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~ ORDENANCA SOBRE LLICENCIES D'ACCES 

DE VEHICLES ALS LOCALS (GUALS) 

1 Art. 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 conseqübncia, 

I estari subjecte a llicbncia municipal, d'acord amb les es- 
pecificacions d'aquesta Ordenan~a, i al pagament de 

1 qualsevol tribut i ingrés de dret públic que li sigui d'apli- 
I 

cació, segons les disposicions vigents en cada moment. 

Art. 2. S'entendri com a gual d'accés de vehicles, 
dins l'imbit de la via pública, tota modificació de l'es- 
tructura de la vorada i vorera que faciliti aquest accés. 
En cap cas, aquesta mena de guals, dissenyats i realitzats 
d'acord amb el que s'indica a l'article 21, podran ser 
projectats o utilitzats com a guals de vianants o com a 
element substitutori d'aquests. 

Art. 3. La titularitat de la llicbncia s'atorgarh a les 
persones físiques o jurídiques o comunitats de propie- 

I 

taris que ostentin la titularitat de la llicbncia preceptiva 
per a l'ús del local o recinte. 

Art. 4. Les llicbncies es concediran pel termini sol- 
licitat amb els límits mixims fixats en la legislació vi- 
gent sobre béns de les entitats locals. 

Art. 5. Per tal d'obtenir la llicbncia d'accés, caldri 
justificar que el local reuneix les condicions següents: 

1) Per a tots els locals: 



Que el tipus d'activitat exigeix necesskiament l'entrada 
i sortida de vehicles. 

Complir els requisits que exigeixin les Ordenances 
d'Edificaci6, Industrials o altres vigents en el moment 
de la sol.licitud, en tot all6 que afecti a la protecció 
contra incendis, ventilació i superfície mínima per plaga 
d'aparcament. 
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lliure reservada permanentment i exclusiva per a les 
tasques de carrega o deschega, excepte en aquells 
locals que tinguin una llicbncia d'activitat relacionada 
amb el ram de l'autombbil i en els establiments que 
necessitin efectuar la chrrega o deschega de pesos 
importants, sempre que acreditin la necessitat d'efectuar 
aquestes operacions i declarin la denominació, nombre 
i ubicació dels aparells mecanics instal-lats i que hau- 
ran de tenir la corresponent Ilicbncia. 

En el cas d'activitats subjectes a reglamentacions espe- 
cífiques que imposin normes de seguretat o higiene per 
a les operacions de c h e g a  i deschrrega, podran no 
aplicar-se els mínims de superfície indicats. 

3) Garatges: 

Caldrh que es tracti d'una edificació o local amb obli- 
gació legal de tenir garatge. 

En la resta de casos caldrh que el local tingui una su- 
perficie mínima de 60 m2 amb capacitat per a tres o més 
vehicles, excepte en els edificis unifamiliars. 

4) Els hotels i establiments similars amb més de cent 
habitacions podran (sempre que ho permetin les condi- 
cions urbanístiques) sol.licitar rebaixos de la vorera que 
permetin als vehicles la parada, sense obstaculitzar el 
trhnsit, per encotxar i desencotxar, amb prohibició de 
l'aparcament en aquesta zona. 

Aquestes llicbncies requeriran un informe del Districte 
i de ltArea de Transports i Circulació i s'assimilaran a 
una llicbncia de gual amb les precisions, quant a liqui- 
dació de taxes, previstes a l'art. 30. 

Art. 6. La llicbncia podri ser concedida per a un Ús 
permanent o horari; en aquest darrer cas es concediran 
per a un o dos intervals amb un mhxim total de 8 o 12 
hores. 

Excepcionalment, es podran autoritzar llicbncies d'ús 
horari per a quatre hores seguides en locals de supefi- 
cie lliure, reservada exclusivament per a les tasques de 
c h e g a  i deschega, compresa entre 20 i 40 m2. 

Art. 7. Es concedir; la llicbncia d'accés permanent 
als locals destinats a garatges de comunitats de propie- 
taris o edificis unifamiliars, als garatges o aparcaments 
i a aquells altres locals de negoci que ho sol.licitin i en 
puguin justificar la necessitat fonamentant-la en l'acti- 
vitat que s'hi desenvolup 

la calqada, a una distancia de 20 cm de la vorada i 
paral.lela a aquesta, una línia discontínua de 10 cm 
d'ample de color groc (segons norma UNE-48103 re- 



ferbncia B-502), en trams iguals de 0,5 a 1 metre de 
llargada i amb la longitud concedida a la llicbncia. 

