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Dimecres, 16 de juliol de 2014

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Rubí. Serveis Centrals

EDICTE

El Ple, en la sessió ordinària de 19 de desembre de 2013, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal sobre Llicències 
de Guals i Estacionaments Reservats de Rubí.

L'expedient s'ha sotmès a informació pública, mitjançant la publicació d'un edicte al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 21 de febrer de 2014, al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de febrer de 2014, al tauler 
d'anuncis d'aquesta corporació el dia 10 de febrer de 2014 i a El Periódico de Catalunya del 14 d'abril de 2014.

Transcorregut el termini de trenta dies d'informació pública, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu per manca 
de presentació d'al·legacions i reclamacions.

De conformitat amb allò establert a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local,  
es procedeix a publicar completament el text del Reglament definitivament aprovat.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar 
de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la província, d'acord amb el que disposen els articles 
10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, es 
pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Títol I. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1. OBJECTE

L'objecte d'aquesta ordenança és regular la concessió, modificació i revocació de llicències de guals i d'estacionaments 
reservats, així com les condicions i règim que hagin de complir els titulars i usuaris d'aquests espais.

Títol II. CONCEPTES I CLASSIFICACIÓ

Capítol I. GUALS

Article 2. DEFINICIÓ

S'entén per gual a la via pública, l'espai reservat per a l'entrada i sortida de vehicles des dels immobles o propietats 
enfront els quals s'autoritzi,  independentment  de l'estructura física de la vorera,  calçada o vorada sobre la qual es 
concedeix l'ús privatiu a precari a una persona física o jurídica.

Article 3. ÚS COMÚ ESPECIAL DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC

1. L'accés de vehicles des de la via pública als locals, recintes o solars, 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,  i  al  pagament  de  qualsevol  tribut  i  ingrés  de  dret  públic  que  li  sigui  d'aplicació  segons  les 
disposicions vigents, en cada moment, que s'estableixin segons la zona d'ubicació de la finca dins el terme municipal, 
que consta a l'Ordenança Fiscal vigent.

2.  L'expedient per a la concessió de la llicència de gual es podrà iniciar d'ofici en els casos que els serveis tècnics  
municipals o la policia local comprovin que en el local o propietat s'està realitzant entrada i sortida de vehicles, previ  
requeriment de legalització al titular, usufructuari o llogater de la finca, i prèvia tramitació del corresponent expedient 
sancionador.

Article 4. CLASSIFICACIÓ

1. Els guals es classifiquen en: C
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1. Guals per a activitats.
2. Guals per a garatges aparcament.
3. Guals per a garatges cotxera.
4. Guals per obres.

1.1. Guals per a activitats. S'entén com a gual per a activitats, aquells que es sol·liciten per l'entrada i sortida de vehicles 
a recintes per a exercir una activitat industrial o comercial dins d'un local, o zona comú d'ús privatiu per a la que han de  
disposar de la corresponent llicència municipal.

1.2. Guals per a garatges aparcament. S'entén com a gual per a garatges aparcament aquells que es sol·liciten per a 
locals que es destinaran habitualment a l'aparcament de vehicles, caravanes o remolcs, i a on es tanquin cinc o més 
d'aquests vehicles. Aquestes places podran estar en règim de lloguer o propietat dividida.

1.3. Guals per a garatges cotxera. S'entén com a gual per a garatges cotxera aquells que es sol·liciten per a locals o  
recintes en què habitualment es tanquen fins a quatre vehicles, caravanes o remolcs.

1.4. Guals per obres. S'entén com a gual per obra aquells que es sol·licitin per la construcció o rehabilitació d'immobles i 
locals en els quals l'entrada de vehicles sigui necessària per l'objecte esmentat.

Article 5. DURADA I CONTINGUT DE LA LLICÈNCIA DE GUAL

1. El dret de gual es pot concedir amb caràcter indefinit o per un temps determinat. El peticionari haurà d'indicar la  
classe de gual que sol·liciti i, si s'escau, fonamentar degudament la petició.

2.  Pel  cas  que tinguin caràcter  limitat,  sempre amb vigència  anual,  coincidiran amb l'any natural  i  es prorrogaran 
automàticament sempre i quan no s'hagin modificat les circumstàncies de la llicència.

3.  La llicència expressarà la seva condició  d'atorgament  per raons d'interès públic,  d'urbanització i  d'ordenació del 
trànsit,  la  identificació de la persona o entitat  autoritzada, la  ubicació i  delimitació del  gual  autoritzat,  el  termini  de 
vigència, l'horari, les característiques de la senyalització, de la vorera i de la vorada, així com la resta de condicions que 
s'escaiguin.

Article 6. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA DE GUAL

1. Generals.

1.1.  Les  llicències  s'autoritzaran  discrecionalment,  s'entendran  atorgades  sense  perjudici  de  tercers  i  seran, 
essencialment, revocables temporalment o definitivament per raons d'interès públic. Conseqüentment, l'Administració 
municipal  podrà,  en  qualsevol  moment,  revocar  la  llicència  sense  haver-hi  lloc,  en  cap  cas,  a  indemnització  o 
compensació de cap mena i procedirà, al seu càrrec, a la reposició de la vorera.

1.2. La llicència que autoritza el gual serà personal i intransferible sense previ consentiment municipal.

1.3. Les llicències de guals es podran concedir amb caràcter temporal limitat o il·limitat:

a) Tant en un cas com en l'altre, els guals emparats en les llicències podran ser d'ús permanent o d'ús horari.
b) Els guals d'ús permanent tindran efectes durant les vint-i-quatre hores del dia.
c) Els guals d'ús horari només tindran efectes en la franja horària per a la qual siguin concedits.

Les llicències per a guals d'ús horari només podran ser concedides per a facilitar l'accés de vehicles a locals en els 
quals es duguin a terme activitats comercials, industrials i altres activitats que no precisin l'ús permanent i que acreditin 
la disposició a l'interior del local d'una zona destinada exclusivament a càrrega i descàrrega. La franja horària serà de 12 
hores i sempre consecutives.

1.4. Només podran ser titulars de la corresponent llicència de gual:

a) Els propietaris de locals o recintes segons que el gual es concedeixi per aquells o aquests.

b) Les persones físiques o jurídiques mentre realitzin una activitat lícita en un local i disposin de llicència d'activitats en 
la finca en la qual se sol·licita el gual. Tindran la consideració de substituts del contribuent, en relació a l'aprofitament  
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constituït per les entrades de vehicles a través de les voreres, els propietaris de les finques i locals als que donin accés 
les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir, en el seu cas, les quotes sobre els beneficiaris.

c) Les comunitats de propietaris pel cas que es sol·liciti un gual a un recinte privat on hi hagi diferents propietaris i/o 
arrendataris.

1.5. L'espai d'ús que es concedirà sobre la vorera, superfícies o plataformes úniques o altres béns o espais de domini 
públic i ús públic tindrà una amplària igual a la de la porta d'accés al recinte, no inferior a tres metres, i no excedirà en 
més d'un metre per cada costat, l'espai que quedi lliure per al pas exclusiu dels vehicles en la línia de façana. En aquells  
casos en que l'interès públic ho aconselli, es podrà augmentar aquesta amplària.

1.6. Quan aquest gual serveixi d'accés a camions de gran tonatge la llargada podrà ser superior en tres metres a la de  
la porta.

1.7. Els límits del gual estaran situats a fora de qualsevol arbre, enllumenat públic o altres elements del mobiliari urbà; si 
això no és possible, caldrà efectuar-ne el trasllat prèvia l'autorització corresponent i seguint les instruccions dels serveis 
municipals i anirà a càrrec del sol·licitant de la llicència de gual.

