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Ordenanza número 37 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER A 
L'ENTRADA I EIXIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES, CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE I RESERVES 
EXCLUSIVES DE VIA PÚBLICA. 
 

El Reial Decret Llei 339/90, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat de la Llei 
sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, segons la redacció feta per la 
Llei 19/2001, de 19 de desembre, en l’article 7, assenyala les competències que s'atribuïxen als 
municipis, en l'àmbit d’eixa Llei, i establix en l'apartat b) “la regulació, mitjançant una 
ordenança municipal de circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible l'equitativa 
distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i 
amb l'ús per a vianants dels carrers, així com l'establiment de mesures d'estacionament limitat, a 
fi de garantir la rotació dels aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de les 
persones amb discapacitat que tenen reduïda la seua mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això a 
fi d'afavorir la seua integració social”. 

Així mateix, l'article 91.2 del Reglament General de Circulació, aprovat per Reial 
Decret 13/1992, de 17 de gener, en referir-se a parades o estacionaments, considera que es 
realitzen en llocs perillosos o que obstaculitzen greument a la circulació, els que constituïsquen 
un risc o obstacle a esta, en el següent supòsit, entre altres: “c) Quan s'obstaculitze la utilització 
normal del pas d'eixida o accés a un immoble de vehicles, persones o animals.” 

L'article 292 del Codi de la Circulació, aprovat per Decret de 25 de setembre de 1934, 
en enumerar, a títol enunciatiu, els casos en què en zones urbanes s’hi pertorba greument la 
circulació i està, per tant, justificada la mesura de retirada i trasllat de vehicle als depòsits 
destinats a este efecte, en l'apartat III.b) 2n diu: “Quan estiga enfront de l'eixida o entrada de 
vehicles en un immoble durant l'horari autoritzat per a utilitzar-les”. 

En conseqüència, l'existència d'un immoble constituïx l'àmbit específic en què el 
propietari pot exercitar la facultat d'obrir buits i accessos sobre la via pública, bé perquè 
l'edificació dispose d'un garatge propi, ja siga per obligació legal o de forma voluntària, bé 
perquè l'existència d'un accés per a vehicles constituïsca un element imprescindible per a la 
realització d'una activitat autoritzada, encara que l'exercici d'esta facultat estiga sotmés a control 
per part de l'administració. 

Este tipus d'accessos estan protegits respecte dels altres usuaris de la via amb una 
prohibició d'estacionament al llarg de tota la franja que ocupa l'eixida. 

Per a regular-ne les classes, la concessió de llicències, la senyalització, les 
característiques tècniques, les prohibicions i la resta de circumstàncies aplicables es dicta la 
present ordenança. 

També es regulen per la present ordenança les reserves especials d'estacionament per a 
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe i les reserves exclusives 
de via pública per a vehicles de persones minusvàlides amb problemes de mobilitat greu. 

 
CAPÍTOL I 
Guals 
 
Article 1. Concepte. 
S'entén per gual en la via pública, tota autorització municipal destinada exclusivament a 

facilitar l'accés de tota classe de vehicles, a través de les voreres, a l'interior dels locals, garatges 
o activitats industrials situats en els distints immobles, amb reserva d'espai o sense. 

Es poden autoritzar guals per a motocicletes o ciclomotors, i per a cadires de rodes, 
prèvia tramitació del corresponent expedient. En qualsevol cas, només s'autoritzaran amb una 
amplària total d’1,50 metres, independentment de l'amplària corresponent a la porta d'accés de 
l'immoble. Estos tipus de guals seran, en tot cas, permanents. 
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Article 2. Classes. 
1. Els guals es classificaran en: 
a) Gual d'ús permanent. 
b) Gual d'ús temporal. 
c) Gual i pas de vehicles en carrers de vianants. 
d) Gual d'accés de vehicles a través de les voreres, sense reserva d'espai. 
2. El peticionari haurà d'indicar quina classe de gual sol·licita i, si és procedent, 

fonamentar degudament la petició. 
 