Art. 9. Al costat de l'accés al local, visible des de la 
calqada i a una alqada mhxima de 2,2 m sobre el nivell 
de la vorera, s'haurh de col.locar un senyal normalit- 
zat, les caracteristiques del qual fixari l'Ajuntament, 
amb la indicació de I'horari autoritzat i el número de 
Registre Fiscal. 

Art. 10. La senyalització indicada hauri de mante- 
nir-se en perfecte estat de conservació. Queda prohibida 
qualsevol altra senyalització referent a la llicbncia 
d'accés de vehicles. 

Art. 11. 1 .  La longitud autoritzada a la llicbncia ser2 
igual a l'amplada que quedi lliure per al pas exclusiu 
dels vehicles en la línia de faqana, augmentada, com a 
mhxim, en un metre. No es comptabilitzari com a am- 
plada reservada per al pas exclusiu de vehicles la part 
reservada per a la sortida de vianants, la qual haurh 
d'estar degudament protegida. 

2. En carrers de menys de 6 metres de calqada, per tal 
de facilitar l'entrada i sortida de vehicles, es podrh au- 
toritzar prolongar la senyalització horitzontal en 1 metre 
més a cada banda, si, un cop constru'it el gual amb la 
mhxima longitud que permet el punt anterior, persis- 
teixen les dificultat d'accés. 

3. Quan aquest gual serveixi d'accés a camions de gran 
tonatge la llargada del gual podri ser superior en dos - 
metres i mig a la de la porta. 

Art. 12. Els límits del gual estaran situats a més d'un 
metre de qualsevol arbre o altres elements del mobilia- 
ri urbh; si aixb no és possible caldrh efectuar-ne el tras- 
llat, prbvia l'autorització corresponent a c k e c  del titu- 
lar de la llicbncia. 

Art. 13. Davant la zona senyalitzada dels locals amb 
llicbncia per a l'accés de vehicles no es podri estacio- 
nar durant les hores que estigui en Ús, llevat del cas en 
qui: el conductor ocupi el vehicle i pugui desplaqar-10' 
quan sigui necessari. 

Art. 14. Excepte en aquells carrers que no tinguin 
vorera diferenciada en alqada, ser2 obligatbria la cons- 
trucció del gual davant dels locals amb llickncia d'accés, 
si bé, en tots els casos,es reforqari la vorera d'acord 
amb els articles 17 i 18. 

Art. 15. Queda prohibida qualsevol altra forma d'ac- 
cés rnitjanqant rampes o elements equivalents, provi- 
sionals o definitius, que permetin l'accés rodat a les 
finques per sobre de la vorera, excepte en els casos in- 
dicats en l'article següent. 

Art. 16. Les obres d'enderroc, reparació o nova 
construcció d'edificis i altres activitats que exigeixin el 
pas de camions per damunt de la vorera comportaran la 
construcció del gual corresponent, excepte quan la du- 
rada de la llicbncia atorgada sigui inferior a sis mesos, 
en qub es podrh aprofitar, si no hi ha cap acord munici- 
pal en contra, el paviment existent, sempre que se'n 
garanteixi la resistbncia per no malmetre les ins- 



tal.lacions soterrades i amb l'obligació de mantenir-10 
en tot moment transitable per als vianants, i de recons- 
truir la vorera un cop finalitzats els treballs que exigeixin 
el pas de vehicles. 

Art. 17. Fins a un pes mhxim autoritzat de 3 tm es 
mantindrh el paviment original de la vorera, amb un 
fonament de formigó en massa de 150 kg/cm2 de 
resistbncia caracteristica, amb un gruix mínim de 15 
cm sobre terreny compactat al 90% del proctor modi- 
ficat. 

Art. 18. Quan el gual serveixi d'accés a vehicles de 
més de 3 tm de pes mhxim autoritzat, el paviment de la 
zona compresa entre la vorada i la porta d'accés es 
col.locarh sobre una base de formigó en massa de 175 
kg/cm2 de resistbncia caracteristica, amb un gruix de 

Art. 19. Els materials utilitzats en l'acabament su- 
perficial de les voreres i vorades que s'hagin de modi- 
ficar amb un gual seran de les mateixes característiques 
que els de la vorera adjacent. 

Art. 20. El rebaix de la vorera afectar2 com a mixim 
els 100 cm més propers a la cal~ada. Per tant, la resta 
de la vorera es mantindri en la seva rasant original i 
procurant conservar una amplada mínima de 90 cm, 
d'acord amb el que preveu el Decret 10011984, de 10 
d'abril, de la Generalitat de Catalunya sobre <&upres: 
si6 de barreres arquitectbniques>>. 

