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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN LA VIA PÚBLICA
Disposició preliminar
Fent ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució Espanyola,
d’acord amb el que disposa els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local. i en els articles 15 a 27, i 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament
de Xilxes/Chilches establix la Taxa per Estacionament de Vehicles en la Via Publica, exigible
d’acord amb esta Ordenança.
Article 1. Fet Imposable.
Constituïx el fet imposable d’esta taxa l’aprofitament especial del domini públic local per mitjà de
l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies publiques municipals dins de les zones
que a este efecte es determinen per mitjà de Ban o Resolució de l’Alcaldia (Zona O.R.A.) i amb
les limitacions que pogueren establir-se.
La zona de regulació d’aparcament limitat es dividix en dos categories:
a) Ús General per a tots els usuaris de vehicles.
b) Ús Residents, en la que només es permetrà l’aparcament sense cap límit temporal, per als
residents dels carrers que integren la “Zona O.R.A.”, sempre que es proveïsquen de
corresponent distintiu especial de resident conforme amb les previsions d’esta
Ordenança.
No estan subjectes a esta taxa:
a) Motocicletes i ciclomotors.
b) Vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanguen a la Seguretat Social o a la Creu
Roja i ambulàncies, mentres estes i aquells estiguen prestant servici.
c) Els vehicles en servici oficial, degudament identificats, propietat d’organismes de l’Estat,
Comunitat Autònoma o Entitats Locals, que estiguen destinats directament i
exclusivament a la prestació dels servicis públics de la seua competència, quan estiguen
realitzant tals servicis.
d) Els vehicles autotaxis quan el/la conductor/a estiga present.
e) Els vehicles propietat de persones amb discapacitat adaptats per a la conducció, quan es
troben estacionats exclusivament en la zona reservada per a este tipus de vehicles. Fora
d’estes zones reservades els mencionats vehicles no disfrutaran d’estacionament gratuït i
se sotmetran al règim d’aparcaments limitats.
Article 2. Subjectes Passius.
Estan obligats al pagament de la taxa les persones conductores dels vehicles estacionats en les
zones indicades i solidàriament els seus propietaris excepte en els casos d’utilització il·legítima.
Quan no s’haja pogut identificar al conductor, el responsable subsidiari serà el titular del vehicle
entenent-se per tal les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es referix l’article 43 de la
Llei General Tributària al nom de les quals figure el vehicle en el Registre de Trànsit.
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Article 3. Tarifes.
Les quotes vindran determinades en funció del temps que el vehicle romanga estacionat dins de
la zona delimitada a este efecte, a raó d’euros/minuts per a usuaris en general i a raó euros/any
per a residents.
1. La quota tributària de la taxa d’expedició del tiquet horari d’aparcament serà la fixada en
les tarifes contingudes en l’apartat següent:
TARIFA GENERAL
Temps

Import

Temps

Import

18 minuts (mínim)

0,18 €

72 minuts

0,72 €

24 minuts

0,24 €

78 minuts

0,78 €

30 minuts

0,30 €

84 minuts

0,84 €

36 minuts

0,36 €

90 minuts

0,90 €

42 minuts

0,42 €

96 minuts

0,96 €

48 minuts

0,48 €

102 minuts

1,02 €

54 minuts

0,54 €

108 minuts

1,08 €

60 minuts

0,60 €

114 minuts

1,14 €

66 minuts

0,66 €

120 minuts (màxim)

1,20 €

Excés en el temps d’estacionament sobre el
preu autoritzat

4,00 €

TARIFA RESIDENTS
Temps
Duració 1 any des de l’expedició de la targeta de residents

Import
23,00 €

La tarifa “d’excessos en el temps d’estacionament sobre el període autoritzat” serà aplicable fins
a 60 minuts després del temps marcat en el primer tiquet expedit.
Quedarà sense efecte els avisos de denúncia formulats pels controladors de les zones
d’estacionament reservat per excés en el temps d’estacionament sobre el preu autoritzat i pagat
segons tiquet, sempre que l’infractor, abans d’haver transcorregut una hora des de la marcada en
el primer tiquet expedit, satisfaça per mitjà de l’obtenció del corresponent tiquet especial
“d’excés” la quantitat d’establida en l’apartat anterior.
Article 4. Merite
1. El rèdit i l’obligació de pagament de la taxa regulada en esta Ordenança Fiscal naixen en el
moment d’aparcar el vehicle.
2. El pagament es realitzarà abonant la taxa en les màquines expenedores de rebuts
instal·lades en les zones a este efecte.
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3. La tarifa per a residents s’abonarà en el moment de l’expedició del distintiu especial de
resident.
4. La validesa dels rebuts i per tant el temps màxim indicat en cada tiquet, amb les
corresponents fraccions, tenint en compte que el període màxim d’estacionament permés
serà de dos hores, permetent-se un excés de fins a seixanta minuts que haurà de ser
abonat amb l’adquisició del corresponent rebut.
5. Als efectes d’acreditar el pagament, el rebut a què es referixen els paràgrafs anteriors
haurà d’exhibir-se en la part interior del parabrisa, de forma totalment visible des de
l’exterior.
6. L’Ajuntament aprovarà els models oficials de distintius i de rebuts d’estacionament, bé
per a residents, bé per a estacionaments limitats en temps.
Article 5. Sancions.
En cas d’existir quotes no satisfetes, s’exigiran pel procediment administratiu de constrenyiment
segons el que disposa la vigent Llei General Tributària, sense perjuí de les sancions que puguen
imposar-se en virtut de les normes de circulació.
Les infraccions que es produïsquen se sancionaran d’acord amb el que disposa l’Ordenança
General reguladora de Trànsit, Circulació i Seguretat Viària de l’Ajuntament de Xilxes/Chilches,
el Reial Decret Legislatiu 339/1.990 de 2 de març que aprova el Text Articulat de la Llei Sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, tenint en compte allò que s’ha
assenyalat en el Reial Decret 116/1.998 de 30 de gener pel qual s’adapten a la Llei 5 /1.997 de 24
de març, de Reforma del Text Articulat de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor
i Seguretat Viària el Reglament General de Circulació i el Reglament de Procediment Sancionador
en Matèria de Tràfic, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.

Disposició Final
La present Ordenança, aprovada pel Ple de l’Ajuntament entrarà en vigor i començara aplicar-se a
partir de la seua publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins en
tant s’acorde la seua derogació o modificació expressa.
El que es fa públic de conformitat amb el que establix l’article 17.4 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
A Xilxes/Chilches, a 23 de setembre de 2011. L’ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- Per a fer constar que la present Ordenança fiscal, aprovada definitivament pel
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2011 i publicat el seu text íntegre en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 120 de data 1 d’octubre de 2011, ha sigut objecte de
modificació per acord plenari de data 25 d’octubre de 2012. A Chilches/Xilxes, a 25 d’octubre de
2012. EL SECRETARI,
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