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 O r d e nança reguladora de la càrrega i descàrrega de
mercaderies als comerços del nucli urbà de Llíria

Article 1.- Objecte.- 

L’objecte d’aquesta ordenança és la regulació amb caràcter general de les funcions
de càrrega i descàrrega en vehicles de repartiment de tota mena de mercaderies als
comerços del casc urbà de Llíria, segons l’àmbit que es defineix a l’Annex I a esta
Ordenança, a excepció de l’abastiment de combustible a les estacions de
subministrament de carburant”. 

Article 2.- Vehicles per a realitzar les funcions de càrrega i descàrrega.- 

Les funcions de càrrega i descàrrega es realitzaran en vehicles dedicats al transport
de mercaderies, o en qualsevol que realitze aquestes tasques d’acord amb esta
Ordenança, a les zones habilitades a l’efecte i dins les hores establertes i
senyalitzades. 

Article 3. Excepcions.- 

Els vehicles de transport de més de 10 tones estaran sotmesos a una autorització
especial i expressa, d’acord amb el que s’establix a l’article 5é d’aquesta Ordenança.

Article 4.- Ordre d’utilització d’espais per a la càrrega i descàrrega.- 

1. La càrrega i descàrrega es realitzarà per ordre de preferència, de la manera
següent:
a) A l’interior dels locals comercials i industrials, sempre que reunisquen les
condicions adequades i les característiques dels vials ho permeten.
b) A les zones reservades i en l’horari senyalat
c) A les zones de càrrega i descàrrega o llocs que senyale l’Ajuntament.

2. Únicament es permetrà la càrrega i descàrrega fora de les zones reservades, els
dies, hores i llocs que s’autoritze especialment i prèvia solAlicitud.

Article 5. Vehicles de més de 10 tones.- 

1. Els camions de transport superior a les 10 tones, prèvia autorització expressa
podran descarregar exclusivament si es dona almenys una de les circumstàncies
següents:
a) Si la càrrega o descàrrega té lloc a l’interior de locals comercials i industrials que
reunisquen les condicions adequades i utilitzant els trajectes prèviament autoritzats.
b) Si la càrrega o descàrrega és per a un destinatari solament.
c) Si es dona al lloc destinat per l’Ajuntament per a aquest fi.



2

2. L’autorització correspondrà a l’Alcaldia o regidor delegat que tinga assumides les
competències en matèria de transports, i regularà els següents aspectes:
a) Espais i horaris autoritzats per a la càrrega i descàrrega.
b) Trajecte a realitzar dins el casc urbà.
c) Altres condicions que siguen necessàries per a realitzar les operacions de

càrrega i descàrrega d’acord amb el que estableix esta Ordenança. 

Article 6.- Prohibició d’ocupació de la via pública.- 

Les mercaderies, els materials o altres coses objecte de la càrrega i descàrrega, no
es deixaran a la via pública, traslladant-se directament i immediatament de l’immoble
al vehicle i a l’inrevés. En situacions extraordinàries caldrà comptar amb l’autorització
prèvia de l’Ajuntament.

Article 7.- Prohibició de sorolls i d’embrutar la via pública.- 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de realitzar amb les mesures de
seguretat necessàries amb la fi d’evitar sorolls i molèsties innecessaris i l’obligació de
deixar neta la via pública.

Article 8.- Proximitat a la vorera.-

Les mercaderies es carregaran i descarregaran pel costat més pròxim a la vorera
utilitzant els mitjans necessaris i el personal suficient per a agilitar l’operació,
procurant no dificultar la circulació de vianants i de vehicles. Si existeix qualsevol
tipus de perill, caldrà senyalitzar-ho degudament.

Article 9.- Prohibició d’estacionament per altres vehicles.- 

No podran romandre estacionats a les zones de càrrega i descàrrega, vehicles que
no estiguen realitzant aquesta activitat.

RÈGIM SANCIONADOR

Article 10.- Tipificació de les infraccions.- 

1.Les infraccions regulades a la Llei de Tràfic i Seguretat Vial sobre les zones de
càrrega i descàrrega, seguiran el procediment sancionador establert a l’efecte.