Qualsevol adequació necesshria, originada pel desni- 
vell del carrer, entre el pla inclinat de la vorera i el pla 
horitzontal d'accés al local, s'efectuari dins la finca 
afectada, a partir de la línia de faqana, excepte en els 
carrers amb molt pendent, en els quals el Districte hau- 
rh d'autoritzar el canvi de rasants de la vorera. 

*Art. 21. Les característiques de disseny i materials 
utilitzables en la construcció dels guals són els fitxats 
el 1'Annex I d'aquesta ordenanqa (Model oficial de 
guals), hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matbria 
de supressió de barreres arquitectbniques vigents i seran 
d'aplicació en tots els guals nous que es construeixin a 
partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenanqa. 

L' Ajuntament podrk establir solucions alternatives al 
model oficial, quan així ho aconsellin les especifiques 
característiques dels guals a adaptar, amb l'acord dels 
serveis competents en el disseny urbh i en la concessió 
de la llicbncia. 

Art. 22. El paviment es mantindrk permanentment 
en perfectes condicions de conservació. Les obres de 
construcció, reparació, reforma, supressió i altres que 
necessiti el gual, es faran mitjanqant contracta munici- 
pal, o bé directament pel titular de la llicbncia. En tot 
cas les obres seran a cirrec d'aquest. 

Art. 23. El titular de la llicbncia d'accés o el qui se 
subrogui en la utilització del gual serh responsable de 
totes les obligacions que es derivin d'aquesta Ordenanqa. 

*Modificat segons acord CP. de 17-9-93. 80" 224 i , + j ~ ,  '!$i 
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Art. 24. Les llicbncies s'han d'entendre atorgades 
sense perjudici de tercers i són essencialment revocables 
per raons d'interbs públic i amb dret a indemnització, 
si escau. Conseqüentment, l7AdministraciÓ municipal 
podrh, en qualsevol moment, revocar la llicbncia i, si 
s'ha constniit el gual, requerir el seu titular perqub el 
suprimeixi i reposi la vorera al seu estat original. 

La denegació de les sol-licituds i la revocació de les 
llic&ncies seran sempre motivades. 

Art. 25. El titular de la llicbncia esta obligat a: 

No canviar-ne la titularitat ni les característiques físi- 
ques o d'utilització del gual i del local sense autoritza- 
ció prbvia de 1'Administració municipal. 

La conservació i manteniment del paviment i de la 
senyalització de l'accés. 

Al pagament de les taxes establertes a les Ordenances 
Fiscals vigents. 

Art. 26. Per sol.licitar la llicbncia caldrh presentar la 
documentació següent: 

Títol de propietat o qualsevol altre que acrediti l'ocu- 
pació o utilització del local. 

Llicbncia d'activitat en els casos en qui: sigui neces- 
siria segons la normativa vigent o, en cas que no ho 
fos, llicbncia preceptiva per a l'ús del local o recinte. 

Plhnols de l'emplagament a escala 1500, que indiquin 
clarament la situació del local o recinte i la del gual, la 

disthncia de la finca a l'eix del carrer, la del gual a la 
cantonada més propera, la numeració exacta de la finca 
i la orientació geogrhfica. 

Plhnols del local a escala 1:100 amb indicació de la 
superfície ocupada per a aparcament o zona de c k e g a  
i desckega, amplada de la vorera, de l'accés a la faga- 
na, i del gual, grafiant els elements urbanístics afectats 
i el nombre i tipus dels vehicles que podrh contenir el 
local. 

Art. 27. Prbviament al lliurament de la llicbncia cal- 
drh haver pagat les següents taxes: 

Els drets de llicbncia que fixin les Ordenances Fiscals 
vigents. 

L'import de la taxa corresponent a l'ús de vorera de 
l'any en curs des de la finalització de la construcció 
fins al 3 1 de desembre. 

El dipbsit de garantia de restitució de la vorera al seu 
estat anterior, que es calcular2 en funció de la superfi- 
cie afectada (trapezi definit per l'amplada de la porta, 
del gual i de la vorera) i de les tarifes que estableixin 
les Ordenances Fiscals per a la reconstrucció de pavi- 
ments. En els carrers sense vorera diferenciada en a l ~ a -  
da, la superfície afectada pel gual ser2 el rectangle de- 
finit per la longitud autoritzada a la llicbncia d'accés i 
una cinquena .part de l'amplada del carrer. 