La  impossibilitat  del  trasllat,  que  comporti  la  eliminació  de  qualsevol  element,  previ  informe favorable  pels  tècnics 
municipals, comportarà subsidiàriament la corresponent indemnització a l'Ajuntament a càrrec del titular de la llicència.

1.8. Si la morfologia del vial i/o l'especificitat del gual ho aconsellen, l'Ajuntament podrà autoritzar altres dissenys de 
vorada que els que contempla aquesta ordenança.

1. 9. En aquells casos en què l'amplada del carrer, la seva configuració o l'interès públic ho aconselli, segons informes 
tècnics del servei i/o departament competent en aquesta matèria, per tal de facilitar l'entrada i sortida de vehicles, es 
podrà autoritzar:

a) La prolongació de la senyalització horitzontal en 1 metre més a cada banda.

b) Si, un cop construït el gual amb la màxima longitud que permet el punt anterior, persisteixen les dificultats d'accés es 
podrà augmentar aquesta amplària.

c) Una zona d'estacionament prohibit a l'altra banda del carrer i davant del gual (contragual) quan no sigui suficient la 
prolongació de la senyalització.

2. Pels locals o immobles.

Per l'atorgament de la llicència municipal de gual, serà indispensable que el local reuneixi els següents requisits:

2.1. Que compleixin els requisits establerts a les ordenances d'edificació industrials, comercials i d'altres, vigents en el 
moment de la sol·licitud,  en tot allò que afecti  la protecció contra incendis, ventilació i  superfície mínima per plaça  
d'aparcament.

2.2. Que l'accés al gual pugui ser utilitzat pels vehicles tenint en compte la resta d'usos de les vies.

2.3. Els locals, espais o solars destinats a aparcaments i on es tanquin 5 o més vehicles i de més de 80 m² de superfície 
útil estan assimilats a l'ús industrial i/o comercial, i queden subjectes a la normativa vigent.

3. Condicions en relació als guals per activitats econòmiques.

3.1. Que compleixin els requisits establerts a les ordenances d'edificació industrials, comercials i d'altres, vigents en el 
moment de la sol·licitud,  en tot allò que afecti  la protecció contra incendis, ventilació i  superfície mínima per plaça  
d'aparcament.

3.2.  Els guals per activitats es concediran de 8 a 20 hores.  No obstant,  es podran concedir  pel mateix horari  que 
l'activitat o altra franja horària, prèvia justificació.

Per a les autoritzacions vinculades a activitats comercials, l'horari serà fixat d'acord amb el tipus d'activitat que s'hi  
desenvolupi i la normativa que sobre matèria comercial sigui d'aplicació i serà de 12 hores consecutives.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
18

17
1



4

Dimecres, 16 de juliol de 2014

3.3. En aquest cas, la transmissió de la llicència o permís municipal per a l'activitat, no implicarà la transmissió de la  
llicència de gual, que haurà de ser sol·licitada expressament.

4. En relació als guals per obres.

Les  obres  d'enderroc,  reparació  o  nova  construcció  d'edificis  i  altres  activitats  que  exigeixin  el  pas  de  camions  i 
maquinària pesada per damunt de la vorera, comportaran la construcció del gual corresponent, excepte quan el termini 
de la llicència d'obres sigui inferior a sis mesos, en què es podrà aprofitar el paviment existent, sempre i quan sigui prou 
resistent per a preservar les instal·lacions soterrades. La vorera es mantindrà en tot moment transitable per als vianants 
i es reconstruirà un cop finalitzats els treballs que precisin el pas de vehicles.

4.1. En el cas que es sol·liciti una llicència de gual per a una obra, es podrà concedir amb caràcter temporal com a  
màxim durant la vigència de la llicència que ho justifica.

4.2. Un cop sol·licitada la llicència de gual, es procedirà a emetre autoliquidació tributària en relació als tributs i altres  
conceptes fiscals que es determinin a la corresponent ordenança fiscal.

4.3. Els guals per obres es concediran de 8 a 20 hores.

4.4. La fiança serà en concepte de garantia de restitució de la vorada i la vorera al seu estat anterior, que es calcularà 
en funció de la superfície afectada (trapezi definit per l'amplada de la porta, del gual i de la vorera) i de les tarifes que  
estableixin les Ordenances fiscals vigents. En els carrers sense vorera diferenciada en alçada, la superfície afectada pel 
gual serà el rectangle definit per la longitud autoritzada a la llicència d'accés i una cinquena part de l'amplada del carrer.

Article 7. CONTRAGUALS

1. En carrers on la secció sigui inferior a 8 metres, els titulars d'una autorització d'accés podran sol·licitar una zona de 
prohibició d'estacionament a la vorera contrària, amb l'objecte de facilitar l'accés i sortida dels vehicles, sempre que no 
sigui possible ampliar la porta del garatge, i quan hi concorrin alguns dels aspectes següents:

a) Que tingui autoritzat una llicència de gual.
b) Quan entre la línia de façana de sortida del garatge i el vehicle estacionat al front hi hagi un espai inferior a 5,30 m.

2. La longitud de la reserva tindrà una amplada mínima de 3 metres i com a màxim igual a l'amplada de la porta i  
s'instal·larà de l'eix de sortida a la dreta o a l'esquerra, segons sigui el sentit de la circulació en aquell carrer.

3. L'autorització de contragual quedarà visible en la placa acreditativa de gual.

4. La reserva restarà subjecte al pagament del preu públic que s'estableixi a les Ordenances Fiscals vigents.

5. La senyalització d'aquestes reserves consistirà en senyalització horitzontal,  segons consta a l'annex II.  3, i  en la 
senyalització vertical amb la inclusió de l'expedient i mida concedida en la placa.

6.  La  instal·lació  i  el  manteniment  de  la  senyalització,  tant  vertical  com horitzontal,  aniran  a  càrrec  del  titular  de 
l'autorització d'accés afectat.

Capítol II. CONDICIONS DE SENYALITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ

Article 8. SENYALITZACIÓ. CONFIGURACIÓ DE VORERES I VORADA

1.  Tant  uns com altres estaran degudament  senyalitzats  amb una placa,  que serà subministrada  pel  departament 
municipal corresponent, que determinarà les característiques i forma de col·locació de l'esmentada placa, en la que hi 
figurarà el número que li correspongui en el Padró Municipal de Guals. S'haurà d'instal·lar la placa en la línia de façana, 
sempre que sigui possible, en la part superior esquerra, vist des del frontal, i si no fos possible, en lloc visible, tenint en 
compte el sentit de circulació, es a dir, visible permanentment.

2. Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a aquesta, 
una línia discontinua de 10 cm d'ample en forma d'U de color groc (segons norma UNE-48103 referència B-502), a 
trams iguals de 0,5 a 1 metre de llargada i amb la longitud concedida de la llicència, finalitzant en una línea de 10 cm 
perpendicular a l'eix del carrer d'una longitud de 100 cm (d'acord amb la norma 8.2 IC del 4 d'agost de 1987). Veure 
annex II, apartat 2, senyalització de gual, model A.
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Als carrers que no estigui permès l'estacionament, al costat que estigui concedit el gual, i a les superfícies úniques amb 
pavimentació diferent a l'asfalt, la concessió de la llicència no comportarà l'obligació de senyalització horitzontal.

3. El titular del gual és el responsable del manteniment i reposició de la placa en cas de pèrdua o sostracció.

4. En els guals d'horari limitat, en la placa a que es refereix l'apartat anterior, hi haurà de figurar l'horari autoritzat pel seu 
ús.

Article 9. PAVIMENTS I VORADES

1. El paviment de la zona compresa entre la vorada i la porta d'accés dels guals per a l'ús de vehicles de fins a 3 TM de  
pes total, serà igual al de la vorera circumdant, però amb una solera de formigó en massa de 200 kg/cm² de resistència 
característica, amb un gruix mínim de 15 cm sobre el ferm del terreny compactat.