Article 3. Guals d'ús permanent. 
Els guals d'ús permanent permetran l'entrada i eixida de vehicles als garatges durant les 

24 hores del dia, tots els dies de la setmana. L’atorgament prohibix l'estacionament de vehicles 
en la calçada davant dels guals, llevat dels que disposen de la pertinent autorització per a fer-ho, 
d’acord amb el que establix l'article 7 d'esta ordenança. 
 

Article 4. Guals d'ús temporal. 
Els guals d'ús temporal permetran l'entrada i eixida de vehicles, durant les següents 

hores del dia:  De 8.00 a 20.00 hores, en dies laborables. 
L’atorgament prohibix l'estacionament de vehicles en la calçada davant dels guals, 

durant l’horari establit, llevat dels que disposen de la pertinent autorització per a fer-ho, d’acord 
amb el que establix l'article 7 d'esta Ordenança. Eixe espai queda lliure per a  l'ús públic durant 
la resta d’hores, i tot el dia els diumenges i festius. L'horari corresponent es farà constar en la 
senyalització adient, segons el model normalitzat que l'Ajuntament determine. 
 

Article 5. Gual i pas de vehicles en carrers de vianants. 
Les autoritzacions de gual i pas de vehicles en els carrers de vianants, portaran implícita 

l'autorització de pas de vehicles fins a aquells garatges que estiguen situats en eixos carrers, 
durant les 24 hores del dia, tots els dies de la setmana. Esta autorització permet la circulació 
amb la finalitat exclusiva indicada, utilitzant el recorregut mínim imprescindible pel carrer per a 
vianants. 

L’atorgament prohibix l'estacionament de tota classe de vehicles davant del lloc 
assenyalat per a l'accés al carrer per a vianants. Estes autoritzacions es concediran a garatges 
comunitaris, garatges de vivenda unifamiliar, locals que complisquen els requisits necessaris, 
així com a aquells locals en què s'exercisca una activitat comercial o de serveis, quan la seua 
índole justifique tindre-hi permanentment l'accés lliure. 
 

Article 6. Gual d'accés de vehicles a través de les voreres, sense reserva d'espai. 
El pas a través de les voreres sense reserva d'espai, requerirà una autorització municipal 

expressa, que es concedirà exclusivament per a l'accés a garatges i aparcaments en aquells 
carrers que no necessiten gual perquè hi ha prohibició d'estacionament. 

La modificació, quant a les condicions d'estacionament d'estes vies públiques, deixarà 
sense efecte les autoritzacions anteriors, i serà obligatori per als seus titulars sol·licitar 
l'autorització que, d'acord amb les noves circumstàncies concurrents, permeten el pas dels 
vehicles als locals. 
 

Article 7. Vehicles amb autorització per a estacionar en zones de gual. 
1. Es consideraran vehicles amb autorització per a estacionar en la zona reservada de 

cada gual aquells que mostren en un lloc visible la targeta d'autorització corresponent al gual en 
qüestió. A este efecte, juntament amb la notificació de la concessió de la llicència de gual, 
l’Ajuntament entregarà al titular la referida targeta d'autorització, corresponent al gual que se li 
concedix, i en la qual quedarà clarament identificat. 

2. Amb caràcter general, per a poder estacionar davant del local o entrada objecte de la 
llicència, s'hauran de complir els requisits següents: 

a) Que l'estacionament no siga incompatible amb el dret d'entrada i eixida d'altres 
titulars del local. 
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b) Tindre instal·lada en un lloc visible de l'entrada autoritzada, la placa reglamentària 
creada a este efecte per l'Ajuntament. 

c) Exhibir, en la part davantera del vehicle estacionat, la targeta d'autorització 
reglamentària, el número de la qual ha de coincidir amb el número de la placa mencionada. 

d) Que l'estacionament no supose infracció a les normes generals de circulació 
aplicables a la zona o carrer. 

3. Requisits per a l'estacionament de vehicles en els guals en què l'aparcament siga en 
bateria: 

a) L'amplària del vehicle no podrà excedir la del gual autoritzat. 
b) No obstant açò últim, si l'amplària del vehicle excedix la del gual autoritzat, els 

serveis tècnics de l’Ajuntament emetran un informe respecte de la conveniència o no de la 
concessió. 

c) En tot cas, la longitud del vehicle no podrà excedir la permesa, amb caràcter general, 
per a cada zona concreta i, en cap cas, entorpir el trànsit rodat en eixa via. 

