Ajuntament
Sant Pere de Ribes
Àrea d’Alcaldia
Regidoria de Serveis Generals

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES DE RESERVA DE
DOMINI PÚBLIC PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES A UN LOCAL A TRAVÉS
DE LES VORERES I PER A ESTACIONAMENT REGULAT
CAPÍTOL I
Entrada i sortida de vehicles
Competència.
Article 1. Aquesta ordenança es dicta en virtut de les facultats concedides pels articles 7, 38.4 i
68.2 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles amb motors i seguretat vial, amb relació al que
preceptuen els articles 56.2, 3 i 58 del Reglament de patrimoni dels ens locals de 17 d'octubre
de 1988.
Objecte.
Article 2. 1. L'objecte d'aquesta ordenança és establir els requisits i el procediment per a
l'atorgament de la llicència de gual.
2. La llicència de gual s'atorga respectant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. El
permís no crea cap dret subjectiu.
3. La simple utilització de la vorera per al pas de vehicles, periòdicament, només es pot
entendre com una tolerància essencialment revocable en qualsevol moment.
Dret de gual.
Article 3.1. El det de gual constitueix una reserva del domini públic que possibilita l'entrada i
sortida de vehicles a un local a través de les voreres.
2. Pot implicar la modificació o rebaix de la vorada i vorera per facilitar el lliure trànsit a locals o
finques situades davant del gual, prèvia concessió de la llicència d'obres corresponent, d'acord
amb les prescripcions tècniques assenyalades en la llicència i, que en tot cas, seran:
a) Per a voreres fins a 60 cm. a comptar des de l'inici de la vorada fins a la façana del
local, només es permetrà la col.locació d'una vorada especial, model tipus G-2 de la casa ICA o
similar.
b) Per a voreres de més de 60 cm fins a 80 cm, es permetrà el rebaix de la vorera fins
el primer panot.
c) Per a voreres de més de 80 cm, es permetrà el rebaix de la vorera fins el segon
panot.
3. Per a aquelles llicències d'obres que autoritzen el rebaix de la vorera, aquesta haurà
d'ajustar-se a les especificacions asenyalades al punt anterior, i segons la següent:
SECCIÓ DETALL
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4. Quan la vorera sigui utilitzada per vehicles de fins a 3 tm. de pes màxim autoritzat, es
mantindrà el paviment original de la vorera, amb un fonament de formigó en massa de 150
Kg/cm2 de resistsència característica, amb un un gruix mínim de 15 cm sobre terreny
compactat al 95% del proctor modificat.
5. Per a l'ús de vehicles de més de 3 tm. de pes màxim autoritzat, el fonament de formigó en
massa de 175 Kg/cm2 de resistsència característica, amb un un gruix de 22 cm sobre terreny
compactat al 95% del proctor modificat.
6. Està prohibida qualsevol forma d'accés diferent mitjançant rampes, instal.lació provisional o
circumstàncial d'elements mòbils, amb cossos de fusta o metàl.lics, col.locació de totxos, sorra
o altres elements.
Durada
Article 4.1. 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.licita i, si s'escau, fonamentar degudament
la petició.
2. Les llicències, un cop atorgades, tindran validesa entre la data de l'atorgament i el 31 de
desembre del mateix any i es prorrogaran automàticament per anys successius pel sol fet del
pagament de la taxa corresponent i d'acord amb l'ordenança reguladora, sempre que no
s'hagin modificat les circumstàncies de la llicència.
3. Per a les sol.licituds que es produeixin al llarg de l'any fiscal, s'aplicarà la part de la taxa
segons el que preveu l’ordenança fiscal corresponent.
Sol.licituds de llicència de gual
Article 5.1. Els interessats en una llicència de gual hauran de presentar una sol.licitud a
l'alcalde en la qual hi hauran de fer constar les dades següents:
a) Nom i cognoms de l'interessat o representant i també l'adreça a efectes de
notificacions. La representativitat ha d'ajustar-se a llei.
b) Definició del títol que acrediti el règim d'ús del local al que es vol tenir accés.
c) Identificació de l'edifici per al qual es sol.licita la llicència de gual.
d) Plànols d'emplaçament del gual a escala 1/500 i del local a escala 1/100. La
superfície del local o garatge no podrà ser superior a 100 m2 i haurà de tenir una capacitat
màxima de fins a 4 vehicles. En cas contrari, serà d'aplicació el previst a l'art. 5.3.a.
e) Declaració per la qual el sol.licitant s'obliga a no utilitzar el local per a altres finalitats
o activitats.