2. Quan el gual serveixi d'accés per a vehicles de més de 3 TM de pes total, haurà de tenir una solera de formigó de 250 
kg/cm² de resistència característica, armada amb un malla d'acer B-500-T de 20x20 cm. i ø 6 mm, amb un gruix mínim  
de 20 cm sobre el ferm del terreny compactat.

3. Els materials utilitzats en l'acabat superficial de les voreres i vorades que s'hagin de modificar en un gual han de ser 
de les mateixes característiques que els de la vorera adjacent. En qualsevol cas, el panot serà de 8 centímetres de gruix 
i col·locació a truc de maceta.

4. Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals s'ajustaran als especificats en els 
corresponents projectes d'urbanització aprovats. A manca d'aquests, s'ajustaran a les directrius fixades en l'Annex I 
d'aquesta Ordenança i hauran d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques 
vigents.

Article 10. ELEMENTS PER A LA PROTECCIÓ DE L'ESPAI DE RESERVA DE GUAL

1.  La col·locació d'elements per  a  la protecció de l‘espai  que delimita  la  reserva del  gual,  amb l'exclusiva finalitat 
d'impedir que altres vehicles envaeixin l'espai reservat per tal de facilitar l'entrada i sortida dels vehicles autoritzats, anirà 
a càrrec dels interessats que demanin l'autorització pertinent.

2.  L'atorgament  de  la  sol·licitud  és  discrecional  i  excepcional,  i  té  en  compte  les circumstàncies  d'interès  general  
prevalent.

3. La persona autoritzada ha de procedir al manteniment i conservació dels elements autoritzats a fi de complir la seva 
destinació  i  mantenir-los  en  condicions  d'ornament  i  seguretat.  En  cas  que  els  elements  per  deteriorament,  no 
conservació  o  alteració  de  circumstàncies  que  motivaren  l'atorgament  perdin  la  seva  finalitat,  l'Ajuntament,  previ 
advertiment, pot retirar-los. Si l'estat dels elements afecta la seguretat de persones o béns es procedirà a la retirada 
immediata per compte del titular de l'autorització.

Article 11. TIPOLOGIA DELS ELEMENTS DE PROTECCIÓ DE L'ESPAI DE RESERVA DE GUAL

1. Els elements de protecció de límits de guals permanents seran balises rígides (pilones).

2. El Servei de Mobilitat ha d'informar sobre els elements a col·locar segons:

a) El nombre, ubicació, els models i qualitats autoritzats per l'Ajuntament.
b) L'adequació a l'entorn urbanístic de la ubicació sol·licitada.

Article 12. MODIFICACIONS. ESPECIFICACIONS DE LA LLICÈNCIA

Les modificacions, respecte a elements referits al contingut de la llicència municipal de gual, queden subjectes a les  
següents condicions:

1. Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions de guals, o canvis d'horari, s'hauran de sol·licitar, en tot cas, pel  
titular de la llicència.

2. Els trasllats seran considerats com si d'una nova llicència municipal de gual es tractés. C
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3. La reducció en l'amplada del gual, es considerarà supressió parcial i es podrà sol·licitar l'eliminació de la vorada o 
rebaix de la vorera amb l'objectiu d'ajustar-se a la nova amplada del gual.

4. L'Ordenança fiscal regularà el tractament tributari pel que fa a les supressions, les reduccions i les ampliacions de 
guals.

Títol III. SOL·LICITUD I PROCEDIMENT

Capítol I. SOL·LICITUD DE GUALS

Article 13. DOCUMENTACIÓ GENERAL

Es presentarà la següent documentació en qualsevol registre municipal:

1.  Sol·licitud segons model normalitzat  i  signada per l'interessat.  En el cas de sol·licituds a nom de comunitats de 
propietaris o societats mercantils, laborals o civils, s'haurà d'acreditar la representació.

2. Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat (serà suficient la fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI) o dret a ús del 
baix de la finca afectada.

3. Plànol de situació, a escala adient i que s'ajusti a la zona, en el que hi figurin la vorera, el mobiliari urbà i demés  
elements ornamentals i botànics presents a l'indret.

4. Plànol del recinte, a escala 1:50 a 1:100 amb cotes.

5. Fotografia amb vista de: la porta d'entrada dels vehicles, la vorera i la vorada.

6. Nombre de places existents per planta.

7. Rebut acreditatiu de l'abonament de la taxa de tramitació prevista a l'ordenança fiscal.

Article 14. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

1. Per la llicència de guals per a activitats i per a garatges aparcament.

a) Llicència d'activitat en els casos en què sigui necessària o comunicació prèvia d'inici de l'activitat, segons la normativa 
vigent o, en el cas que no ho fos, llicència preceptiva per a l'ús del local o recinte.

b) Fotocòpia del document acreditatiu d'horari de treball continuat les 12 hores del dia, per aquells que sol·licitin llicència 
de gual horari.

2. Per la llicència de guals per obres.

a) Fotocòpia de la llicència d'obres.

b) Document acreditatiu de la constitució de la fiança en concepte de garantia d'execució de les obres de construcció del 
gual, prèvia concessió de la llicència d'obres, prevista a l'ordenança fiscal. Es procedirà a retornar a l'interessat el dipòsit  
de fiança a la finalització de l'obra, una vegada comprovat l'estat de la vorera i la restitució de la vorada i/o la vorera al  
seu estat anterior.

Article 15. DEL PROCEDIMENT

1. La sol·licitud de llicència no autoritza la utilització o l'ús de l'espai objecte de la sol·licitud.

2. Rebuda la sol·licitud amb la documentació justificativa, el servei corresponent procedirà a analitzar la seva suficiència 
en el termini de 15 dies.

3. En el cas que es detectin deficiències es requerirà al sol·licitant perquè abans de 10 dies hàbils les esmeni.
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4. Els serveis tècnics de l'Ajuntament emetran informe preceptiu previ a la concessió de la llicència, podent realitzar les 
visites d'inspecció i  les  comprovacions que creguin convenients  als recintes i  als  indrets  pels quals  es sol·licita la 
llicència.

5. En el termini de dos mesos des de la data de sol·licitud, es dictarà resolució atorgant o denegant la llicència, amb les 
modificacions que, si s'escau, fossin adients.

6. Transcorregut el termini de dos mesos sense recaure resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud, d'acord amb 
l'article  43.2,  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  del  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del 
Procediment Administratiu Comú.

7. Els possibles danys a la via pública, la reposició de l'estat originari del mobiliari o instal·lacions afectades per l'ús  
autoritzat hauran de ser reparats pel propietari de la llicència. En el cas que el propietari no executi les reparacions 
esmentades, l'Ajuntament les podrà executar al seu càrrec, podent reclamar el seu import per via de constrenyiment, en 
cas d'impagament voluntari.

8. Amb caràcter previ a l'atorgament de la llicència es podrà exigir, en els casos que determina aquesta ordenança o 
altres normatives, la constitució d'un dipòsit o aval per tal de garantir la compensació de possibles danys a la via publica  
o per tal d'atendre a la reposició de l'estat originari del mobiliari, paviments o instal·lacions afectades per l'ús autoritzat. 
La garantia serà cancel·lada quan es revoqui o s'extingeixi la llicència, i prèvia comprovació que l'estat de l'espai on es 
va constituir l'ús es correspon amb el previ al seu atorgament.

9. Transcorregut el termini de resolució que s'estableix a l'apartat 6, quan la resolució sigui desestimada o caducada, 
s'entendrà que es tindrà dret a la devolució de la taxa abonada en l'autoliquidació, quan no sigui imputable al sol·licitant.

