1999/3857 - AJUNTAMENT DE VILA-SECA
Edicte
L'Ajuntament Ple en sessió realitzada el dia 26 de març de 1999, va adoptar l'acord d'aprovació
definitiva de l'Ordenança sobre llicències d'accés de vehicles als locals o recintes (guals).
D'acord amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de bases del règim local es publica,
mitjançant el present edicte, el text íntegre de l'ordenança aprovada, la qual entrarà en vigor
quan hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a què fa referència l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de bases de règim local.
CAPÍTOL I
Concepte i classes
ARTICLE 1.
1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a l'inrevés, constitueix un ús
comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, estarà subjecte a llicència
municipal, d'acord amb les especificacions d'aquesta ordenança.
2. S'entén per gual d'accés de vehicles, dins l'àmbit de la via pública, tota modificació de
l'estructura de la voravia i vorera que facilitin aquest accés, així com també, l'accés en carrers
de vianants.
3. Queda prohibida qualsevol altra forma d'accés mitjançant rampes, instal·lació provisional o
circumstància d'elements mòbils, com cossos de fusta o metàl·lics, col·locació de rajola, sorra,
etc., excepte que prèviament s'obtingui una autorització especial.
ARTICLE 2.
1. Les llicències podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb prefixada durada.
2. Les llicències podran ésser també d'ús permanent, i comprendran les vint-i-quatre hores del
dia, horari feiner o de qualsevol horari parcial.
ARTICLE 3.
Al davant de l'espai afectat no es podrà estacionar cap vehicle, ni el del titular de la llicència,
sempre que acrediti haver pagat la taxa anual i estigui correctament senyalitzat.
ARTICLE 4.
L'Ajuntament facilitarà als titulars de les llicències un placa d'autorització de gual, aquesta
haurà d'estar instal·lada a la façana de l'immoble, en lloc visible i fix.
CAPÍTOL II
Llicències
ARTICLE 5.
1. Només podran sol·licitar, i, en el seu cas, ser titulars de la corresponent llicència, els
propietaris i arrendataris de finques urbanes.

2. Les llicències se sol·licitaran mitjançant imprès normalitzat, al qual s'adjuntaran els plànols
de situació, un plànol de planta del local o recinte i un de façana, on es detalli de forma clara
l'accés al local o recinte.
3. El titular de la llicència en primer lloc i, subsidiàriament, el propietari del local per al qual se
sol·liciti, seran responsables de les obligacions que incumbeix als usuaris. A tal efectes, la
sol·licitud del gual haurà de signar-la el propietari de l'immoble, presentant la seva conformitat.
4. Concretament, el propietari de l'immoble respondrà solidàriament, amb el titular de la
llicència, de l'obligació de reposar la vorera i voravia al seu estat primitiu, un cop finalitzada la
llicència.
ARTICLE 6.
Les llicències s'han d'entendre atorgades sense perjudici de tercers i són essencialment
revocades per raons d'interès públic. Conseqüentment, l'Administració municipal podrà, en
qualsevol moment, revocar la llicència i, s'hi s'ha construït el gual, requerir el seu titular
perquè, al seu càrrec, el suprimeixi i reposi la vorera al seu estat original.
ARTICLE 7.
1. L'Ajuntament podrà, en el seu moment, determinar els vials de la població en els quals no
sigui procedent la construcció de guals donades les seves especials característiques.
2. Serà potestat de l'Alcaldia-Presidència la concessió de la llicència, vistos els informes
tècnics i administratius corresponents.
ARTICLE 8.
Per a obtenir la llicència s'han de complir, en qualsevol cas, els requisits que exigeix la
normativa urbanística i d'edificació i la normativa tècnica i de seguretat en tot allò que afecti a
la protecció contra incendis, la ventilació, les instal·lacions tècniques i, a més, es precisarà
acreditar:
1. Respecte a tota classe de locals de negocis:
A. Que la seva índole exigeixi necessàriament l'entrada i sortida de vehicles.
B. Que disposi, a més d'espai suficient, amb caràcter permanent i sense altra destinació, amb
capacitat per a un camió o una furgoneta com a mínim.
