SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL
1.- Dades de l'interessat

Persona o Entitat:

DNI/NIF

Adreça per a notificacions:
Telèfon de contacte:

Telèfon de contacte:

2.- Sol.licita

DESCRIPCIO

Alta
*

Baixa
*

CARRER I NUMERO DEL GUAL OBSERVACIONS.
(amplada del gual)

GUAL AMB PLACA
GUAL SENSE PLACA
RETORN
DE
REBUTS
INDEGUTS
AMPLICACIO DE METRES
DE GUAL
CONTRAGUAL
GUALS EN OBRES
PINTAR EL GUAL
* marqueu amb una X segons el que sol.liciti l’interessat

Sol.licito llicència de Gual, per la qual cosa adjunto la documentació següent, que senyalo amb una X en la
casella corresponent.

1. Sol.licitud de llicència de gual
2. Croquis
3. Plànol del local en el que es sol.liciti el gual. A escala no menor a 1/100. Cal fer
constar la superfície útil, espai lliure i permanent ocupada per vehicles, superfície
ocupada pel gual i dimensions.
4. Fotografia que abasti la totalitat de la vorera i vorada existent davant de la finca
amb la porta d'accés al local oberta.
5. Per a un local industrial o d'aparcament per més de 4 vehicles, s'aportarà fotocòpia
de la llicència municipal d'obertura, o sol.licitud de la mateixa
6.Fotografies que demostrin que el gual no es practicable.

7. Còpies dels rebuts cobrats indegudament i documentació complementària.
8. Còpia NIF sol.licitant i/o la comunitat de propietaris
9. Còpia de l'impost de Bens Immobles (IBI)
10.El contra-gual: quan la distància a l'eix del carrer i el radi de gir, segons l'informe
dels Serveis Tècnics municipals, no permeti el gual sol.licitat, es procedirà a la seva
denegació o bé es proposarà una ampliació del mateix, encar que superi el límit de
l'amplada a que es refereix l'article cinquè d'aquest reglament i la modificació de la
vorada afectés a una finca confrontant

Així mateix declaro, sota la meva responsabilitat, que totes les dades consignades són
certes. Palau-solità i Plegamans, a _________d_________________de 20_____

(Signatura de la persona sol.licitant o representant)

Consideracions:
Concepte de gual
S’entendrà per gual amb placa a la via pública, tota entrada i sortida de vehicles de les
finques a través de la via pública que constitueix un ús comú especial de béns de domini
públic, i per tant, està subjecte a llicència municipal, d’acord amb les especificacions
d’aquesta ordenança i la reserva d’aparcament.
S’entendrà per gual sense placa a la via pública, tota entrada i sortida de vehicles de les
finques a través de la via pública que constitueix un ús comú especial de béns de domini
públic, i per tant, està subjecte a llicència municipal, d’acord amb les especificacions
d’aquesta ordenança .
Obligacions del titular
1.- De la llicència municipal de gual:
a)
Obtenir l’autorització corresponent, portar a terme la senyalització del gual, així com
les obres que li ordeni l’Administració Municipal respecte del mateix segons les condicions
tècniques que es relacionen a l’article 12 i 13 d’aquesta mateixa ordenança.
b)
La concessió de la llicència de gual comportarà les obligacions de naturalesa
econòmica que s'estableixin a les ordenances fiscals.
c)
En el cas que l'obra de construcció, reparació o modificació del gual o de la vorera
s'executi mitjançant contracta municipal, l'interessat haurà d'haver satisfet el seu import
amb caràcter previ.
d)

La instal·lació i conservació de la placa acreditativa del mateix .

e)
Adaptar la vorera segons les indicacions tècniques descrites en l’article 11 d’aquesta
ordenança
f)
Els serveis municipals pintaran el gual en la forma establerta amb càrrec al titular
segons tarifa de l’ordenança fiscal. El titular serà el responsable de conservar la pintura en
perfecte estat, repintant-la com a mínim una vegada a l’any, llevat que es disposi un altre
termini per l’Administració Municipal.
g)
Les supressions dels guals les faran les brigades municipals, amb càrrec al titular,
segons informe tècnic municipal. El titular complimentarà els tràmits consegüents.
En cas de sol·licitud de baixa de la llicència de gual. El titular de la llicència haurà de
h)
treure la pintura que delimita l’amplada de gual concedida i retornar la placa als Serveis
Tècnics en el termini de temps que li sigui requerit.

2.- Guals en 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 amb la instal·lació de la peça de la vorada corresponent,
3.- Obligacions del titular de la llicència de guals en obres
El titular de la llicència de gual està obligat a senyalitzar l'accés i a mantenir el paviment i la
senyalització en perfectes condicions de conservació. Les obres de construcció, reparació,
reforma o supressió del gual s'executaran a càrrec del titular de la llicència.
4.-Adaptació de la vorera.
Una vegada sol·licitada la llicència de gual i a requeriment dels serveis tècnics sigui
necessari construir o adaptar el gual, es tindrà en compte el següent:
1.- Correspon al titular de la llicència de gual l’adaptació de la vorera, que consistirà en un
reforç del paviment i, si el carrer té diferenciada la vorera en alçada, li correspon
l’adaptació, si s’escau, de la peça de la vorada.
2.- l’adaptació de la vorera s’ajustarà a les característiques del reforç del paviment i del
gual descrites en el corresponent informe tècnic municipal i a la normativa d’aplicació.
3.- Quan les característiques de la vorera no permetin la construcció del model oficial,
l’Ajuntament podrà autoritzar un tipus diferent de gual
http://www.palauplegamans.cat/ajuntament/ordenances-i-reglaments.htm