Capítol II. ESTACIONAMENTS RESERVATS

Article 16. DEFINICIÓ

1. S'entén per estacionament reservat a la via pública, aquella porció delimitada de la calçada sobre el que es concedeix 
una llicència d'ús privatiu a precari per tal de facilitar les operacions de càrrega i descàrrega d'objectes i materials, o 
facilitar l'accés de persones discapacitades a immobles determinats.

2. Queden exclosos de la present Ordenança els estacionaments reservats per als serveis d'autotaxis,  d'autobusos 
urbans, d'autobusos interurbans i les zones de càrrega i descàrrega d'ús no privatiu.

Article 17. CLASSIFICACIÓ I REQUISITS

Els estacionaments reservats es classifiquen en:

1. Estacionaments reservats per a obres.

1.1. Definició: S'entén com a estacionament reservat per a obres, aquells que es sol·liciten per a facilitar l'execució d'una 
obra.

1.2. Requisits:

a) Fotocòpia de la llicència municipal de l'obra.

b) Que l'espai sol·licitat s'ajusti a les necessitats de l'obra i no pugui utilitzar-se altre espai afectat de la obra que no sigui 
vial.

c) Sol·licitud segons model normalitzat i signada per l'interessat o representant degudament acreditat.

d) Fotocòpia del CIF o NIF del que resultarà titular de la llicència.

e) Plànol de situació, a escala adient, on hi figurin el mobiliari urbà i demés elements ornamentals i botànics presents a 
l'indret.

f) Document acreditatiu de la constitució de la fiança quan així estigui determinat a l'ordenança fiscal vigent.

g) Rebut acreditatiu de l'abonament de la taxa per tramitació prevista a l'Ordenança Fiscal.
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2. Estacionaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

2.1. Definició: És un permís d'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament de vehicles. Les persones 
discapacitades amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc 
de treball o lloc d'estudi.

2.2. Requisits:

a) De la persona:

1. DNI o permís de residència.

2. Estar empadronat en el domicili prop del qual es demana la reserva.

3. Disposar de la targeta de permissibilitat d'aparcament per a conductors. Per a no conductors, quan tenint mobilitat  
reduïda, sigui menor de 18 anys o, si es més gran, tingui un grau igual o superior al 65 % de disminució i justifiqui la 
necessitat de desplaçament.

4. Fotocòpia de la Resolució del Servei de Valoració i Orientació de la Generalitat que reconegui la condició i el grau de 
discapacitat  i  el  barem de mobilitat  d'acord amb l'establert  a  l'annex 3 del  RD 1971/1999,  de 23 de desembre,  o 
normativa vigent.

5. Fotocòpia del carnet de conduir en els casos del titular conductor.

6. Cal estar afectat per una disminució greu que dificulti la mobilitat (això implica superar el barem de mobilitat reduïda 
que valora el Centre d'Atenció a Disminuïts de la Generalitat de Catalunya).

7. Declaració jurada del/la sol·licitant en què es manifesti que la vivenda habitual o local on desenvolupa l'activitat no té 
associat en el registre de la propietat una plaça de pàrquing i no disposa de cap plaça de pàrquing de la seva propietat.

b) Del vehicle.

Fotocòpia del permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle, on consti que es troba adaptat, si cal, a la discapacitat del 
seu titular.

c) De l'habitatge.

Per tenir dret a una reserva d'estacionament es tindrà en compte, entre altres, si l'habitatge té garatge o hi ha possibilitat 
d'habilitar-lo, o el titular té la propietat o possibilitat de disposar d'un pàrquing de lloguer en el mateix edifici o en un radi  
de cent metres a la seva vivenda i si a prop hi ha un espai reservat per a minusvàlids susceptible d'ésser utilitzat pel 
sol·licitant. En cas de figurar dos vehicles s'admetrà la disponibilitat d'una plaça, atès que no es pot utilitzar la reserva de 
manera simultània.

d) Del lloc de treball.

1. Disposar de contracte laboral amb una durada superior a sis mesos.

2. No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer destinada a l'estacionament del vehicle utilitzat pel titular de 
la targeta propera al lloc de treball.

3. Que l'empresa no disposi de llocs d'estacionament pels treballadors.

3. Estacionaments genèrics reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

3.1. Definició: Són aquelles places d'aparcament de la via pública, que són genèriques, és a dir, no tenen un titular 
definit i concret, i que podran ser ocupades i utilitzades por totes aquelles persones que siguin titulars de la targeta 
d'aparcament de discapacitat, que s'haurà de deixar sempre en un lloc visible.

3.2. Temps d'ocupació: El temps d'ocupació màxima serà l'establert a la zona on es trobi la placa, i és potestat de 
l'Ajuntament atorgar un temps d'ocupació il·limitat.
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3.3. Per gaudir de les prestacions abans esmentades serà requisit indispensable la utilització de l'original de la targeta 
d'aparcament  de  vehicles  per  a  persones  amb  discapacitat,  així  mateix  s'indica  que  la  targeta  és  personal  i 
intransferible, els familiars o altres persones només la podran utilitzar per acompanyar o recollir a la persona titular.

4. Estacionaments reservats per a càrregues i descàrregues exclusives.

4.1. Definició: S'entén com a estacionament reservat exclusiu, el reservat per aquells establiments comercials que la 
sol·liciten per a facilitar les operacions de càrrega i descàrrega i que només podrà ser utilitzat pels serveis d'aquest 
establiment.

4.2. Requisits:

a) Sol·licitud segons model normalitzat i signada per l'interessat o representant, degudament acreditat.
b) Fotocòpia del CIF o NIF del que resultarà titular de la llicència.
c) Fotocòpia de la llicència municipal o document similar.
d) Rebut acreditatiu de l'abonament de les taxes previstes a les Ordenances Fiscals.

Article 18. CONTINGUT DE LA LLICÈNCIA

La  llicència  expressarà  el  seu  atorgament  per  raons  d'urbanització,  d'ordenació  del  trànsit  i  d'interès  general,  la 
identificació de la persona o entitat  autoritzada, la ubicació i  delimitació de l'estacionament autoritzat,  el  termini de 
vigència, l'horari, les característiques de la senyalització, així com la resta de condicions que s'escaiguin.

Article 19. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA

1. Generals pels estacionaments reservats.

1.1 L'atorgament de les llicències d'estacionament reservat serà discrecional i tindrà caràcter de a precari.

1.2. La llicència d'estacionament reservat només es podrà concedir en els trams de vial en els quals estigui autoritzat 
l'estacionament, i que, a més, no dificultin ni els girs ni la visibilitat a les cruïlles.

1.3. En els trams de vial d'autorització d'estacionament quinzenal alternatiu, només es podran concedir estacionaments 
reservats per a la quinzena d'estacionament autoritzat.

1.4. Els estacionaments reservats es concediran a precari amb caràcter temporal o indefinit.

1.5. Tindran caràcter temporal les llicències per obres, ajustat al termini de vigència de l'obra o activitat.

1.6. Es concediran amb caràcter temporal les llicències per estacionament reservat de persones amb mobilitat reduïda 
quan siguin per accedir al domicili o lloc de treball i mentre sigui de necessitat per al seu servei. Es podran prorrogar 
segons les condicions establertes a aquesta ordenança.

1.7. Tindran caràcter indefinit en els casos que, a criteri de l'Ajuntament, l'interès públic ho aconselli.

1.8. Els estacionaments reservats es concediran amb horari consecutiu.

1.9. Podran ésser titulars de la corresponent llicència d'estacionament reservat:

a) Els promotors i constructors que sol·licitin la llicència d'obres en la finca front la qual es sol·licita l'estacionament 
reservat.

b) Les persones amb mobilitat reduïda, que ho sol·licitin amb caràcter privatiu, front al seu domicili o lloc de treball.

c) Els titulars, persones físiques o jurídiques, del comerç que disposin dels requisits que s'ajustin a la normativa vigent.

