a imposar les sancions a les infraccions previstes en la present ordenança, serà necessari seguir el
procediment sancionador regulat per la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques, en relació amb el Reial
Decret 1.398/1993, de 9 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat
Sancionadora.
Article 23.- Persones responsables.
23.1. Els titulars de les autoritzacions per a entrada de vehicles o de reserva d'espai de la via pública per a
aparcament exclusiu, per a càrrega i descàrrega, o per a accés a vivenda, seran responsables de les infraccions que es
cometen per ells en contra del que disposa la present ordenança.
23.2. De la mateixa forma, resultaran també persones responsables les que pel seu compte alteren les
circumstàncies derivades i regulades per la present ordenança.
23.3. L'exigència de la corresponent responsabilitat per via administrativa serà independent de què càpia exigir a
través de la via jurisdiccional ordinària.
Article 24.- Infraccions i sancions.
24.1. Infraccions.
a) Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
b) Es consideren infraccions lleus, entre altres:
— La col·locació d'elements movibles que substituïsquen a les rampes d'obra o al rebaix de rastells amb la
finalitat de facilitar l'accés al local o garatge habilitat a este efecte (referits en l'article 11).
— No comunicar, per escrit, el canvi de titular del gual concedit o la reserva d'espai en via pública.
— La no sol·licitud de reposició de la senyalització vertical (placa sobre la fatxada) en casos de pèrdua,
deteriorament o robatori.
c) Es consideren infraccions greus, entre altres:
— La comissió de tres faltes lleus en el període d'un any.
— No comunicar, per escrit, canvis o modificacions practicades en locals, garatges o activitats directament
relacionades amb l'autorització inicialment concedida i que pogueren suposar la no autorització en tals condicions o
canvis.
— No fer el degut ús tant del gual concedit com de les reserves d'espais de via pública concedits a este efecte.
— Adequació o realització de rampes d'obra o qualsevol material sobre la via pública per a l'entrada de vehicles
en substitució dels rebaixos de rastells.
— Alterar la senyalització entregada per l'Ajuntament per a la seua col·locació sobre fatxada o qualsevol altra
relacionada amb l'objecte de la present ordenança.
d) Es tipifiquen com molt greus les infraccions següents:
— La comissió de tres faltes greus, en el període d'un any.
— Procedir a efectuar una senyalització, vertical o horitzontal, l'entrada de vehicles o reserves d'espais de via
pública per mitjà de plaques, elements o distintius no autoritzats per l'Ajuntament d'Oliva o faltats d'autorització.
— Modificar, amb posterioritat a l'atorgament de la pertinent autorització, la porta d'accés al garatge, local,
activitat, etc., de manera que quan es procedisca a la seua obertura o tancament invadisca la via pública (vorera o
calçada).
— La negativa a l'entrega de la placa de gual quan s'haja produït a la seua revocació, o el seu titular
voluntàriament haja sol·licitat la baixa del padró fiscal corresponent.

— La incompareixença, resistència o negativa a autoritzar o facilitar qualsevol comprovació o inspecció
municipal que afecte l'autorització, sense perjuí del que preveu l'article 16 d'esta ordenança.
— No destinar el local per als fins declarats o modificar la seua estructura quant a superfície i capacitat que
poguera provocar la revocació de l'autorització prèviament atorgada.
24.2. De les sancions.
a) Les infraccions lleus seran sancionades per mitjà de l'aplicació d'alguna o algunes de les mesures següents:
— Advertència.
— Multa de fins a 60,10 €. b) Les infraccions greus seran sancionades per mitjà de l'aplicació de la mesura
següent: — Multa de 60,11 € fins a 150,25 €.
c) Les infraccions molt greus seran sancionades per mitjà de l'aplicació d'alguna de les següents mesures, o
d'ambdós simultàniament:
— Multa de 150,25 € fins a 450,76 €, esta xifra última, com a quantia màxima prevista en la disposició addicional
única de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
— Revocació de l'autorització concedida i retirada de la placa de gual o de reserva d'estacionament, o qualsevol
tipus de senyalització.
Disposició addicional.—Quant als espais de la via pública destinats a aparcaments limitats en el temps (la
denominació habitual del qual és coneguda com a zona ORA o zona blava) es regularan pel seu pròpia ordenança.
Disposició transitòria primera.—Els expedients, siguen de la naturalesa que siguen, tracte's d'entrada de
vehicles com de reserva d'espai en la via pública, iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança
seguiran els tràmits i condicions ajustats a la normativa anterior fins la seua resolució.
Disposició transitòria segona.—Les modificacions de les condicions inicialment atorgades en guals permanents i
temporals atorgats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present ordenança, així com les actuacions inspectores i de
comprovació d'aquells, es tramitaran d'acord amb els requisits i condicionants que es contemplen en la present normativa.
Disposició transitòria tercera (actualitzat).—Atés que en l'article 11 de la present ordenança no es permet la
possibilitat d'efectuar rampes d'obra sobre la via pública per a l'entrada de vehicles en substitució dels rebaixos de rastells
(que tampoc s'autoritzaran en el nucli antic), es concedix un termini d'un any, comptat a partir de l'entrada en vigor de la
present ordenança, a fi de que per part dels titulars de guals autoritzats que hagen executat obres de realització de rampes
sobre la via pública es procedisca a la seua completa retirada i reposició de la via pública al seu estat anterior amb la
finalitat d'adaptar-se a la normativa continguda en el present text normatiu, mantenint per tant la linealitat de l'encintat de
voreres i la no invasió de rígolas.
Disposició transitòria quarta (actualitzat).—En aquelles edificacions per a les que s'haja sol·licitat llicència
d'obres amb anterioritat a la vigència de la present ordenança, i que tinguen incorporada part d'aquelles com a cotxera,
serà prou que puga albergar en el seu interior un únic vehicle.
Disposició transitòria quinta (actualitzat). Tots aquells guals sol·licitats abans de l'entrada en vigor de la present
ordenança i a pesar que afecten els punts de modificació de 'señalització de l'article 13', s'acolliran al format i colors de
senyalització de la normativa anterior en esta matèria.
Disposició final.—La present ordenança entrarà en vigor l'endemà a la seua publicació íntegra en el «Butlletí
Oficial» de la província una vegada complits tots els tràmits legals i reglamentaris.» Oliva, a un de juliol de dos mil
tres.—L'alcalde, Salvador Fuster Mestre.
Nota.- La present Ordenança incorpora les modificacions aprovades pel Ple de l'Ajuntament en sessions de
data 30 d'octubre i 20 de novembre del 2003, 28 de setembre de 2006, i 7 de febrer i 29 de maig de 2008. Els
articles afectats estan assenyalats amb la paraula "actualitzat" i els textos afegits s'han transcrit en lletra cursiva.

