
AJUNTAMENT 
DE 

SANT JOAN D´ALACANT 

EDICTE 

ORDENANÇA REGULADORA DE L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES I/O VIES PUBLIQUES I DE LA RESERVA DE VIA PUBLICA PER A 
APARCAMENT EXCLUSIU I PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES I 
MATERIALS.

Article 1º.- FONAMENT.: 

De conformitat amb allò que es disposa en l'article 4º de la Llei 7/1985, del 2 d'Abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, l'Excm. Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, 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 i per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies i materials.

L'Ordenança té per objecte, entre altres coses, arreplegar les normes urbanístiques del pla 
General d'Ordenació Urbana de Sant Joan d'Alacant, respecte a garatges i aparcaments, així com les 
prescripcions contingudes en l'Ordenança Reguladora de les condicions per a la concessió de 
llicències urbanístiques i les d'activitats classificades de la Generalitat Valenciana.

SECCIÓ PRIMERA 

ENTRADA DE VEHICLES 

Article 2º.- OBJECTE.: 

Constitueix l'objecte de la present ordenança l'aprofitament especial d'un bé de domini públic 
municipal, per l'entrada i sortida de vehicles a través de les voreres, i/o vies públiques, sent necessari, 
per a això, sol·licitar i obtenir, si escau, la corresponent autorització municipal.

Article 3º .-  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. 



Article 4º.- 

Les autoritzacions d'entrada de vehicles, amb gual temporal, es concediran per a dies laborals, 
de dilluns a dissabtes, en horari de vuit a vint hores, quedant l'espai lliure per a ús públic durant la 
resta de les hores i en diumenges i festius i, serà per a locals:
En els quals, per l'índole de l'activitat que desenvolupen: - comercials, mercantils, industrials, obres i 
construccions o de serveis, - es requerisca, necessàriament, l'entrada i sortida de vehicles i que 
reunisquen qualsevol de les següents condicions:

• Superfície mínima de seixanta metres quadrats, amb caràcter general i/o quaranta 
metres quadrats, en cas de tallers de reparació de ciclomotors, motocicletes, vehicles 
turisme o maquinària lleugera.

• Reserva    en    superfície    reservat    en    local     propi     de     quaranta     metres     quadrats   
útils, permanentment, per a entrada i sortida de vehicles i per a operacions de càrrega i 
descàrrega, amb caràcter general i/o vint metres quadrats útils per a entrada i eixida de vehicles 
i exercici de l'activitat, en cas dels tallers i obres indicats. 

Article 5º.- 

Les autoritzacions amb gual permanent, es concediran per a tots els dies de la setmana, en 
horari de zero a vint-i-quatre hores i, per a:

- Garatges o aparcaments públics o privats.
- Locals destinats a ús com a garatge. 

Article 6º.- 

Eventual i, excepcionalment, podrà concedir-se gual permanent per a locals destinats a activitats 
que, per l'índole de les mateixes es requerisca tenir l'accés lliure permanentment, havent d'aportar-hi 
els justificants que es consideren oportuns. La concessió d'aquesta autorització serà discrecional, 
prèvia valoració de la documentació aportada i dictamen de la Regidoria Delegada.

Article 7º.- SOL·LICITUDS.: 

Les autoritzacions hauran d'ésser sol·licitades pels interessats o els seus representants, i 
complint les condicions establides en aquesta Ordenança, les prescripcions de les Normes 
Urbanístiques del PGOU de Sant Joan d'Alacant, les d'Activitats Classificades, les industrials i les 
altres normes 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, qui hauran de justificar que, prèviament, 
han abonat els drets i taxes que regulen les Ordenances fiscals en vigor i complit els altres requisits 
exigits.

No obstant això, seran alta d'ofici, en el Padró Fiscal corresponent, els garatges, 
aparcaments, gasolineres, estacions de serveis o locals els titulars dels quals no hi hagueren sol·licitat 
l'autorització i l'Administració municipal tinguera coneixement, a través dels serveis d'Inspecció o per 
denúncia, de l'entrada i eixida de vehicles.