f) Declaració per la qual el sol.licitant manifesta que: 1) Coneix i assumeix plenament
les dificultats per a l'entrada i sortida de vehicles del local en zona reservada a mercat
ambulant, els dies i hores habituals. 2) Que no hi ha cap obstacle, fanal, pal d'electricitat,
mobiliari urbà, etc. que impossiblita l'accés als locals. 3) Que si la distància a la cantonada més
propera és inferior a 5 m. posarà en coneixement dels usuaris l'obligació de prendre mesures
complementàries de precaució.
g) Justificant de liquidació de la taxa pagada a tresoreria.
h) Lloc, data i signatura del sol.licitant o representant.
2. Els interessats que siguin titulars d'establiments industrials o comercials que per al normal
funcionament de la seva activitat requereixin de l'accés amb vehicle al seu local, hauran
d'annexar a la sol.licitud, a més, els documents següents:
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a) Acreditació que tenen la corresponent llicència municipal d'activitat o que es troba en
fase de tramitació.
b) Acreditació que l'activitat que s'hi realitza comporta l'entrada i sortida de vehicles.
c) Acreditació que l'establiment disposa d'espai lliure i adequat amb caràcter permanent
i sense cap altra destinació, amb capacitat per a un màxim de quatre vehicles i fins a 100 m2.
Si el local té una capacitat superior, caldrà atenir-se al que disposa al punt següent.
3. Els interessats titulars de locals destinats a la guarda de vehicles hauran de presentar els
documents següents:
a) El previst a l'article 5.1 d'aquesta ordenança i, si el local té una capacitat per a més
de 4 vehicles o és més gran de 100 m2, l'acreditació que tenen la corresponent llicència
municipal d'activitat.
Modificacions de les llicències
Article 6. 1. El titular haurà de sol.licitar els trasllats, les ampliacions, les reduccions o
supresions de guals i els canvis de titularitat.
2. Els trasllats seran considerats atorgament de nova llicència de gual, sense perjudici de pagar
les despeses que ocasioni la supressió de l'existent.
3. Les llicències per trasllats i ampliacions de guals seguiran el mateix tràmit que les de guals
nous, fins i tot, en aplicació de les taxes municipals.
4. Les reduccions de guals es consideraran supressions parcials i causaran efecte a partir de
l'exercici següent.
5. Les supressions de guals causaran efecte a partir de l'exercici següent, prèvia devolució de
la placa corresponent.
6. Els canvis de titularitat del gual, per tal de que tinguin efectes, hauran de ser prèviament
comunicats a l'Ajuntament mitjançant l'aportació dels documents que, de forma fefaent,
justifiquin la nova titularitat (al seu nom) de la finca o de la llicència de l'activitat, segons cada
cas.
Article 7. No s'autoritzaran els guals, excepte casos excepcionals degudament justificats, en el
casos següents:
a) Aquells que s'hagin de situar a menys de cinc metres de les cantonades.
b) Els situats a llocs on les condicions arquitectòniques o la seguretat del trànsit ho
aconsellin.
Altres normes
Article 8. 1. La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l'amplada que quedi lliure per al
pas exclusiu dels vehicles en línia de façana, augmentada, com a màxim, un metre. No es
comptabilitzarà com a amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles la part reservada per
a la sortida de vianants, la qual haurà d'estar degudament protegida.
2. En carrers de menys de 6 metres de calçada, per tal de facilitar l'entrada i sortida de
vehicles, es podrà autoritzar prolongar la senyalització horitzontal en un metre més a cada
banda, si un cop tingut en compte el que permet el punt anterior, persisteixen les dificultats
d'accés.
3. Els límits del gual estaran situats a més d'un metre de qualsevol arbre o altres elements del
mobiliari urbà; si això no és possisble caldrà efectuar-se el trasllat prèvia l'autorització
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corresponent a càrrec del titular de la llicència, sota la direcció tècnica dels corresponents
serveis tècnics de l'Ajuntament.
4. En casos excepcionals en què els vehicles haguessin de realitzar maniobres per entrar o
sortir de l'immoble, podrà concedir-se llicència de reserva de banda d'estacionament al lloc
oposat de la calçada en la llargària necessària degudament senyalitzada, restant subjecte a les
taxes que assenyali la corresponent ordenança.
5. Els guals d'ús horari per hores determinades estaran subjectes a les següents prevencions:
a) La indicació d'horari especial haurà de figurar en la placa, les característiques de les
quals determinarà l'administració municipal, amb caràcter uniforme.
b) L'alcaldia no obstant això, podrà establir els nous distintius que cregui convenients.