4. Requisits per a l'estacionament de vehicles en els guals en què l'aparcament siga en 
cordó: 

a) La longitud del vehicle no podrà excedir l'amplària del gual. 
b) No obstant això últim, si la longitud del vehicle excedix la del gual autoritzat, els 

serveis tècnics d'este Ajuntament emetran un informe respecte de la conveniència o no de la 
concessió. 

5. No obstant el que s’ha disposat anteriorment, no es permetrà l'estacionament de cap 
vehicle davant dels guals, en els supòsits següents: 

a) En els guals d'establiments industrials o comercials i, en general, de tota mena de 
locals de negoci. 

b) En els guals col·lectius de comunitats de propietaris. 
c) En els guals que donen accés a carrers de vianants. 
d) En les autoritzacions de pas a través de les voreres sense reserva d'espai. 
e) En els guals de motocicletes o ciclomotors i cadires de rodes. 
6. El que disposen els apartats anteriors no impedirà la parada de qualsevol vehicle 

davant dels guals, excepte els de motocicletes o ciclomotors i cadires de roda, sempre que en els 
vehicles hi haja el conductor, a fi de desplaçar-lo quan calga utilitzar el gual. 
 

Article 8. Sol·licituds de guals. 
Les autoritzacions de guals regulades en la present Ordenança es concediran a les 

persones físiques, jurídiques o a comunitats de propietaris. 
El titular de la llicència serà l'únic responsable de totes les obligacions que incumbixen 

a l'usuari del gual, siguen quines siguen. 
 

Article 9. Drets. 
La utilització de les voreres i vies públiques per a entrada i eixida de vehicles als locals 

destinats a garatge, constituïxen un ús i aprofitament especial, que beneficien particulars 
interessats i produïxen limitacions a l'ús general d'estes. 

En conseqüència, estes autoritzacions tindran sempre caràcter discrecional i restrictiu, i 
es concediran salvat el dret de propietat i sense perjuí de tercers. No crearan cap dret subjectiu a 
favor dels beneficiaris i podran ser revocades en qualsevol moment per raons d'interés públic, 
prèvia audiència a l'interessat, sense que es genere dret a cap indemnització; s’haurà de reposar, 
si és procedent, la vorera o calçada al seu estat original, i seran a càrrec seu les despeses que 
comporte la reposició. 

D'altra banda, i en consideració als interessos generals, s'entendran suspeses durant els 
dies i hores que pogueren establir-se, quan les vies públiques en què es troben els accessos 
estiguen afectades per celebracions d'actes, festes, mercats o fires de caràcter tradicional, obres 
públiques o privades promogudes o autoritzades per l'Ajuntament. 
 

Article 10. Documentació. 
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La sol·licitud de les autoritzacions de guals es realitzarà a instància dels interessats per 
mitjà de l'imprés reglamentari, acompanyat dels documents que s'indiquen en els apartats 
següents: 

1. Documents generals: 
a) Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
b) Plànol de situació de l'edifici, en què es definisca clarament la ubicació del local. 
c) Determinació, si és procedent, dels elements ornamentals o de mobiliari urbà que 

pogueren veure's afectats pels guals. 
d) Declaració, si és el cas, per la qual el peticionari sol·licita autorització per a 

l'estacionament de vehicle en el gual, i si esta serà permanent o alternativa (per als casos de 
carrers on l'aparcament de vehicles és alternatiu, bé quinzenal o mensual, o el que 
reglamentàriament establisca este Ajuntament). 

e) Fotografia exterior de la finca o local. 
f) Fotografia interior (amb vehicle o vehicles inclosos), exclusivament en el supòsit de 

garatges de vivendes unifamiliars. 
g) Declaració per la qual el peticionari s'obliga a no usar el local per a altres fins o 

activitats distints del de garatge. 
2. Documents particulars: 
a) Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, per a edificis o vivendes de 

construcció recent. 
b) Fotocòpia de llicència d'activitat o instal·lació pel que fa a activitats mercantils, 

industrials, comercials i de servei. 
c) Fotocòpia de la llicència d'activitat per a ús de garatge pel que fa a locals que puguen 

contindre un mínim de sis vehicles. 
 