Els canvis de titularitat o de modalitat de les autoritzacions concedides, seran sol·licitats pels 
interessats, aportant-ne els documents justificatius necessaris que legitimen aquest canvi, que podrà 
ser concedit, prèvia inspecció dels Serveis Tècnics Municipals, sempre que es mantinguen les 
condicions i circumstàncies que van servir de base per concedir l'anterior autorització, aplicant-se, en 
tot cas, les disposicions dels articles 4 i 5 d'aquesta Ordenança.



Article 8º.- DOCUMENTACIÓ.: 

A la sol·licitud d'autorització per a entrada de vehicles a través de les voreres, s'haurà 
d'acompanyar la següent documentació:
A) Garatges comunitat propietaris.
1.- Acreditació de la representació del garatge o aparcament, en tots els casos.
2.- Segons les circumstàncies:

a) Llicència  de  primera  ocupació d'aquelles edificacions que l'hagen obtingut amb posterioritat 
a l'1 de gener de 1999, sempre que se sol·licite l'autorització dins de l'any següent a la 
data d'obtenció d'aquesta llicència.

b) Llicència  d'obertura  d'establiments  (garatge)  en  aquelles  edificacions  que   van   obtenir   
la llicència de primera ocupació previament a l'1 de gener de 1999.

c) Plànols  actualitzats  i  visats  per  l'organisme  competent l'any de presentació de la sol·licitud 
i informe del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) en 
aquelles edificacions que van obtenir la llicència de primera ocupació o el visat fi d'obra amb 
anterioritat a l'1 de gener de 1999.

B) Locals destinats a garatges.
1.- Títol de propietat o contracte d'arrendament.
2.- Llicència d'obertura com a garatge de vehicles.
C) Locals amb activitats comercials, mercantils, industrials o de serveis.
1.- Títol de propietat o contracte d'arrendament.
2.- Plànol  actualitzat  i  visat  per  l'organisme competent l'any de presentació de la sol·licitud a 

escala 1/500 o superior de situació del local, en el qual es contemple la possible afectació 
d'elements de mobiliari urbà, jardineria, enllumenat o senyalització, i indicarà l'amplària de 
la vorera o voreres afectades, tipus de paviment i vorada, desnivell respecte de la calçada i 
ample de la via entre alineacions de façanes.

3.- Plànol  actualitzat i visat per l'organisme competent l'any de presentació de la sol·licitud, a escala 
1/100 o superior de distribució del local, que indicarà, clarament, superfície útil, amplària de 
l'altiplà i porta d'accés. Per als garatges o aparcaments es concretaran les zones d'estacionament 
amb les places numerades i les de les de rodadura i maniobra i, per als locals comercials es 
concretaran la zona de càrrega i descàrrega i la de l'exercici de l'activitat, si escau.

4.- Justificant d'estar donat d'alta  i al corrent del pagament de l'I.A.E. 
5.-    Llicència  d'obertura,  pròpia  de  l'activitat. Si se sol·licita estacionament de vehicles en el local, 

s'haurà aportar també llicencia d'obertura com a garatge, tal com es regula en l'article 6é.
D) Gasolineres i Estacions de Servei.
1.- Títol de propietat o de representació.
2.- Plànol de situació, conforme al punt 2 de l'apartat C) anterior.
3.- Plànol de distribució, en el qual apareixeran l'entrada i sortida, situació dels elements, etc.. 
4.- Llicència d'obertura
5.- Justificant d'estar donat d'alta i al corrent del pagament de l'I.A.E.   
E) Aparcaments en superfície.
1.- Representació de l'aparcament.
2.- Plànol de situació, conforme al punt 2 de l'apartat C).
3.- Plànol de distribució, conforme al punt 3 de l'apartat C).

Tots els expedients seran informats pels Serveis Tècnics Municipals, excepte els que 
aporten llicència de primera ocupació amb posterioritat a l'1 de gener de 1999.



Article 9º.- UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA. 