1.10. A les reserves per a càrregues i descàrregues exclusives, és potestat de l'Ajuntament atorgar un temps d'ocupació 
diferent sempre que l'establiment sol·licitant acrediti documentalment la necessitat d'ampliació o reducció de l'horari de 
temps de càrrega i descàrrega. Les reserves de càrrega i descàrrega exclusives estan destinades a vehicles comercials.
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1.11.  L'Ajuntament  es reserva la facultat  d'efectuar les modificacions que resultin aconsellables per raons d'interès 
públic o per canvi de circumstàncies en la via pública, sense haver-hi lloc, en cap cas, a indemnització o compensació 
de cap mena.

1.12. La llicència que autoritza l'estacionament reservat serà personal i intransferible a altri, sense la prèvia autorització 
de l'Ajuntament.  La transmissió de la llicencia o permís municipal  per a l'activitat,  no implicarà la transmissió de la  
llicència per a reserva d'estacionament, que haurà de ser sol·licitada expressament.

2. Condicions dels estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda.

2.1. La longitud de l'estacionament reservat per a ús d'una persona amb mobilitat reduïda s'ajustarà a la normativa 
vigent sobre accessibilitat.

2.2. Es mantindrà vigent en tot moment, sense restriccions horàries, i s'ubicarà el més a prop possible del domicili, 
excepte en el cas que es tracti de residents en l'illa de vianants o en zones amb circulació limitada en que s'ubicaran 
fora de la zona exclosa.

2.3. Al lloc de treball es concedirà exclusivament per la franja horària i dies de la setmana en els quals treballi el titular 
de la targeta. S'ubicarà el més a prop possible del lloc de treball, excepte en el cas que es tracti d'empreses ubicades en 
zones de vianants o en zones amb circulació limitada en que s'ubicaran fora de la zona exclosa.

2.4. En el cas de contractes laborals de durada superior a sis mesos es concediran pel termini del contracte amb un 
màxim de dos anys, passats els quals caldrà procedir a la seva renovació.

2.5.  Les  reserves  per  a  persones  amb mobilitat  reduïda  es  concediran  per  un  termini  de  dos  anys  per  a  titulars 
conductors i per a titulars no conductors. Passats aquests terminis caldrà procedir a la seva renovació.

TÍTOL IV. MODIFICACIONS, CANVI DE TITULARITAT, RENOVACIONS I BAIXA DE LES LLICÈNCIES

Article 20. MODIFICACIONS, CANVI DE TITULARITAT I BAIXA DE LES LLICÈNCIES

1.  Les modificacions d'amplària  dels  guals,  de longitud dels  estacionaments  reservats  i  dels  horaris  respectius,  la 
transmissió de la titularitat de la llicència, la baixa de les mateixes i el canvi de plaques, requeriran la prèvia autorització 
municipal que haurà de ser sol·licitada pel titular de la llicència justificant els motius de la seva petició.

2. La tramitació de les sol·licituds esmentades estaran sotmeses:

2.1. A la subjecció de les taxes i tributs que s'imposin segons les ordenances fiscals aprovades per la corporació.

2.2.  A l'acreditació  d'estar al  corrent de les taxes municipals  de manteniment i  ocupació del  gual  o estacionament 
reservat, així com trobar-se constituïda la fiança adient quan correspongui.

2.3. L'Ajuntament podrà demanar les justificacions documentals i fer les comprovacions prèvies que cregui convenients.

2.4. El canvi de titularitat de la llicència de guals requerirà la justificació de la propietat o dret a ús de la zona afectada 
pel sol·licitant. En el cas de transmissió de les llicències de guals per obres a comunitats de propietaris es requerirà 
acreditació de la personalitat fiscal de la mateixa i la justificació de l'acord comunitari en junta sobre la sol·licitud.

2.5. Les condicions de les llicències objecte de transmissió s'adaptaran a les circumstàncies de fet i de dret pel qual es 
sol·liciten.

3. La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per reposar la configuració 
i senyalització física de l'espai sobre el que es concedeix el gual o estacionament reservat:

a) La baixa de la llicència no es concedirà fins que el beneficiari de la llicència d'accés a locals o recintes des de la via 
pública hagi dut a terme la reposició, reconstrucció o reparació de la vorera i/o vorada, previ requeriment.

b) La baixa en la llicència comportarà el retorn de la placa als serveis municipals competents una vegada hagi estat 
requerida per aquests serveis.
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4. Els titulars de les reserves per a persones amb discapacitat estan obligats a comunicar qualsevol modificació de les 
circumstàncies que van permetre la concessió de la reserva com canvis de domicili, del vehicle, així mateix resten 
obligats els familiars en cas de defunció o d'ingrés permanent en centre assistencial del titular de la reserva.

5. Procediment de renovació de les reserves per a discapacitats:

En el cas que abans de finalitzar el termini de concessió de dos anys no s'hagi presentat la sol·licitud de renovació es 
considerarà que l'interessat hi renuncia, procedint-se a la retirada de la senyalització corresponent a la reserva un cop 
transcorregut el termini d'un mes des de la finalització de la concessió.

Títol V. MESURES DE PROTECCIÓ I REPOSICIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Article 21. MESURES CAUTELARS

1. Sense perjudici i amb independència de la infracció que pugui constituir, l'Ajuntament adoptarà, en front dels usos 
privatius o especials sobre la via pública sense llicència o sense ajustar-se a aquesta, les mesures cautelars que en 
l'exercici de les seves potestats de domini siguin adients en dret per tal de restaurar els espais a l'estat anterior al de la  
modificació realitzada. Les despeses que origini l'adopció de les mesures cautelars aniran a càrrec dels responsables.

2. En concret i prèvia audiència de l'interessat:

2.1. S'impedirà, mitjançant la col·locació de mecanismes d'obstaculització idonis i proporcionals, l'ús d'espais destinats a 
gual o estacionaments reservats sense la preceptiva llicència o sense ajustar-se a la prèviament concedida.

2.2. Es revocarà la llicència concedida en el cas que s'evidenciï un ús de l'espai autoritzat diferent o contrari al que va 
motivar  la  seva  concessió  conforme  a  aquesta  ordenança,  sense  perjudici  que  es  pugui  sol·licitar  nova  llicència 
adaptada a les noves circumstàncies.

2.3. Es procedirà a la retirada dels elements i objectes de la via pública que ocupin sense llicència els espais destinats a  
gual i estacionament reservat, dificultant o obstaculitzant el seu ús. En el cas dels vehicles, d'acord amb el RDLEG 
339/90 de 2 de març no serà requisit l'audiència prèvia.

Article 22. MESURES DE REPOSICIÓ

1. Les persones que per frau o negligència modifiquin les condicions originàries de la via per tal de fer un ús o ocupació 
de la mateixa no legalitzable mitjançant llicència, estaran obligats a reposar les condicions de la via a l'estat previ a la  
seva modificació o transformació. L'Ajuntament requerirà al responsable de les modificacions, per què en el termini de 
15 dies efectuï, al seu càrrec, les obres que calgui fer per reposar la via al seu estat inicial, sense perjudici de l'expedient 
sancionador corresponent.

2. En el cas de no procedir a la reposició ordenada en el termini conferit, ho executarà subsidiàriament l'Ajuntament, que 
reclamarà per via executiva les despeses originades a l'autor dels actes, cas de no abonar-les en via voluntària.