Article 11. Senyalització. 
Estarà constituïda per dos tipus de senyalització: 
a) Vertical. 
b) Horitzontal. 
1. La senyalització vertical ha d’estar necessàriament enganxada a la fatxada, col·locada 

sobre la porta d'accés, llevat que les característiques de l'edificació no ho permeten; en este cas, 
es situarà en el lloc assenyalat pels serveis tècnics de l’Ajuntament. Per raons excepcionals, com 
l'existència d'edificis reculats o altres circumstàncies especials, es podrà senyalitzar amb un 
duplicat per a facilitar l'accés a la vorera. 

La senyalització vertical ha de ser del model homologat per l’Ajuntament i contindre, a 
més del número corresponent, l’adreça de la finca on hi haja el local per al qual ha sigut 
autoritzada, els metres autoritzats i la denominació del gual (permanent o temporal; en este 
darrer cas, hi ha de constar l'horari). 

2. Per als guals on estiga permés l'estacionament de vehicles, la senyalització 
horitzontal consistirà en una franja groga de quinze (15) centímetres d'ample i de longitud 
corresponent a l'autoritzada, pintada en la calçada al costat del rastell o en el rastell mateix. A 
més, la zona autoritzada s'haurà de senyalitzar sobre la calçada, amb una franja groga de quinze 
(15) centímetres d'ample, de longitud corresponent a l'autoritzada i amplària de dos (2) metres. 

3. Per als guals on no estiga permés l'estacionament de vehicles, la senyalització 
horitzontal consistirà únicament en una franja groga de quinze (15) centímetres d'ample i de 
longitud corresponent a l'autoritzada, pintada en la calçada al costat del rastell o en el rastell 
mateix. 
 

Article 12. Senyalització complementària. 
Per raons tècniques o de seguretat, els serveis tècnics municipals podran proposar la 

instal·lació de duplicats d’eixos senyals o elements complementaris. 
 

Article 13. Obligacions del titular del gual. 
1. El titular de l'autorització estarà obligat a mantindre la senyalització tant vertical com 

horitzontal en les degudes condicions de conservació i visibilitat. 
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En cas que l'interessat necessite fer alguna obra d'adaptació del gual, haurà de sol·licitar 
la llicència urbanística corresponent. 

L'Alcaldia, tanmateix, podrà establir els nous distintius que estime convenients. En tots 
els casos, les despeses de col·locació de la placa i de pintar del rastell seran a càrrec del titular 
de la llicència. 

2. Els desperfectes ocasionats en les voreres i/o calçades per l'ús especial que comporta 
l'entrada i eixida de vehicles a través d’eixos espais, serà responsabilitat dels titulars de 
l'autorització, els quals estaran obligats a reparar-los en el termini que a eixe efecte els siga 
conferit. En cas d'incompliment o de reparacions inadequades, el departament municipal 
corresponent continuarà el procediment tendent a l'execució forçosa, en els termes regulats per 
la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

3. La construcció del gual no ha d’alterar la rasant oficial en la línia marcada per la 
intersecció de la fatxada i la vorera. 

4. Les obres per a construir, modificar o suprimir els guals les farà una persona 
competent designada pel titular, però sempre sota la inspecció dels serveis tècnics municipals, i 
emparada en la preceptiva i prèvia llicència urbanística municipal. 

5. Els materials i les característiques constructives seran els determinats pels serveis 
tècnics municipals en la concessió de la corresponent llicència urbanística. 

6. El titular del gual estarà obligat a netejar l'accés a l'immoble de greix, oli o altres 
elements produïts com a conseqüència de l'entrada i eixida de vehicles. 

7. El titular del gual estarà obligat a mantindre, en tot moment, en perfectes condicions 
d'ús les mesures de seguretat del local. 
 

Article 14. Modificacions dels guals. 
1. Canvis de titularitat. Les autoritzacions contemplades en esta Ordenança, a l’efecte 

d'autoritzacions de guals, en qualsevol de les seues modalitats, seran transmissibles, sempre que 
no varien les condicions que van motivar l’atorgament, prèvia inspecció dels serveis municipals. 
A eixe efecte, es farà una comunicació a l'Ajuntament mitjançant un escrit en el qual haurà de 
constar, entre altres circumstàncies, que l'antic titular manifesta la seua conformitat. 