2.Les no regulades per la Llei de Tràfic i Seguretat Vial i que suposen infracció de
qualsevol dels preceptes d’aquesta ordenança, es tramitarà de conformitat amb el
que disposen la legislació de procediment administratiu comú i el reglament del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.

3. D’acord amb el principi de proporcionalitat regulat als articles 131 de la Llei de
30/1992, de 26 de novembre, 101 del Codi de Circulació i 92.3 del Reglament
General de Circulació, s’establixen els següents criteris degraduació de les
infracciones:
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a) Infraccions Tipus I:
- Operacions de càrrega i descàrrega que provoquen sorolls innecessaris i que
embruten la via pública.

b) Infraccions Tipus II: 
- Operacions de càrrega i descàrrega fora de l’horari permés.
- Operacions de càrrega i descàrrega fora del lloc habilitat.
- Operacions de càrrega i descàrrega dificultant la circulació de vehicles i
vianants.
- Excès dels temps necessari per a realitzar aquestes funcions.

c) Infraccions Tipus III: 
- Realitzar operacions de càrrega i descàrrega amb vehicles de més de 10 tones
en les àrees corresponents, sense autorització especial o fora dels llocs
autoritzats.
- Realitzar operacions de càrrega i descàrrega amb vehicles que per les seues
dimensions no estiguen autoritzats a la zona.
- Utilització de l’autorització d’altra persona.
- Falsificació de l’autorització expesa per l’Ajuntament.
- Estacionar vehicles en zona de càrrega i descàrrega.

 

Article 11.- Sancions.- 

1. Les sancions per les infraccions tipificades en l’article anterior, d’acord amb l’article
16 de Reglament General de Circulació, són:

-Infraccions Tipus I, fins a 30 euros
-Infraccions Tipus II fins a 60 euros, i retirada de l’autorització expesa per
l’Ajuntament fins a dos mesos.
-Infraccions Tipus III, fins a 60 euros i retirada de l’autorització expesa per
l’Ajuntament fins a sis mesos. 

2. De les sancions imposades per l’Ajuntament es donarà trasllat als Organismes
competents amb la fi de prendre les mesures legals que pertoquen.

Article 12.- Desenvolupament d’aquesta ordenança.- 

L’Alcaldia podrà dictar les providències i disposicions que pertoquen per a la correcta
execució, aclariment i desenvolupament del contingut d’aquesta ordenança.

Annex.- Zones i horaris de càrrega i descàrrega.

Les zones de càrrega i descàrrega i els seus horaris són els següents:

a) Zona 1- "Llíria, a cel obert": Zona Centre Comercial Històric
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Es prohibix realitzar operacions de càrrega  i descàrrega els diumenges i festius en
tota la zona 1.

L’horari serà de dilluns a divendres de matí i vesprada: de 9:00 a 13:30 (excepte el
dijous) i de 16:00 a 19:00  hores. Els dissabtes de 9:00 a 13:00 hores 

b) Zona 2- La resta del municipi

L’horari serà de dilluns a divendres de  matí i vesprada: de 9:00 a 13:30 i de 16:00 a
19:00  hores. Els dissabtes de 9:00 a 13:00 hores

Els dies i les situacions concretes de càrrega i descàrrega no especificades en
l'Ordenança hauran de solAlicitar-se prèviament a l'Ajuntament de Llíria, el qual podrà
autoritzar-les si ho estima convenient.

DISPOSICIONS FINALS 

Les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies entre les 23 i les 8 hores
hauran de respectar l’Ordenança sobre prevenció de la contaminació acústica de
l’Ajuntament de Llíria i no superar els nivells de soroll establerts en aquesta. (BOP
25/3/96).

Tot el que fa referència a la càrrega i descàrrega no disposat en aquesta Ordenança
es regirà per la Llei de Seguretat Vial i l’Ordenança Municipal d’Ocupació de la Via
Pública.


