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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE
VORERES
Article 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
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.
Article 2. S’entendrà per gual en la via pública, tota modificació de la vorada i
la vorera, en el seu cas, que tingui com a fi possibilitar o facilitar l’accés i la
sortida de vehicles dels locals sitis en l’interior dels immobles. La zona amb dret
de pas del gual, inclourà l’àrea compresa des de la vorada modificada o
senyalitzada, fins l’entrada de l’immoble. Serà imprescindible obtenir la
llicència d’obres i d’utilització, prèviament a la realització del gual.
Article 3. La llicència de gual s’atorgarà amb caràcter anual (a partir del mes de
gener). Els tipus de llicència seran de horari permanent, horari limitat i especial.
Els guals d’horari permanent permetran l’entrada i sortida de vehicles durant les
24 hores del dia.
Els guals d’horari limitat permetran la seva utilització durant l’horari laboral de
l’establiment de què es tracti. Aquest horari haurà d’estar fixat en la
corresponent placa acreditativa d’estar en possessió de la llicència municipal de
gual.
Els guals especials seran aquells en el qual no es realitzi la bisellació de la
vorada o el rebaix de la vorera. Només s’autoritzaran en aquelles zones en què
l’interès urbanístic o la impossibilitat física d’efectuar el gual així ho realitzin
convenient. Aquest tipus de llicència permetrà l’ús en horari permanent.
Article 4. La titularitat de la llicència s’atorgarà a les persones físiques i
jurídiques o comunitats de propietaris que ostentin la titularitat de la llicència
preceptiva per a l’ús del local o recinte.
Article 5. Les llicències es concediran respectant els límits fixats a la legislació
vigent sobre béns de les entitats locals.
Els guals s’autoritzaran amb caràcter discrecional i sense perjudici de tercer. El
permís no crea cap dret subjectiu a favor del titular. Aquest vindrà obligat a
suprimir del gual la placa acreditativa i a refer la vorada i la vorera, en el seu
cas, al seu anterior estat quan l’Administració Municipal així ho determini o quan
no renovi la llicència municipal.
Article 6. Per tal d’obtenir la llicència d’accés, caldrà justificar que el local
reuneix les indicacions següents:
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a) Que el tipus d’activitat exigeix necessàriament l’entrada i sortida de
vehicles.
b) Complir els requisits, que exigeixen les Ordenances d’edificació,
industrials, comercials i d’altres vigents que en el moment de la
sol·licitud, en tot allò que afecti la protecció contra incendis, ventilació i
superfície mínima per plaça d’aparcament.
c) Que la superfície del local permeti la col·locació d’un vehicle de com a
mínim quatre rodes.
d) Que la superfície mínima del local sigui de 18 m2.
Article 7. Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una
distància 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 referència B-502), a
trams iguals de 50 cm. a 1m. de llargada i amb la longitud concedida a la
llicència.
Article 8. Les obligacions del titular de la llicència municipal de gual, seran:
a) Efectuar el gual, així com les altres obres que li ordeni l’Administració
Municipal respecte del mateix.
b) El pagament del dret anual i l’actualització del dipòsit de garantia que
assenyali la normativa vigent.
c) La instal·lació i conservació de la placa acreditativa del mateix.
d) Pintar el gual en la forma establerta i conservar la pintura en perfecte
estat, repintant-lo com a mínim una vagada a l’any, llevat que es disposi
un altre termini per l’Administració Municipal.
e) Conservar la vorada i el paviment en perfecte estat.
f)

Refer la vorada i el paviment en el seu cas, una vegada no renovi la
llicència, excepte en els casos de canvi de titular, si així s’autoritza per
l’Administració Municipal, una vegada complimentats els següents tràmits.