3. Un cop exhaurits els esmentats terminis sense haver iniciat els tràmits establerts en els apartats anteriors, 1 i 2, 
l'Administració municipal podrà iniciar un expedient, amb imposició de les sancions econòmiques que siguin d'aplicació.

TÍTOL VI.- EFECTES DE LA LLICÈNCIA.

Capítol I.- DRETS I DEURES

Article 23. DRETS

El titular d'una llicència:

1. Té un dret a precari d'ús del gual i de les reserves d'estacionament, segons les condicions que estableixi la llicència.

2. A reclamar de l'Administració l'adopció de mesures per tal de restablir les condicions normals d'ús del gual i de les 
reserves d'estacionament en cas d'obstaculització de les mateixes per altres vehicles o objectes, sempre que el mateix 
estigui degudament senyalitzat amb senyalització vertical i horitzontal.
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Article 24. DEURES

El titular del gual estarà obligat a:

1. A senyalitzar l'accés segons les determinacions de l'annex I i II d'aquesta Ordenança (model oficial de guals) i haurà 
d'ajustar-se a les prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques.

2. Mantenir la senyalització del gual en condicions òptimes de visibilitat i comprensió. Repintant-lo com a mínim una 
vegada cada dos anys, llevat que es disposi un altre termini per l'administració municipal.

3. Efectuar en el gual, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i extraordinàries estableixi l'Ajuntament en funció de la 
llicència atorgada.

4. L'operació de substitució de la vorada, anirà a càrrec del titular de la llicència i haurà de ser supervisada pels tècnics  
de l'Ajuntament.  La vorera s'haurà  d'adaptar  a  la  homologada per  l'Ajuntament,  les  característiques  de la  qual  es 
facilitaran amb la llicència.

5. Retornar la vorera i vorada al seu estat original un cop s'hagi anul·lat o extingit la llicència de gual excepte en els  
casos de canvi de titular, si així s'autoritza per l'administració municipal.

6. Conservar la vorada, vorera i el paviment en perfecte estat i reparar els desperfectes o reposar els elements danyats 
com a conseqüència del pas de vehicles per accedir a l'immoble objecte del gual. L'Ajuntament podrà exigir en tot cas la 
seva reparació, previ informe dels serveis tècnics.

7. Constituir la fiança prevista segons s'estableixi a la llicència.

8.  Informar  de  qualsevol  circumstància  sobrevinguda que pugui  afectar  a  la  concessió  de  la  llicència.  En  cas  de 
transmissió inter vivos o mortis causa de la propietat s'haurà de notificar i fer el tràmit de canvi de titular. Si no es realitza 
aquest tràmit es donarà de baixa la llicència de gual.

9. Facilitar la inspecció, per part dels serveis tècnics o inspectors municipals, del local o recinte objecte de llicència.

Article 25. PROHIBICIONS

1. No és permesa la construcció de rampes, la instal·lació d'elements mòbils, la col·locació de rajoles o similars. Tan 
sols és permesa la utilització momentània d'elements mòbils, limitats al moment d'entrada o sortida del vehicle al recinte, 
amb l'obligació de retirar-los tan bon punt s'hagi finalitzat la maniobra d'entrada o sortida.

2. No es permet la modificació de la vorera fora del que estableix aquesta Ordenança, és a dir, l'estrictament necessària  
per a la correcta adaptació de la vorada a la vorera i a l'alçada.

3. No es permet cap modificació de la calçada.

4. No es podrà senyalitzar ni modificar la senyalització del gual fora de les condicions de la llicència i la homologada per 
l'Ajuntament.

5. Davant dels guals no podrà estacionar-se cap vehicle, ni tan sols el del titular o titulars de la llicència, durant l'horari  
concedit. Es permetrà la parada de vehicles davant dels guals, sempre que en el vehicle s'hi trobi el conductor, a fi de 
desplaçar-lo en el cas que es necessiti utilitzar el gual.

Capítol II.- CAUSES DE SUSPENSIÓ I/O REVOCACIÓ DE LA LLICÈNCIA

Article 26. CAUSES DE SUSPENSIÓ

Les causes que donaran lloc a la suspensió o revocació de la llicència i el dret d'utilització de gual, seran les següents:

1. No conservar en perfecte estat el seu paviment, vorera, vorada, pintura o placa acreditativa.

2. Incompliment de les obligacions del sol·licitant fins la reparació o modificació.
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3. La celebració d'actes o festes populars, proves esportives, mercat setmanal o qualsevol altre circumstància o situació 
de força major, pel temps imprescindible, quan així sigui ordenat per l'Ajuntament, sense dret al retorn de quantitat 
proporcional.

Article 27. CAUSES DE REVOCACIÓ

1. Guals.

1.1. No conservar en perfecte estat el seu paviment, vorera, vorada, pintura o placa acreditativa.

1.2. Us indegut del gual.

1.3. No tenir el local la capacitat, superfície o dimensions exigides, o bé per no destinar-se plenament a les finalitats 
indicades pel mateix.

1.4. Per canviar les circumstàncies en base a les que es va concedir la llicència municipal.

1.5. En general, per l'incompliment reiterat de qualsevol de les obligacions que regulen els usos dels guals.

1.6. La modificació de les característiques de les vies de forma que no faci viable l'ús del gual.

2. Espais reservats.

2.1. Modificació de les circumstàncies que van permetre la seva autorització.

2.2. No utilització de la reserva per un període superior a 3 mesos.

2.3. Utilització inadequada i reiterada de la reserva.

Article 28. EFECTES DE LA SUSPENSIÓ I/O REVOCACIÓ

1. En el supòsit que s'incorri  en alguna de les causes de suspensió, sempre que no sigui per motius imputables a 
l'Administració i fins que no s'esmeni la mateixa o es revoqui definidament la llicència, es considerarà suspès el dret  
d'utilització del gual i la prohibició d'estacionar vehicles davant del mateix. L'Administració Municipal podrà, en aquests 
casos,  ordenar  la  immediata  retirada  de la  placa  acreditativa  al  titular  o  ordenar  la  seva  retirada pel  personal  de 
l'Ajuntament en cas d'incompliment. El cost de l'esmentada retirada serà per compte del titular, el pagament del qual 
haurà de fer efectiu  com a requisit  previ  a l'aixecament  de la suspensió.  Complimentats  ambdós actes,  podrà ser 
reinstal·lada la placa pel seu titular.

2. La detecció d'anomalies,  per part dels agents de l'autoritat,  que poden donar lloc a la suspensió de la llicència, 
quedarà reflectida en un acta d'inspecció i es considerarà suspès el dret d'utilització del gual i la prohibició d'estacionar 
vehicles davant del mateix i es donarà un marge d'un mes per resoldre les deficiències observades.

3. El titular de la llicència, en cas de revocació, tindrà l'obligació de refer la vorada, la vorera i el paviment i eliminarà la 
pintura, en el seu cas, i retirarà d'immediat la placa acreditativa. Si no s'efectuessin les esmentades obligacions en el 
termini d'un mes, sense perjudici de la responsabilitat en que pugui incórrer el titular del gual, pel mal estat de la vorera 
o vorada, l'administració podrà esmenar les deficiències amb càrrec al titular.

Títol VII. RÈGIM SANCIONADOR

Article 29. INFRACCIONS

Les  accions  o  omissions  contràries  a  aquesta  Ordenança  tindran  el  caràcter  d'infraccions  administratives  i  seran 
sancionades en els casos, en la forma i en la mesura que aquí es determini, tret que puguin constituir delictes o faltes  
tipificades en les lleis penals.