Deures dels concessionaris
Article 9.1. Els beneficiaris de les llicències han de conservar en bon estat la placa
senyalitzadora que l'Ajuntament els haurà subministrat en el moment d'atorgar-los la llicència i
l'han de col.locar al damunt de la porta d'accés o, en casos excepcionals. a la vora d'aquesta i
a una alçada d'entre un i tres metres.
2. En cas d'incompliment del deure establert a l'article precedent, el titular del gual serà requerit
per l'administració municipal per tal que, dins del termini de vuit dies, solucioni la conservació
defectuosa del gual.
3. Davant dels guals no s'hi podrà estacionar cap vehicle, ni tan sols el del seu titular, excepte
en el cas que el conductor es trobi dins del mateix vehicle, per tal de poder així desplaçar-lo
quan sigui necessària la utilització del gual.
4. Els titulars de les llicències han de satisfer la taxa corresponent en període de pagament en
voluntària.
CAPÍTOL II
Estacionament de vehicles i reserva de bandes d'estacionament i aturada
Article 10.1. L'estacionament de vehicles només estarà prohibit en la forma i llocs que preveu
el Reglament general de circulació i les ordenances municipals corresponents.
2. Podran autoritzar-se, d'acord amb allò que determina la corresponent ordenança, reserves
especials:
a) De bandes pels vehicles de serveis públics.
b) D'estacionament i aturada a llocs determinats per facilitar operacions de càrrega i
descàrrega a l'accès a establiments d'hostatge, residència, església, sales d'espectacles,
cinemes, teatres, instal.lacions esportives, edificis públics, seus d'organismes oficials, culturals i
establiments anàlegs, sempre que l'interés públic ho exigeixi i no dificultin la circulació.
c) D’estacionament genèric per a persones amb mobilitat reduïda, titulars de targetes
d’aparcament per a persones amb disminució. Excepcionalment, i en casos de necessitat
especial apreciada discrecionalment per la Comissió de Govern, es podran autoritzar reserves
d’estacionament específiques a persones amb mobilitat reduïda, titulars de targetes
d’aparcament per a persones amb disminució.
d) De bandes per a càrrega i descàrrega en zones comercials i amb horari comercial.
Excepcionalment, i en casos de necessitat especial apreciada discrecionalment per la Comissió
de Govern, i previ informe de la Guàrdia Urbana, es podran autoritzar ocupacions
complementàries de la via pública per a càrrega i descàrrega particular.
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3. Excepcionalment, i en casos de necessitat especial apreciada discrecionalment per
l'administració, es podran autoritzar ocupacions complementàries de la via pública, o espais
concrets de reserva per a estacionament o càrrega i descàrrega particular.
Article 11.1. Per autoritzar les reserves especials d'estacionament i aturada previstes a l'article
10.2. anterior, s'exigirà que el sol.licitant acrediti per als casos, els extrems següents:
Cas a): La titularitat de la concessió i la freqüència de la prestació del servei.
Cas b): que es provi en forma suficient tal necessitat pel nombre de vehicles que
realitzin aturades davant els esmentats establiments.
Cas c): Estar en possessió de la Targeta d'Aparcament de Vehicles per a persones
disminuïdes, concedida per l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, d'acord amb el que regula el
Decret 97/2002, de 5 de març, de la Generalitat de Catalunya.
Cas d): S’adequaran a allò referit en l’article 91 del Reglament General de Circulació, el
volum i freqüència de les operacions a realitzar i els elements (grues, “polispast” i maquinària
de transport) de la qual es disposa.
2. Carnet de conduir amb indicació de les característiques a les quals ha d'adaptar-se el
vehicle.
3. Disposar de vehicle propi adaptat (fitxa tècnica).
4. Acreditació de l'adreça del lloc de treball, si s'escau.
Article 12. Per autoritzar reserves especials d'estacionament i aturada en llocs determinats per
a operacions de càrrega i descàrrega previstos a l'article 10.3. anterior, serà l'administració qui
haurà d'avaluar els següents extrems:
a) Si s'adequa a allò referit a l'article 91 del Reglament general de circulació.
b) El volum i freqüència de les operacions a realitzar.
c) Els elements (grues, polispast i maquinària de transport) de què es disposa.
Article 13.1. Les reserves especials a què es refereix aquest capitol prohibiran l'estacionament
durant l'horari que en cada cas s'assenyali i la indicació de la qual haurà de figurar en plaques
uniformes que determinarà l'Ajuntament.