La utilització de les voreres i vies públiques per a l'entrada i sortida de vehicles, constitueix 
un ús i aprofitament especial, ja que beneficia, específicament, a particulars interessats i 
produeix limitacions a l'ús general de les mateixes, per això, aquestes autoritzacions tindran, 
sempre, caràcter discrecional i restrictiu i es concediran excepte el dret de propietat i sense 
perjudici  de tercers, sense crear cap dret  subjectiu a favor dels beneficiaris, qui podran ser requerits 
per suprimir l'entrada de vehicles i reposar, si escau, la vorera, suportant les despeses que comporta 
les obres de reposició, les quals podran ésser revocades, també, en qualsevol moment, per raons 
d'interès públic, urbanístics i/o ordenació del trànsit.

Article 10º.- 

Es consideraran suspeses les autoritzacions d'entrada de vehicles durant els dies i hores 
establits, quan les vies públiques on estiguen els accessos resultaren 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 11º.- OBRES D'ACONDICIONAMENT. 

Si fóra necessari realitzar obres de condicionament de la vorera per a materialització física de 
l'entrada de vehicles, s'adequaran als Plànols d'Urbanització d'Elements Constructius per a obres 
d'urbanització i les instruccions particulars que indiquen els Serveis Tècnics Municipals.

A aquest 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-hi 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.

Per respondre de la correcta execució de les obres de condicionament, es dipositarà la fiança 
establida en la corresponent Ordenança, la qual serà retornada una vegada finalitzades les mateixes, a 
sol·licitud de l'interessat i previ informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals.

Article 12º.- 

Quan s'executen les obres indicades en l'article anterior, hauran de respectar-se tots els béns, 
instal·lacions i serveis públics existents i, en cas que resultara afectat algun d'ells, es reposarà pel 
sol·licitant i al seu càrrec, d'acord amb les instruccions i sota la supervisió dels Serveis Tècnics 
Municipals competents, complint les condicions que s'hi imposen, per la modificació i/o reposició de 
l'element afectat.

Article 13º.- 

Quan les obres a executar afecten a 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.
    En aquelles vies públiques que no tinguen vorera diferenciada, per concedir l'autorització 
d'entrada de vehicles,  els interessats hauran de construir la vorera o qualsevol obra que determinen 



els Serveis Municipals, en el front de l'accés, complint els requisits exigits en els articles 11 i 12 i, 
amb les especificacions que se li indiquen.
    Si la rasant de l'entrada de vehicles és diferent a la rasant de la vorera, els sol·licitants hauran de 
condicionar-les de manera que l'execució de les obres no afecte, en cap cas, a la via pública.

No es permetrà, en  cap cas, l'establiment de rampes o elements similars, per a l'entrada de 
vehicles, siguen provisionals o definitius, havent d'executar-se necessàriament, les obres de 
condicionament.

Article 14º.- SENYALITZACIONS. 

Davant dels accessos autoritzats amb gual, l'interessat pintarà en la calçada, a una distància de 
vint centímetres de la vorada i, paral·lelament a aquesta, una línia groga, de deu centímetres 
d'amplària i discontínua a trams de cinquanta centímetres (UNE 48103), en tota la longitud de la zona 
autoritzada i per a qualsevol tipus de gual. La zona màxima d'ocupació, per buit d'accés, serà de cinc 
metres en els carrers d'amplària igual o superior a dotze metres, i de sis metres en els carrers 
d'amplària inferior a dotze metres.

En supòsits especials i en Polígons Industrials, es podrà autoritzar l'ocupació de fins a vuit 
metres, per a vehicles de gran longitud.

