ORDENANÇA REGULADORA DELS GUALS A LA VIA PUBLICA

Capítol I. Disposicions generals

Article 1
Hom anomena gual, als efectes d'aquesta ordenança, la realització de qualsevol modificació de
l'estructura de la vorera davant d'una finca, amb la finalitat de facilitar l'accés de vehicles al
seu interior.

Article 2
La formació, modificació o trasllat de guals està sotmesa a l'obtenció prèvia de llicència
municipal, en els termes previstos en la legislació i el planejament vigents, i aquesta o altres
ordenances i reglaments.

Article 3
Les llicències s'atorgaran sense perjudici de tercers.

Article 4
Les llicències de gual seran de duració indefinida i d'ús permanent sense limitació horària a
l'entrada i sortida de vehicles.

Article 5
Les autoritzacions seran sempre discrecionals i no crearan cap dret subjectiu.

Article 6
El titular de la llicència serà el responsable de totes les obligacions que es derivin del seu
atorgament, amb independència de la persona que pugui ser-ne l'usuari.

Article 7
La sol·licitud haurà d'acreditar l'existència de places d'aparcament a l'interior de la finca, o
d'un establiment autoritzat que exigeixi l'entrada i sortida de vehicles i disposi al seu interior
d'espai lliure per a un o més vehicles.

Article 8
No es concediran guals en edificis o finques que, per no tenir la suficient amplada de porta
d'accés o per estar situats en vials que no permetin el suficient radi de gir a l'entrada, fossin
causa que els vehicles obstaculitzessin la calçada per realitzar la maniobra d'accés.

Capítol II. Condicions tècniques d'execució

Article 9
1) La modificació de la vorera per a la formació de la rampa d'accés s'haurà de limitar a la
vorada quan es tracti d'amplada de vorera inferior a un metre.
2) En altres casos, s'admetrà afectar una franja d'una amplada màxima de 40 cm més les peces
de vorada i haurà de coincidir amb peces senceres del paviment si aquest és d'un tipus
discontinu, sense provocar esgraons de cap tipus.

Article 10
No es permet cap mena d’instal·lació d'elements mòbils o fixos que envaeixin la vorera o la
calçada per a accés de vehicles.

Article 11
La longitud mínima dels guals serà de 3 metres, sense que pugui excedir més de 1,50 metres
l'amplada del portal d'accés a l'aparcament o establiment.

Article 12
Solament s'admetrà un únic gual per a l'accés a l'aparcament interior d'una finca, sense
perjudici dels que puguin ésser sol·licitats per als establiments relacionats a l'article 7.

Article 13
Els guals s'hauran de pintar de color groc i formar una franja contínua de l'amplada de la
vorada amb la longitud autoritzada a la llicència municipal.

Article 14
La placa senyalitzadora s'haurà de col·locar en un lloc perfectament visible i mantenir-se en
bon estat.

Article 15
Quan els guals siguin destinats al pas de vehicles de més de 3 Tm. de pes total, s'haurà de
formar una base de formigó H-150 de 20 cm de gruix mínim.

Capítol III. Infraccions i sancions

Article 16
1) Les llicències de guals podran ser anul·lades per no conservar en perfecte estat el paviment
o la pintura, per un ús indegut, per circumstàncies relatives o la circulació del sector o per
l'incompliment de qualsevol obligació imposada en aquesta ordenança.
2) En cas d’anul·lació de la llicència, el titular té l'obligació de refer la vorera al seu estat
original.

Article 17
L'incompliment del que preveu aquesta ordenança podrà donar lloc a sancions de fins a 5.000
pessetes, que es tramitaran d'acord amb la normativa específica, i podran ser reiterades si en
el termini d'un mes des del seu requeriment no és corregida la deficiència, sense perjudici del
règim sancionador previst en el vigent Reglament de disciplina urbanística.

Disposició final

Queda sense efecte qualsevol norma o acord municipal que estigui en contradicció amb el que
estableix aquesta ordenança.

La Bisbal d'Empordà, juliol de 1993
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