2. Canvis en les característiques. Els trasllats, ampliacions, reduccions o modificacions 
en els guals, haurà de sol·licitar-los el titular seguint el mateix tràmit que per a la concessió. 

3. Els trasllats seran considerats com atorgament de nova llicència de gual, sense perjuí 
de pagar les despeses que ocasione la supressió de l'existent. 

4. La baixa en l'ús de les llicències de gual haurà de ser comunicada, en model 
normalitzat, a l'Ajuntament, i caldrà que el titular suprimisca prèviament tota senyalització 
indicativa. Després de la comprovació pertinent dels serveis municipals, que podran determinar 
les mesures oportunes per al restabliment de la via pública al seu estat inicial, es procedirà a 
l'acceptació de la baixa sol·licitada, i deixarà de meritar-se la taxa a partir de l'any natural 
següent. 
 

Article 15. Revocació o anul·lació de les llicències de guals. 
Les llicències de gual es podran revocar: 
a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment i pintura, conforme al que disposa 

esta Ordenança. 
b) Per no usar o usar indegudament el gual. 
c) Per haver canviat les circumstàncies sobre les quals es va concedir la llicència. 
d) Per no destinar-se als fins indicats en la llicència. 
e) Per falta de pagament de la taxa corresponent. 
f) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en la present 

Ordenança. 
 

Article 16. Òrgan competent per a l’atorgament. 
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Les autoritzacions de guals contemplades en esta Ordenança seran concedides per 
l'Alcaldia. L'expedient s'iniciarà a instància de part, i els serveis tècnics municipals emetran un 
informe. A continuació s'adoptarà la resolució que s'estime procedent. 
 

Article 17. Inspecció i vigilància. 
L'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions i inspeccions que considere oportunes 

per mitjà dels seus agents. La resistència o negativa a permetre-les comportarà la caducitat del 
permís. 
 

Article 18. Taxes fiscals. 
Abans d’obtindre la llicència, el peticionari haurà de justificar haver satisfet a 

l'Ajuntament: 
a) Els drets, taxes i arbitris que en cada moment siguen exigibles, d'acord amb 

l’ordenança fiscal corresponent. 
b) En els casos que corresponga, el pagament de l'Impost Municipal sobre Vehicles de 

Tracció Mecànica. 
c) A efectes fiscals, s'entendrà que la llargària mínima dels guals és de tres metres. 

 
CAPÍTOL II 
Càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe 

 
Article 19. Concepte. 
La càrrega i descàrrega de mercaderies únicament podrà fer-se en els llocs habilitats a 

eixe efecte per l´Ajuntament i en l´horari autoritzat en la senyalització 
  

CAPÍTOL III 
Reserves exclusives de via pública 

 
Article 20. Concepte. 
S'entén per reserva exclusiva de via pública, tota autorització municipal destinada 

exclusivament a l'aparcament de vehicles en la via pública d'aquelles persones minusvàlides 
amb problemes greus de mobilitat, o dels seus representants legals. 
 

Article 21. Documentació. 
Per al compliment exacte del que disposa l'article anterior, a la petició de reserva de via 

pública per a aparcament s'haurà d’acompanyar la documentació següent: 
a) Fotocòpia del DNI del sol·licitant. 
b) Plànol de situació de l'edifici, en què es definisca clarament la ubicació del local, 

amb indicació de la zona que s’ha ocupar i els metres. 
c) Determinació, si és procedent, dels elements ornamentals o de mobiliari urbà que 

pogueren veure's afectats per l’autorització. 
d) Certificat de minusvalidesa, expedit per la Generalitat Valenciana o organisme 

competent, en què quede acreditada la naturalesa i el grau de minusvalidesa o discapacitat del 
sol·licitant, sense perjuí que este punt puga ser provat per altres mitjans. 

e) Certificat de mobilitat reduïda, expedit per la Generalitat Valenciana o organisme 
competent. 

f) Documentació del vehicle. 
g) Fotografia de la zona que s’ha de reservar. 