Article 15º.- 

A cada costat de la porta d'accés, visible des de la calçada, i a una altura màxima de 2,20 metres 
sobre el nivell de la vorera, es col·locarà una placa normalitzada, la qual s'obtindrà, previ pagament 
del preu establit, en les Dependències Municipals o en una Mercantil autoritzada, que indicarà el 
nombre d'autorització o registre municipal, horari de vigència, metres d'ocupació autoritzats, 
consignant-se l'any d'expedició o de renovació i vigència, a l'efecte de control, fiscalitat i 
compliment de la normativa vigent. Per raons tècniques o de seguretat, els Serveis Municipals 
podran indicar la necessitat d'instal·lació de duplicats de les plaques o altres elements 
complementaris, que hauran d'instal·lar-se per compte i càrrec de l'interessat. Igualment, per 
raons d'interès públic, urbanístic, ordenació del trànsit o adopció de nous models de plaques o 
tipus de senyalització, l'Ajuntament podrà anul·lar i suprimir les anteriorment concedides o, si 
escau, canviar els distintius anteriors pels nous adoptats.

Article 16º.- 

Els senyals indicats en els articles 14 i 15 hauran de mantenir-se en perfectes condicions de 
conservació, quedant prohibida qualsevol altra senyalització referent a entrada de vehicles que no 
haja sigut autoritzada per l'Ajuntament.

Article 17º.-  PROHIBICIONS. 

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, excepte en el cas de parada en 
què en el mateix romanga un conductor que puga desplaçar-lo, immediatament, en cas necessari.

Article 18º.-  OBLIGACIONS. 

El titular de l'autorització és obligat de: 



A) Comunicar,  per  escrit,  a  l'Ajuntament, qualsevol canvi o modificació que es produïsca quant a  
autorització concedida i objecte de la mateixa.

B) La conservació i manteniment de la senyalització horitzontal i vertical de l'accés.
C) Al pagament de les taxes establides en l'Ordenança Fiscal corresponent. 

Article 19º.-  REVOCACIÓ.: 

Podran ésser causes de caducitat i revocació de les autoritzacions: 
A) La utilització de l'autorització per a finalitats diferents a la concedida.
B) L'ús indegut de l'autorització.
C) No  destinar  el  local  per  a  les  finalitats  declarades  o  modificar  la  seua estructura quant a 

superfície i capacitat.
D) L'impagament de les taxes que estableixen les Ordenances.
E) L'incompliment  de  qualsevol  de  les  obligacions  establides  en  aquesta  Ordenança  o de les 

Normes Urbanístiques del PGOU.
F) La  incompareixença,  resistència  o  negativa  a  qualsevol comprovació o inspecció municipal 

que afecte a l'autorització. 

SECCIÓ SEGONA. 

Reserva d'espai per a aparcament exclusiu i per a càrrega i descàrrega.

Article 20º.- 

L'Ayuntament de Sant Joan d'Alacant podrà autoritzar reserva d'espai en la via pública per a 
aparcament exclusiu, a determinades institucions o establiments i per a càrrega i descàrrega de 
mercaderies i materials, a part que, amb caràcter general, s'hagen habilitat pel propi Ajuntament.

Article 21º.- 

Els interessats en obtenir qualsevol de les autoritzacions indicades en l'article anterior, hauran de 
sol·licitar-la expressament, indicant la via pública i número de policia davant el qual se sol·licita la 
reserva , metres d'ocupació, finalitat o motiu i si és amb caràcter permanent o temporal, concretant, en 
aques últim cas, el temps d'ocupació.

La concessió de l'autorització, serà discrecional, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, 
valorant les circumstàncies del trànsit, la proximitat o no de zona habilitada per a càrrega i descàrrega 
i qualsevol d'altra que es considere oportuna.

Article 22º.- 

Els interessats hauran d'abonar les taxes que establisquen les Ordenances Fiscals en vigor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 

Els expedients iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Ordenança, seguiran els 
tràmits conforme a la normativa anterior fins a la seua resolució.



DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. 

Queden derogades les normes d'ordenances que s'oposen o contradiguen la present i, en els 
assumptes no previstos en la mateixa, s'aplicaran les disposicions de caràcter general que regulen les 
activitats a les Entitats Locals.

DISPOSICIÓ FINAL 

La present  Ordenança entrarà en vigor l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, una vegada complits tots els tràmits reglamentaris.

Sant Joan d’Alacant, 31 de maig de 2001 

L'Alcalde, Françesc de Paula Seva i Sala. 