El cost de l'obra de construcció, reparació o modifica- 
ció del gual o de la vorera, en el cas de fer-se mitjangant 
contracta municipal. 



Art. 28. Caldrh acreditar documentalment que s'ha 
efectuat el trasllat dels elements urbanístics que impe- 
deixin I'accés al local o recinte. 

Art. 29. Els canvis de titular comportaran una noví 
llicbncia i l'actualització del dipbsit. Les ampliacions 
reduccions comportaran l'actualització del dipbsit 
17,.A,.-+-,.:L -1 --JAI 2- 1 A 

L auapauu iu IIIUUCI ut: gual vlgeriL. 

En general, les supressions dels guals les farh el con- 
tractista municipal, amb c k e c  al dipbsit de garantia de 
restitució de la vorera. 

En cas que la supressió la faci el propi titular, el dipbsit 
li serh retornat, a petició seva, un cop els Serveis Tbc- 
nics del Districte hagin inspeccionat les obres realitza- 
des i embs un informe favorable. 

Art. 30. En els rebaixos de vorera per a hotels i esta- 
bliments similars, a l'hora de liquidar la taxa anual d'ús 
de vorera, es considerarh com a amplada del gual la 
dimensió mhxima del rebaix o de la zona de la vorera 
per on poden circular els vehicles. Per a la liquidació 
del dipbsit de garantia de restitució de la vorera es 
comptabilitzar2 tota la superfície de la vorera afectada 
pel pas de vehic 

*Art. 31. L' Ajuntament podrh, en qualsevol moment, 
requerir el titular de la llicbncia perqub actualitzi el 
dipbsit,i, si les condicions urbanístiques ho requereixen, 
perqub construeixi el gual segons el model vigent. 

*Modificat segons acord del C.P. de 17-9-93 ' : 2bib .' ' ' ' 

Art. 32. En cas que es construeixi un gual o acce- 
deixin vehicles des de la via pública a un local o recinte 
sense haver obtingut la llicbncia, el Districte requerirh 
el titular de l'activitat, o en el seu defecte l'arrendatari 
o propietari del local, perqub en el termini de quinze 
dies reposi, al seu ckec ,  la vorera en el seu estat anterior 
o, si es reuneixen els requisits necessaris, pergub tramiti 
l'oportuna llicbncia. En aquest cas s'hauran d'abonar 
drets de Ilicbncia dobles i la taxa d'ús de vorera, amb 
un r eckec  del 50%, a comptar des del moment que es 
constitueixi el fet imposable i fins al moment de la seva 
legalització. 

Art. 33. Un cop exhaurit aquest termini de quinze 
dies sense aque s'hagin iniciat els trimits esmentats a 
l'article anterior, el Districte podrh iniciar un expedient 
sancionador que podrh donar lloc a la imposició de 
sancions fins al mhxim autoritzat en la legislació vigent. 

Art. 34. L'incompliment de les condicions establer- 
tes a l'art. 25, en el termini de quinze dies següents a la 
notificació per part del Districte, comportarh la retirada 
de la llicbncia del gual, independentment de les san- 
cions econ6rniques aplicables. 

*Art. 35. E; concedeix un termini d'un any a partir 
de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenanqa perqub els 
titulars de llicbncies concedides anteriorment s'ajustin 
els articles 8 i 9. 



Es concedeix un termini de tres anys a partir de l'en- 
trada en vigor d'aquesta Ordenanqa perqub els titulars 
de llicbncies concedides anteriorment s'adaptin al nou 
model de gual fixat a 1'Annex d'aquesta Ordenan~a. 

L' Ajuntament podri establir convenis amb els titulars 
de llicbncies o els seus representants, fixant períodes 
d'adaptació diferents als establerts a l'ordenanqa. 
Aquests convenis hauran de ser ratificats per la Comis- 
sió de govern i se'n donari compte al Consell Plenari. 

ANNEX I 
F 

Models de guals autoritzats: 
Gual Barcelona-40: per a voreres de menys de 2 m. 

I 

Gual Barcelona-60: per a voreres de més de 2 m i 

i amb arbrat. 
i 
I 

Vegeu croquis 

Art. 36. Queden derogats els articles 1 al 18 i 26 i 
següents de l 'ordenan~a sobre Guals vigent des del 23 
d'abril de 1963. 

?j6P &L, ()\ t 1 O; : 
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GUAL VEHICLES -40 



GUAL VEHICLES -60 