 
Article 22. Senyalització. 
1. Estarà constituïda per dos tipus de senyalització: 
a) Vertical. 
b) Horitzontal. 
La senyalització vertical serà del model homologat per este Ajuntament i haurà d’haver-

hi un senyal d'estacionament prohibit, amb la inscripció “Excepte vehicle ___”, amb indicació 
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de la matrícula del vehicle autoritzat. Eixe senyal vertical serà situat a compte de l'interessat en 
el lloc assenyalat a eixe efecte pels serveis tècnics municipals. 

La senyalització horitzontal consistirà en una franja groga de quinze (15) centímetres 
d'ample i de longitud igual a l'autoritzada, pintada en la calçada al costat del rastell o en el 
rastell mateix. La zona autoritzada s'haurà de senyalitzar sobre la calçada, amb una franja groga 
de quinze (15) centímetres d'ample, de longitud corresponent a l'autoritzada i amplària de dos 
(2) metres. A més, s'haurà de pintar en la calçada i dins dels límits autoritzats, el símbol 
internacional d'accessibilitat, tal com s'arreplega en l'annex núm. I de la Llei 1/1998 de 5 de 
maig, de la Generalitat Valenciana, sobre Accessibilitat i Supressió de Barreres 
Arquitectòniques, Urbanístiques i de la Comunicació (DOGV núm. 3237 de 7/5/1998). Este 
senyal horitzontal serà fet a compte de l'interessat en el lloc assenyalat a eixe efecte pels serveis 
tècnics municipals. 

2. El titular de l'autorització estarà obligat a mantindre la senyalització, tant la vertical 
com l’horitzontal, en les degudes condicions de conservació i visibilitat. 
L'Alcaldia, tanmateix, podrà establir els nous distintius que estime convenients. En tots 

els casos, les despeses de col·locació de la placa i de pintar el rastell i la calçada, seran a càrrec 
del titular de la llicència. 
 

Article 23. Modificacions de les reserves exclusives de via pública. 
1. Les reserves exclusives de via pública són personals i intransferibles. 
2. Canvis en les característiques. Els trasllats, ampliacions, reduccions o modificacions 

en les reserves exclusives de via pública, hauran de ser sol·licitats pel titular seguint el mateix 
tràmit que per a la concessió. 

3. Els trasllats seran considerats com atorgament de nova llicència de reserva exclusiva 
de via pública, sense perjuí de pagar les despeses que ocasione la supressió de l'existent. 

4. La baixa en l'ús de les llicències de reserves exclusives de via pública haurà de ser 
comunicada, en model normalitzat, a l'Ajuntament, i caldrà que el titular suprimisca prèviament 
tota senyalització indicativa. Després de la comprovació pertinent pels serveis municipals, que 
podran determinar les oportunes mesures per al restabliment de la via pública al seu estat inicial, 
es procedirà a l'acceptació de la baixa sol·licitada. 
 

Article 24. Revocació o anul·lació de les reserves exclusives de via pública. 
Les llicències de reserva exclusiva de via pública es podran revocar: 
a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment i pintura conforme al que disposa 

esta Ordenança. 
b) Per no usar o usar indegudament la reserva exclusiva de via pública. 
c) Per haver canviat les circumstàncies sobre les quals es va concedir la llicència. 
d) Per no destinar-se als fins indicats en la llicència. 
e) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en la 

present Ordenança. 
 

Article 25. Òrgan competent per al seu atorgament. 
Les autoritzacions de reserves exclusives de via pública contemplades en esta 

Ordenança seran concedides per l'Alcaldia. L'expedient s'iniciarà d'ofici o a instància de part, i 
els serveis tècnics i els serveis socials municipals emetran informes. A continuació s'adoptarà 
l'acord que s'estime procedent. 
 

Article 26. Inspecció i vigilància. 
L'Ajuntament podrà realitzar les comprovacions i inspeccions que considere oportunes 

per mitjà dels seus agents. La resistència o negativa a permetre-les comportarà la caducitat del 
permís. 
 

Article 27. Taxes fiscals. 
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Les sol·licituds d'esta naturalesa no estaran subjectes a l'obligació d'autoliquidació i 
ingrés previ de la taxa corresponent, per la qual cosa seran admeses a tràmit sense acompanyar 
la justificació d’eixe ingrés. 
 