No  s'imposarà  cap  sanció  per  les  infraccions  als  preceptes  d'aquesta  Ordenança,  sinó  en  virtut  del  procediment 
administratiu instruït.
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El procediment sancionador l'incoarà d'ofici l'alcalde/ssa o regidor/ra delegat/da quan tingui coneixement dels fets que 
puguin constituir infraccions als preceptes d'aquesta Ordenança o mitjançant denúncia que podrà formular qualsevol 
persona que tingui coneixement directe dels fets.

Capítol I. CLASSIFICACIÓ

Article 30. CLASSIFICACIÓ D'INFRACCIONS

Les infraccions administratives establertes per aquesta Ordenança es classificaran en molt greus, greus i lleus i seran 
sancionades d'acord amb l'escala següent:

1. Infraccions molt greus: multa de 1.501 fins a 3.000 EUR.
2. Infraccions greus: multa de 751 fins a 1.500 EUR.
3. Infraccions lleus: multa fins a 750 EUR, sense que pugui ser inferior a 100 EUR.

Article 31. REBAIXA DE LA SANCIÓ PER PAGAMENT IMMEDIAT

1. Si el denunciat manifesta el seu assentiment, en el període d'al·legacions i abans de dictar-ne resolució sancionadora, 
a la sanció proposada per l'instructor de l'expedient, es dictarà resolució definitiva i  s'emetrà rebut concedint-li  una 
bonificació d'un 50 % de l'import de la mateixa, si el pagament es realitza en els 15 dies següents a la notificació de la 
resolució.

2. El pagament de l'import de la sanció de multa comportarà la finalització del procediment, sens perjudici de presentar 
els recursos procedents.

Article 32. FALTES MOLT GREUS

1. L'aprofitament o simulació d'un gual o zona reservada d'estacionament sense la llicència preceptiva quan aquest fet 
hagi comportat l'exercici de potestats administratives envers altres vehicles o terceres persones.

2. La senyalització o modificació de la senyalització, contrària a les condicions originàries de la llicència de gual o zona 
de reserva concedida, quan comporti l'exercici de potestats administratives envers altres vehicles o terceres persones.

3. No facilitar la inspecció dels representants de l'Ajuntament per la comprovació dels requisits i condicions que es 
demanen per la concessió i manteniment de les respectives llicències.

4. La comissió de dues faltes greus en el període d'un any, sempre que hagi recaigut resolució sancionadora i que sigui  
ferma.

5. El titular o l'usuari del local o recinte que hagi expressat, mitjançant declaració jurada, la no utilització de la seva 
entrada de vehicles a través dels béns de domini públic i que es comprovi que l'utilitza, serà sancionat amb una multa de 
10 vegades el valor dels drets corresponents, fins a un màxim de 3.000 EUR.

6. Les faltes molt greus seran sancionades amb multa, pèrdua de la fiança i podran comportar la revocació i pèrdua de 
la llicència.

Article 33. FALTES GREUS

1. L'aprofitament  de l'espai  a través de la simulació d'un gual  o zona reservada d'estacionament sense la llicència 
preceptiva.

2. Modificar la vorera i/o vorada de manera diferent a l'establerta en aquesta Ordenança.

3. Modificar la calçada.

4. La manca o desaparició de la senyalització horitzontal o vertical del gual.

5. La manca reiterada de compliment de les instruccions i ordres donades per l'Ajuntament.

6. La senyalització i modificació de la senyalització quan suposi un major aprofitament no ajustat a la llicència concedida 
o a les ordres de l'Ajuntament.
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7. La utilització de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat en la modalitat no conductor quan no sigui 
per acompanyar o recollir el titular, a banda de no assortir efectes pel gaudiment dels drets establerts en l'article 23, 
apartat 2, donarà lloc a la imposició al conductor de la sanció establerta a aquesta Ordenança.

8. La utilització de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat  reduïda en la modalitat  de conductor per 
persona diferent al titular, a banda de no assortir efectes pel gaudiment dels drets establerts a aquesta ordenança, 
donarà lloc a la imposició al titular de la targeta o el tutor legal en cas de ser menor d'edat de la sanció corresponent.

9. La reiteració de les infraccions dels apartats 7 i 8, suposarà la retirada de la targeta amb proposta de retirada a 
l'organisme autoritzant.

10. La comissió de dues faltes lleus en el període d'un any, sempre que hagi recaigut resolució sancionadora i que sigui  
ferma.

11. Les faltes greus seran sancionades amb multa i pèrdua de la fiança dipositada.

Article 34. FALTES LLEUS

1. La senyalització del gual de forma diferent a la que correspon d'acord amb la present Ordenança amb la llicència 
concedida o les ordres de l'Ajuntament.

2. La modificació de la senyalització del gual sense adaptar-se a la present Ordenança o a les ordres de l'Ajuntament.

3. No canviar la placa de gual al model estandarditzat per l'Ajuntament en el període estipulat a partir de l'entrada en 
vigor d'aquesta Ordenança.

4. La utilització de fotocòpies de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, a banda de no assortir 
efectes pel gaudiment dels drets establerts en l'article 23, apartat 2, donarà lloc a la imposició al titular de la targeta o el  
tutor legal, en cas de ser menor d'edat, de la sanció establerta a aquesta Ordenança, donades les condicions següents:

4.1. En la primera ocasió que es detecti, donarà lloc a la notificació d'aquesta circumstància al titular de la targeta o al 
tutor legal, advertint-lo que, cas de repetir-se aquest fet, podrà ser sancionat.

4.2. La reiteració en la infracció abans esmentada suposarà la sanció per una falta lleu.

5. Les faltes lleus seran sancionades amb multa.

Article 35. RESPONSABLES.

1. Seran responsables de les infraccions i les sancions que puguin recaure, els autors de les mateixes.

2. A excepció de prova en contrari, o una clara identificació de la persona o de l'autor material, es presumirà autor de la 
infracció el titular de la llicència al moment de produir-se o conèixer la infracció i, si no es possible, a l‘usuari, qualsevol  
que sigui el títol jurídic.

Article 36. GRADACIÓ DE LES SANCIONS.

1. Per tal de graduar les sancions, s'haurà de tenir en compte els següents criteris:

a) La gravetat del fet constitutiu de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis ocasionats i la seva quantia.
d) El benefici que hagi reportat a l'infractor.
e) Que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes infringides.
f) La reiteració en la comissió de conductes de la mateixa naturalesa.

Article 37. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS I SANCIONS

1. Les infraccions i sancions recollides a l'Ordenança prescriuran en els terminis establerts en la normativa general de 
procediment administratiu; és a dir les infraccions molt greus prescriuran en el termini de 3 anys, les greus en 2 anys i 
les lleus en 6 mesos a comptar des de la data de comissió de la infracció. C
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2. Les sancions prescriuran de la manera següent: les sancions per infracció molt greu, en el termini de 3 anys, les 
greus en el termini de 2 anys i les lleus en el termini d'un any a comptar des de la data en què la resolució que imposa la 
sanció sigui definitiva.

3. Interromp la prescripció de les infraccions la iniciació, amb coneixement de la persona interessada, del procediment 
sancionador.

4. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació amb coneixement de la persona interessada, del procediment 
d'execució.

Article 38. COMPETÈNCIA SANCIONADORA

La sanció de les infraccions previstes a la present Ordenança així com la disposició de les mesures cautelars i de 
reposició previstes, correspondrà a l'Alcalde/ssa sense perjudici  de la delegació que pugui conferir-ne als Regidors 
integrats en el Govern Municipal.

Article 39. PROCEDIMENT

L'exercici  de  la  potestat  sancionadora  municipal  es  sotmetrà  als  tràmits  previstos  en  el  Decret  de  la  Generalitat  
278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, i 
demés disposicions que el desenvolupin, complementin o substitueixin, així com als que contempla aquest títol.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

1.  A  partir  de  l'entrada  en  vigor  d'aquesta  ordenança  els  titulars  dels  guals  existents  hauran  d'adaptar  la  seva 
senyalització i les plaques de guals a les prescripcions de la present Ordenança, dins del termini de dos anys.

