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Article 1.- S'entén per gual a la via pública tota modificació d'estructura de la vorera o
vorada destinada exclusivament a facilitar l'accés de vehicles a una finca.
Article 2.- Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o duració prefixada.
L'ús d'uns i altres podrà ser permanent o subjecte a horari.
El peticionari haurà d'indicar la classe de gual que sol.licita, i, en tot cas, fonamentar
degudament la sol.licitud.
Article 3.- Els guals d'ús permanent permetran l'entrada i sortida de vehicles durant les
24 hores del dia i davant els mateixos no podrà estacionar-se cap vehicle.
Article 4.- Els guals d'ús horari només limitaran l'estacionament davant dels mateixos
durant la jornada laboral de l'establiment de que es tracti.
LLICENCIES
Article 5.1.- Només podran sol.licitar i, en tot cas, ser titulars de la corresponent
llicència de gual, els propietaris de finques i els arrendataris de locals de negoci,
segons que el gual es demani pel servei d'aquells o per l'ús exclusiu d'aquests.
2.- El titular de la llicencia serà l'únic responsable de les obligacions que corresponguin
als usuaris del gual, qualsevol que aquestes siguin.
Article 6.1.- Els guals s'autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjudici de
tercers. El permís no crea cap dret adquirit, i el seu titular podrà ser requerit, per tal de
que el suprimeixi a costa seva i si s'escau, reposi la vorera al seu anterior estat en els
casos previstos a la present Ordenança.
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2.- Si s'escau, les obres de construcció, reforma i supressió seran executades pel
contractista municipal que tingui adjudicats aquesta classe de treballs o bé pel titular
del gual, sota l'inspecció tècnica de l'Ajuntament, prèvia autorització municipal.
Article 7.- A la sol.licitud de llicencia de gual caldrà acompanyar els següents
documents :
- plànol d'emplaçament
- croquis del local
- còpia de la llicència d'instal.lació, sempre que l'ús del gual estigui lligat a l'exercici
d'una activitat.
- fotografia a on s'aprecii el conjunt de la vorera i façana de l'edifici (no s'acceptaràn
fotografies tipus Polaroid).
Article 8.1.- Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions de guals, hauran de
sol.licitar-se pel seu titular.
2.- Els trasllats seran considerats com a otorgament d'una nova llicencia de gual,
sense perjudici d'abonar les despeses que ocasioni la supressió.
3.- Les llicencies per trasllat i ampliacions de guals seguiran el mateix tràmit que les de
guals nous, inclús amb la taxació dels drets i dipòsits.
Article 9.- Les llicencies de gual s'annul.laran, sense dret a indemnització, en els
següents supòsits :
a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment.
b) Per no fer ús del gual o per ús indegut del mateix.
c) Per canviar les circumstancies en base de les que es va concedir la llicencia.
d) Per no ajustar-se a les característiques tècniques contingudes a l'annex d'aquesta
Ordenança.
e) Per no abonar el preu públic corresponent durant un exercici.
f) Per baixa voluntària.
En aquests supòsits caldrà, si s'escau, refer la vorada i la vorera d'acord amb el perfil
tipus existent en el vial.
Article 10.- En el moment de l'obtenció de la llicencia de gual, el peticionari haurà de
satisfer a l'Ajuntament :
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a) Els drets que assenyala la vigent Ordenança fiscal i la resta de taxes i arbitres que
en cada moment foren exigibles.
b) El dipòsit per tal de garantir, si s'escau, la reposició de la vorera en cas de supressió
del gual, de conformitat amb la quantia fixada en l'autorització.
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS GUALS
Article 11.- L'establiment, modificació o supressió de guals està subjecte a prèvia
llicencia i pagament dels corresponents drets, d'acord amb el contingut d'aquesta
Ordenança. Sempre que per accedir als garatges des d'un vial públic sigui necessària
l'execució d'obres que faciliti l'accés de vehicles, aquestes hauran de realitzar-se
d'acord amb les característiques tècniques establertes en l'annex 1,2 i 3 que
s'incorporen a la present Ordenança, prèvia l'obtenció de la corresponent llicencia
d'obres menors. No obstant s'hi respectaran els guals ja construïts fins a l'entrada en
vigor d'aquesta Ordenança sempre i quan no siguin de vorada de formigó repicada o
de vorera deprimida limitada a la zona del gual.
Els guals s'adequaran a les sol.lucions generals o puntuals que es puguin establir en
els diferents àmbits del Municipi.
En l'àmbit on la vorada col.locada sigui del tipus T-2, s'estableix com a model de gual
el T-3 grafiat en l'annex 1.
En l'àmbit del sector de Mas Duran, on les voreres tinguin una amplada igual o
superior a 1,40 metres es permetrà el gual tipus "Barcelona-vehicles T-5", d'acord amb
l'establert a l'annex 2.
En l'àmbit on la vorada col.locada sigui de pedra natural, es permetrà el repicat de la
mateixa d'acord amb l'establert a l'annex 3.
En l'àmbit on la vorada instal.lada sigui el model T-1 no es permetrà la seva
modificació.
Queda prohibida tota forma d'accés per mitjà de rampes, instal.lació provisional o
circumstancial d'elements mòbils, com cossos de fusta, metàl.lics o d'obra a la rigola,
etc. , diferents als establerts en aquesta Ordenança.
Article 12.- El titular del gual estarà obligat a :
1) Col.locar la placa de gual, amb el corresponent distintiu de l'any en curs, a la part
superior central de la porta d'accés ; en cas de no existir porta, en el costat esquerra.
2) Conservar el paviment i el disc senyalitzador.
3) Construir el gual de conformitat a les normes contingudes en l'annex d'aquesta
Ordenança, i efectuar en ell i a costa seva les obres ordinàries que li ordeni
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l'Ajuntament, d'acord amb les normes que s'adjunten de forma gràfica a l'annex
d'aquesta Ordenança.
SANCIONS

Article 13.- La construcció, modificació o supressió d'un gual sense la corresponent
autorització, o sense ajustar-se a les condicions establertes a la mateixa, donarà lloc a
la conseqüent responsabilitat, de conformitat amb la legislació urbanística i altra
normativa especial vigent.
Sant Quirze del Vallès, 4 d'octubre de 1996.

annex:
1.- model de gual per vorades tipus T-2
2.- model de gual per voreres en l'àmbit del Mas Duran.
3.- model de gual per vorades de pedra.
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