CAPÍTOL IV 
Infraccions i sancions 

 
Article 28. Infraccions. 
Sense perjuí de les infraccions que puguen estar previstes en la legislació corresponent 

en matèria de trànsit i seguretat Viària, es consideraran les següents: 
a) Infraccions lleus: 
1. No mantindre la senyalització, tant la vertical com l’horitzontal, en les degudes 

condicions de conservació i visibilitat. 
2. Accedir o eixir d'un garatge a través de la vorera i el pas per les vies públiques de 

vianants fins a un garatge situat en estes vies, sense comptar amb l'autorització corresponent. 
3. Qualsevol altra infracció als preceptes de la present Ordenança que no tinga la 

consideració d'infracció greu o molt greu. 
b) Infraccions greus: 
1. No reparar els desperfectes ocasionats en les voreres i/o calçades per l'ús especial, 

després de ser requerit per a fer-ho en els terminis establits. 
2. Pintar la franja groga del rastell amb una longitud superior a l'autoritzada, per als 

guals i zones de càrrega i descàrrega. 
3. Pintar la reserva exclusiva de via pública amb una longitud superior a l'autoritzada. 
4. Fer faenes de càrrega i descàrrega en un horari diferent de l'autoritzat. 
5. La reiteració de faltes lleus. 
c) Infraccions molt greus: 
1. La senyalització d'un gual, d'una càrrega i descàrrega o d'una reserva exclusiva de via 

pública sense haver obtingut la corresponent autorització. 
2. La col·locació d'una placa de gual en un lloc diferent del que es va concedir. 
3. La col·locació d'una placa de càrrega i descàrrega en un lloc diferent del que es va 

concedir. 
4. La col·locació d'una placa de reserva exclusiva de via pública en un lloc diferent del 

que es va concedir. 
5. La reiteració de faltes greus. 

 
Article 29. Sancions. 
1. Les infraccions a què es referix l'article anterior podran donar lloc a la imposició de 

les sancions següents: 
a) En cas de les infraccions lleus: multa fins a 100,00 _. 
b) En cas de les infraccions greus: multa de 100,01 _ a 200,00 _. 
c) En cas de les infraccions molt greus: multa de 200,01 _ a 300,00 _. 
2. No obstant això anterior, es tindrà en compte el següent: 
a) Qui construïsca un gual o senyale una reserva especial sense haver obtingut la 

corresponent llicència, serà requerit per l'administració municipal, perquè, en el termini de 15 
dies hàbils, repose, a càrrec seu, la vorera i/o la calçada al seu estat anterior. 

b) Tanmateix, si el gual o la reserva reunixen els requisits establits en esta Ordenança, 
l'infractor podrà, dins del termini indicat, sol·licitar l'oportuna llicència, previ pagament de drets 
dobles. 

c) Transcorregut el termini sense haver sol·licitat la llicència o reposat la vorera i/o la 
calçada al seu estat anterior, l'Alcaldia imposarà a l'infractor una multa en la quantia legalment 
procedent per infracció reglamentària i en la forma que corresponga. 
 

Article 30. Òrgan competent. 
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La competència per a la imposició de sancions correspon a l’alcalde i s’ajustarà al 
procediment establit pel RD 1398/93, pel qual s’aprova el Reglament del Procediment per a 
l’Exercici de la potestat sancionadora. 
 

Disposició transitòria. 
Es concedix el termini d´un any perquè els titulars de guals autoritzats que hagen 

executat rampes d’accés sobre la via pública, les regularitzen a fi d’adequar-les als criteris 
municipals concretats en el manteniment de la linealitat de vorera i no invasió de rigoles. 
 

Disposició derogatòria. 
Esta Ordenança deroga les normes o disposicions rang igual o inferior que s’oposen a la 

present Ordenança o la contradiguen. 
En allò no previst en esta Ordenança, s’atendran les disposicions de caràcter general que 

regulen les activitats de les entitats locals. 
 

Disposició final. 
Esta Ordenança entrarà en vigor quan haja transcorregut el termini 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 del 
Règim Local, comptat a partir de l’endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província.” 
 