C. Hauran de disposar de la preceptiva llicència d'activitat.
2. Respecte a les vivendes i locals on no s'exerceixi activitat:
A. Que es tracti d'edificació amb obligació legal a tenir garatge-aparcament.
B. Que s'acrediti tenir-lo voluntàriament amb capacitat per a dos o més turismes, excepte a les
edificacions destinades a vivendes d'una o més famílies, com torres, xalets, o altres resultants.
En aquests casos, podrà concedir-se per a un turisme.
ARTICLE 9.

1. Qualsevol modificació de la llicència atorgada haurà d'ésser sol·licitada pels titulars en la
forma assenyalada a l'article 5è.
2. Els canvis de titular, i també els trasllats, comportaran una nova llicència, sense prejudici en
aquest últim cas, de l'abonament de les despeses que ocasioni la baixa i el retorn de la vorera al
seu estat original.
3. La modificació de la llicència consistent en l'ampliació o reducció del seu àmbit comportarà,
si s'escau, l'adaptació al model de gual vigent. Amb l'obligació, en aquest últim cas, de retornar
la vorera al seu estat original en els metres que es donen de baixa.
4. En qualsevol cas, s'haurà d'abonar l'import de les quantitats que corresponguin segons les
ordenances fiscals.
5. Quan se sol·liciti la baixa de la llicència, si la vorera i/o la voravia estiguessin en mal estat o
fora de rasant, el titular tindrà l'obligació de reposar-les i arreglar-les, així com l'obligació de
reposar els serveis que s'hagin pogut afectar. En qualsevol cas la reposició i/o la reparació
seran a càrrec del titular. També haurà de retornar a l'Ajuntament la placa de senyalització.
ARTICLE 10.
Les llicències quedaran resoltes i sense efecte, i sense dret a indemnització:
1. Per no conservar en perfecte estat el seu paviment o pintura, d'acord amb el que disposa el
següent article 15è.
2. Pel no ús o ús indegut de l'accés.
3. Per no tenir el local capacitat exigida a l'article 8è o per no destinar-se plenament a les
finalitats que s'indiquen.
4. Per haver canviat les circumstàncies en les quals es basà la concessió.
5. Per canviar de titular i no haver-se legalitzat la transmissió.
6. En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta
ordenança i en la fiscal corresponent.
7. Per qualsevol altra d'interès general.
ARTICLE 11.
1. La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l'amplada que quedi lliure per al pas
exclusiu dels vehicles en la línia de façana. No es comptabilitzarà com a amplada reservada per
al pas exclusiu de vehicles la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d'estar
protegida com cal. Als carrers del casc antic i d'altres zones on l'amplada de la calçada o les
característiques dels vehicles així ho aconselli es podrà donar llicència per a senyalitzar una
zona més ampla, sempre previ informe dels tècnics corresponents.
2. Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals són els
fixats en l'annex I d'aquesta ordenança (model oficial de guals). En qualsevol cas, serà d'obligat
compliment el previst al Decret 135/1995, de 24 de març de desplegament de la Llei 20/1991,

de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i
d'aprovació del Codi d'Accessibilitat.
3. Qualsevol adequació necessària, originada pel desnivell del carrer, entre el pla inclinat de la
vorera i el pla horitzontal d'accés al local es realitzarà dins de la finca afectada, a partir de la
línia de façana, llevat dels carrers amb molt de pendent, en el quals l'Ajuntament haurà
d'autoritzar el canvi de rasant de la vorera i qualsevol altra modificació.
ARTICLE 12.
Prèviament al lliurament de la llicència caldrà haver satisfet l'import dels tributs i d'altres
ingressos que siguin d'aplicació segons les disposicions vigents en cada moment.
CAPÍTOL III
Obres i senyalització
ARTICLE 13.
1. Davant els accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm de la voravia
i paral·lela a aquesta, una línia contínua de 10 cm d'amplada de color groc (segons norma
UNE-48103 referència B-502), als llocs on es pugui estacionar. Aquesta línia acabarà en dues
línies perpendiculars (veure annex I). Es prohibeix pintar les vorades.
2. Els titulars de la llicència hauran de proveir-se, en l'Administració municipal, de la placa de
senyalització i, si s'escau, del distintiu anual de vigència, que seran de propietat municipal i
s'entregaran en caràcter temporal per a ús exclusiu del sol·licitant.
3. Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d'altres que comportin la
llicència les farà directament el titular de la llicència sota la inspecció tècnica de l'Ajuntament
o bé, si s'escau, pel contractista municipal que tingui adjudicats aquesta classe de treballs. En
tot cas, les obres seran a càrrec del titular de la llicència.
4. Per a l'execució de les obres de construcció, reparació, reforma, supressió i d'altres que
comportin la llicència de gual s'haurà d'obtenir la corresponent llicència municipal d'obres.
ARTICLE 14.
El paviment de la vorera no es podrà modificar, salvat que pels serveis tècnics municipals es
consideri el reforçament de l'estructura de la vorera.
ARTICLE 15.
El titular de la llicència estarà obligat a:
1. La perfecta conservació del paviment de la vorera i, en el seu cas, de la placa de
senyalització.
2. Mantenir la pintura de la calçada en perfectes condicions de visibilitat.
3. Qualsevol altra que pugui assenyalar l'Administració municipal.
ARTICLE 16.

1. Tota obra de reparació o nova construcció d'immobles que exigeixi el pas de camions i
vehicles per la vorera comportarà la construcció del corresponent gual, amb una durada
prefixada i previ el pagament dels drets corresponents, havent de sol·licitar el permís pel
procediment ordinari.
2. Als efectes d'aquest article, podrà aprofitar-se, sense perjudici d'acord municipal en contra,
el paviment existent amb la protecció que informin els serveis tècnics municipals, amb
l'obligació de mantenir-lo transitable en tot moment pels vianants i procedir a la construcció de
la vorera i reposició dels serveis afectats un cop realitzats els treballs que exigeixin el pas de
vehicles, la qual cosa s'efectuarà d'acord i sota la direcció dels serveis tècnics municipals.
CAPÍTOL IV
Sancions
ARTICLE 17.
1. En cas que es construeixi un gual o accedeixin vehicles des de la via pública a un local o
recinte sense la corresponent llicència municipal, l'Administració municipal requerirà al titular
de l'activitat, o en el seu defecte l'arrendatari o propietari del local o recinte, perquè, en un
termini de quinze dies, reposi a càrrec seu la vorera al seu estat primitiu.
2. Si es reuneixen les condicions i requisits establerts en aquesta ordenança, l'infractor haurà de
sol·licitar l'oportuna llicència dins del termini indicat, sense perjudici de l'abonament dels
tributs i recàrrecs que s'estableixin en la corresponent ordenança fiscal.
ARTICLE 18.
Un cop exhaurit el termini esmentat sense que s'hagin iniciat els tràmits esmentats a l'article
anterior, l'Ajuntament podrà iniciar un expedient sancionador que podrà donar lloc a la
imposició de les sancions que corresponguin.
L'Ajuntament podrà realitzar, si s'escau, les obres de reposició de la vorera al seu estat original
que, en qualsevol cas, seran a càrrec de l'infractor.
CAPÍTOL V
Servei de grua municipal
ARTICLE 19.
Els usuaris dels guals que no puguin utilitzar-los, degut a l'estacionament indegut d'un vehicle
que obstaculitzi l'entrada o la sortida del mateix, podran requerir la presència del servei de grua
municipal, per a la retirada del vehicle.
Serà condició indispensable perquè el servei de grua municipal retiri aquests vehicles el
compliment dels següents requisits:
1. Que la placa estigui col·locada a la façana en lloc visible i fix.
2. Que el gual estigui correctament senyalitzat.
3. Que el titular de la llicència estigui al corrent de les obligacions fiscals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1. Es concedeix un termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança perquè
els titulars de llicències concedides anteriorment s'ajustin al previst als articles 13, apartats 1) i
2).
2. Es concedeix un termini de tres anys a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança
perquè els titulars de llicències concedides anteriorment s'adaptin al nou model de gual fixat a
l'annex 1 d'aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL
1. No procedirà la transmissió de les llicències atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor
d'aquesta ordenança, a no ser que s'ajustin als requisits i a les condicions exigides en aquesta.
2. En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança, serà d'aplicació l'Ordenança
municipal reguladora de la policia general de les vies urbanes.
3. Queden derogats els articles de l'esmentada ordenança i aquelles disposicions que s'oposin al
que estableix la present.
4. Aquesta ordenança entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament el text de la mateixa i
hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local i estarà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa.
Vila-seca, 30 de març de 1999.-- El secretari general, Adolf Barceló i Barceló.
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