Article 9. Les causes que donaran lloc a la suspensió o revocació de la llicència i
el dret d’utilització de gual, podran ser les següents:
1. Causes de suspensió:
a) La falta de pagament de la taxa de renovació de la llicència o dipòsit de
garantia, una vegada transcorreguts els terminis fixats per l’Administració
Municipal.
b) No conservar en perfecte estat el seu paviment, pintura o placa
acreditativa.
2. Causes de revocació:
a) Ús indegut del gual.
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b) No tenir el local la capacitat, superfície o dimensions exigides, o bé per
no destinar-se plenament a les finalitats indicades pel mateix.
c) Per canviar les circumstàncies en base a les que es va concedir la llicència
municipal.
d) Per l’impagament de la corresponent llicència anual una vegada esgotats
els terminis de demora establerts per l’Administració Municipal.
e) En general, per l’incompliment de qualsevulla de les obligacions que
regulen els usos dels guals.
El titular de la llicència, en cas de revocació, tindrà l’obligació de refer la
vorada i el paviment i eliminarà la pintura, en el seu cas, i retirarà d’immediat
la placa acreditativa, que serà tornada a l’ajuntament. Si no s’efectuessin les
esmentades obligacions en el termini de 15 dies, podrà l’Administració esmenar
les deficiències amb càrrec al titular.
Article 10. Una vegada obtinguda la llicència, per la construcció o adaptació del
gual, es tindrà en compte el següent:
a) Les obres d’adaptació del gual es realitzaran sense modificar la rasant de
la vorera, únicament se substituirà la vorada per un tipus bisellat o es
bisellarà l’existent, ajudant-se tot això a l’especificat en la llicència
d’obres que haurà de posseir-se.
b) Si no fos possible fer-ho sense modificar la rasant de la vorera, es
presentarà per mitjà de plànols, l’alternativa proposada pel sol·licitant.
c) L’amplada del gual, mesurada en la vorada, no podrà ser superior en més
d’una quarta part a la que tingui l’accés a la finca o local a l’ús de la qual
estigui destinat el gual.
d) La longitud mínima del gual serà de tres metres.
e) Les vorades del gual d’ús permanent, les d’horari limitat i els especials,
hauran de ser pintades segons descripció de l’article 7 de la present
ordenança.
f)

L’ajuntament subministrarà una placa per senyalitzar els guals,
determinant-ne la forma de col·locació, en la qual figurarà el número que
li correspongui en el Padró Municipal de Guals.
S’haurà d’instal·lar la placa en el centre superior esquerra, vist des del
frontal, no podent-se col·locar mai en la tanca d’entrada. A la placa del
gual hi haurà d’anar l’enganxina corresponent a l’any en curs. El titular
haurà d’exhibir el rebut corresponent a l’any en vigor quan li sigui
requerit.

g) El paviment dels guals per ús de vehicles de més de dos mil cinc-cents
quilograms de pes màxim autoritzat, serà igual al de la vorera circumdat
però amb un ciment d’un espessor mínim de 15 centímetres de formigó
sobre terreny consolidat.
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h) Quan el gual es destini a pas de vehicles de més de tres mil cinc-cents
quilograms de pes màxim autoritzat, l’espessor mínim sobre el terreny
consolidat serà de 20 centímetres de formigó, sense perjudici d’altres
mesures en funció de les característiques geològiques del terreny.
La quota tributària serà la que s’estableix a continuació. Es podrà establir una
quota en funció de categories de carrers.
Article 11. Quota tributària.
Fins a 3 ml.......................................................66,46 euros/any.
Més de 3,01 ml, per cada metre o fracció..................11,07 euros/any (a afegir
als anteriors).
Article 12. En el cas que es construeixi un gual o accedeixin vehicles des de la
via pública a un local o recinte sense haver obtingut la llicència, l’Ajuntament
requerirà al titular de l’activitat, o si no n’hi ha, l’arrendatari o propietari del
local, perquè en el termini de quinze dies deixi, al seu càrrec, la vorera en al
seu estat anterior o si es reuneixen els requisits necessaris, perquè tramiti
l’oportuna llicència. En aquest cas es podrà imposar una multa de CENT
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS (154,80 €) i s’hauran
d’abonar els drets d’utilització del gual des del moment que es constitueix el fet
imposable fins al moment de la seva legalització .
Article 13. Expedients sancionadors.
Un cop exhaurit aquest termini de QUINZE (15) dies, sense haver iniciat els
tràmits esmentats a l’article anterior, l’Ajuntament podrà iniciar un expedient
sancionador que podrà donar lloc a la imposició de sancions fins al màxim
autoritzat en la legislació vigent.
Article 14. Preu placa llicència entrada vehicles.
Preu unitat....................12,02.-euros.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor el dia que es publiqui al Butlletí Oficial de
la Província i es començarà a aplicar a partir del dia 1 de gener de 2009. Pel que
fa a la seva vigència, restarà en vigor fins que sigui expressament modificada o
derogada.
DILIGÈNCIA: Aquesta ordenança fiscal, aprovada inicialment pel Ple de
l'Ajuntament de Castellvell del Camp en sessió de data 9 d'octubre de 2008,
sense que s'hagin presentat al·legacions, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut
definitiu, essent publicada en el BOPT núm. 296, de data 24 de desembre de
2008 i modificada parcialment pel Ple de data 30 d’octubre de 2012.
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