2. Tots els guals, amb rebaix de vorera, existents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança, no estaran obligats a 
adaptar-s'hi, fins el moment en que es produeixi una de les següents situacions:

a) Canvi de titularitat del gual.
b) Baixa del gual.
c) Modificació del gual.
d) Obres majors d'actuació integral de l'edifici.

3. En el cas de zones urbanes i urbanitzacions en que el projecte executiu contemplés el rebaix de les voreres per al  
guals, l'obligació de modificar-les quedarà suspès a la supeditació dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el  capítol  vuitè,  "Entrada i  sortida de vehicles a través dels  béns de domini  públic",  de l'ordenança de 
l'Ordenança de Policia i Bon Govern de La Via Publica, els articles 72 al 82, ambdós inclosos.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

1. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s'estarà al règim normatiu establert al Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals aprovat per Decret 336/88 de 17 d'octubre, al DL 2/2003, de 28/04, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei  
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i a la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local.

2. Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres 
normes  de  desenvolupament,  i  aquells  en  què  es  facin  remissions  a  preceptes  d'aquesta,  s'entendrà  que  són 
automàticament  modificats  i/o  substituïts,  en el  moment en què es produeixi  la modificació  dels  preceptes legals  i 
reglamentaris de què porten causa.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s'hagi aprovat definitivament, s'hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí  
Oficial de la Província i un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  i serà  
d'aplicació mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. C
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ANNEX I. TIPUS VORADA GUALS

1. CARACTERÍSTIQUES DEL GUAL

Les  característiques  de  disseny  i  materials  utilitzables  en  la  construcció  dels  guals  hauran  d'ajustar-se  a  les 
prescripcions en matèria de supressió de barreres arquitectòniques i a les que es detallen al final d'aquest annex.

En el supòsit que, per condicions de la via pública, el desnivell entre la vorera i la calçada no excedeixi de cinc (5) cm, 
no caldrà la modificació de la vorada.

2. MODELS AUTORITZATS

• Gual vehicles tipus 25: Per voreres de menys d'1,20 m.
• Gual vehicles tipus Manresa: Per voreres d'amplada entre 1,85 i 1,20 m.
• Gual vehicles tipus ICS: Per voreres d'amplada major de 1,85 m.

A efectes del càlcul de la taxa, la longitud del gual format per les peces de formigó (vorada) s'entendrà la que existeix 
entre els dos extrems de la vorada de gual, comptant les dues peces laterals de transició.

Continua en la pàgina següent
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ANNEX II. SENYALITZACIÓ GUALS

1. SENYALITZACIÓ VERTICAL
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1.1. MODEL PLACA DE GUAL PERMANENT

1.2. MODEL PLACA DE GUAL HORARI

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

40
18

17
1



22

Dimecres, 16 de juliol de 2014

2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DEL GUAL

2. 1. Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a  
aquesta, una línia discontinua de 10 cm d'ample en forma d'U de color groc (segons norma UNE-48103 referència B-
502), a trams iguals de 0,5 a 1 metre de llargada i amb la longitud concedida de la llicència, finalitzant en una línea de 
10 cm. perpendicular a l'eix del carrer d'una longitud de 100 cm. (d'acord amb la norma 8.2 IC del 4 d'agost de 1987). 
Model A.

2. 2. Als carrers que no estigui permès l'estacionament al costat que estigui concedit el gual, i a les superfícies úniques 
amb pavimentació diferent a l'asfalt,  la concessió de la llicència de gual  no comportarà l'obligació de senyalització 
horitzontal.

2. 3. En cas de sol·licitar l'ampliació del gual, aquesta ampliació es podrà fer amb pintura, seguint les prescripcions de la 
present ordenança.

Model A. Senyalització horitzontal de gual

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL DEL CONTRAGUAL

Senyalització horitzontal segons els models següents:

La zona zebrada es pintarà amb color blanc, pintura acrílica, segons la norma UNE 48103.

Continua en la pàgina següent
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ANNEX III. SENYALITZACIÓ DE RESERVA D'ESTACIONAMENT

1. ESTACIONAMENTS RESERVATS PER A OBRES

La senyalització de la reserva d'estacionament i  parada per obres ha d'anar a càrrec de la persona titular, que ha 
d'utilitzar dos senyals R-308 de 60 cm, amb les fletxes corresponents que delimitin l'espai, i cartells complementaris que 
indiquin que es tracta d'una reserva per a dies feiners i l'horari limitat.
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Els senyals (R-308) seran d'alumini, de 600 mm de diàmetre i amb làmina reflectora. També inclourà dues fletxes per 
delimitar la zona reservada.

Les  plaques  complementàries  tindran  les  mateixes  característiques  que  les  anteriors  amb  la  inscripció  de  zona 
reservada amb un horari determinat i en la qual es permeti l'estacionament la resta del dia.

El pal metàl·lic serà galvanitzat de 80x40x2 mm i de 3,5 m. de longitud.

La col·locació i el manteniment dels senyals ha d'anar a càrrec del sol·licitant i s'ha de fer responsable del bon ús 
d'aquesta.

En cas que, la col·locació del pal metàl·lic suposi un obstacle a causa de l'amplada de la vorera, aquest s'haurà de 
col·locar arrambat a la paret.

2. ESTACIONAMENTS RESERVATS PER ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA EXCLUSIVA

Com a senyalització vertical, es col·locaran dues plaques de 60 x 90 cm. d'alumini, i amb làmina reflectora com el model 
adjunt, amb fletxes convergents i el logotip o retolació de l'establiment.

Aquests senyals aniran acompanyats de marques vials M-7.9, ratlla en ziga-zaga, de color groc, amb la referència B-
502 de la norma UNE 48103, que indica que l'estacionament és prohibit  als vehicles en general  i  que l'espai està 
reservat per a un ús concret, en aquest cas la càrrega i descàrrega, que no comporta una estada llarga de cap vehicle.
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Logotip o retolació de l'establiment

Model de senyalització horitzontal (marques vials) de la zona de càrrega i descàrrega

Continua en la pàgina següent
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3. ESTACIONAMENTS RESERVATS PER A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.

Es  realitzarà  amb  un  senyal  S-17,  o  si  fos  el  cas,  amb  dues  i  incorporarà  les  fletxes  convergents  i  una  placa 
complementària  amb el  pictograma "minusvàlid".  Quan es  tracti  d'un  vehicle  determinat,  hi  figurarà  la  matrícula  o 
matrícules i, si és el cas, l'horari reservat.

Detall de col·locació de les fletxes per tal de delimitar o indicar la plaça de reserva.
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ANNEX 4. MODEL DE PILONA PER A PROTECCIÓ DE ZONA DE RESERVA DE GUAL

1. MODELS DE PILONA

a) Model Hospitalet

 

Ref. diàmetre alçada Color
H 214 95 mm 1000 mm negre

Material: Ferro amb anell d'acer inoxidable o bé amb cinta reflectora nivell II.

Instal·lació: Base encastada i vareta de rea amb formigó.

Acabat: Imprimació epòxid i pintura poliester en pols color negre forja.

b) Model similar a Hospitalet

Ref. diàmetre alçada Color
100 mm 1000 mm negre

Material: Cautxú reciclat massís flexible amb cinta reflectora.

Acabat: Color negre.
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2. GRÀFIC D'INSTAL·LACIÓ DE PILONA PER A LA PROTECCIÓ DE LA ZONA DE RESERVA DE GUAL

Rubí, 26 de maig de 2014
El secretari general, David Cabezuelo Valencia
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