2. La calçada d'aquestes reserves especials haurà de ser pintada conforme amb allò que
determinin els serveis tècnics de l'Ajuntament, i pel que fa referència a l'article 10.2.c) serà
obligació d'identificar la matrícula del vehicle en la zona reservada.
Article 14.1. Les reserves especials s'atorgaran sempre amb caràcter discrecional, no creant
cap dret subjectiu a favor del seu titular i podran ser modificades per l'alcaldia tantes vegades
com requereixin les necessitats del trànsit.
2. A més de les prescripcions d'aquest capítol, a les llicències de reserves especials
esmentades a l'article 10.2, s'aplicaran les disposicions dels articles 4, 5 i 6 adaptades a
aquesta finalitat.
CAPÍTOL III
Òrgan competent per a l'atorgament de llicències
Article 15.1. La competència per atorgar les llicències correspon a l'alcalde.
CAPÍTOL IV
Infraccions i sancions
Article 16.1. Les accions o omissions contràries a aquesta ordenança tindran el caràcter
d'infraccions administratives i seran sancionades amb la retirada de la placa, tret que puguin
constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals. En aquest cas, l'alcalde ha de donar-ne
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compte a l'ordre jurisdiccional competent i s'abstindrà de seguir el procediment sancionador
mentre l'autoritat judicial no dicti sentència ferma. Tot això d'acord amb el que disposa l'article
65.1 del reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles amb motors i seguretat vial.
2. En tot cas, les llicències de guals i d'estacionament de vehicles i reserva d'estacionament i
aturada s'anul.laran:
a) Per no usar la llicència o usar-la indegudament.
b) Per canviar les circumstàncies d'acord amb les quals es va concedir la llicència.
c) Per superar el local la capacitat màxima prevista als punts 1 i 2 de l'article 5, o per no
destinar-se plenament a les finalitats esmentades en aquest article.
d) Per no abonar la taxa en concepte de gual o el de reserva d'estacionament i aturada
de l'exercici en curs, un cop transcorregut el termini de pagament en voluntària.

CAPÍTOL V
Retirada de vehicles
Article 17.1. La policia local podrà retirar el vehicle que estigui estacionat davant del gual
d'entrada i sortida de vehicles d'un immoble durant l'horari autoritzat per utilitzar-lo, sempre que
el gual estigui degudament senyalitzat i el conductor del vehicle no ho faci o no hi sigui present.
2. El mateix succeirà quan un vehicle estigui estacionat durant l'horari d'estacionament prohibit
a que fa referència l'article 13 d'aquesta ordenança.
3. La policia local dipositarà el vehicle al lloc designat per l'autoritat competent.
4. Excepte en casos de sostracció o altres formes d'utilització del vehicle en contra de la
voluntat del titular, degudament justificades, les despeses que s'originin com a conseqüència
de la retirada a què es refereix l'apartat anterior, seran a compte del titular, que haurà d'abonarles o garantir-ne el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del
dret a interposar els recursos corresponents, i de la possibilitat de repercutir-los sobre el
responsable de la infracció que hagi ocasionat la retirada.
CAPÍTOL VI
Recursos
Article 18. Contra les resolucions de l'alcaldia, que posen fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciòs-administratiu davant la sala corresponent del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, després de la comunicació al mateix alcalde, a la qual fa referència
l'article 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Disposició transitòria
A partir de l'endemà de la data d'entrada en vigor d'aquesta ordenança els titulars dels locals
on hi hagin les formes d'accés descrites en l'article 3.6 d'aquest text, tindran l'obligació de
retirar-les en el termini d'un mes. Passat aquest període sense que els obligats a aquest
compliment hagin efectuat la seva retirada, serà l'Ajuntament qui ho farà a càrrec dels seus
respectius titulars, sense perjudici d'aplicar la part sancionadora d'aquesta ordenança.
Disposició addicional
Tot el que no estigui previst en aquesta ordenança regirà per Reial decret legislatiu 339/1990,
de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre trànist, circulació de vehicles
amb motors i seguretat vial; pel Reglament general de circulació, per a l'aplicació i el
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desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles amb motors i
seguretat vial, aprovat per Reial decret 13/1992, de 17 de gener i per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Disposició derogatòria
Resten derogades totes les altres normes, d'igual rang o inferior que s'oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta ordenança, i en concret allò que fa
referència a l'ordenança de policia i bon govern aprovada per l'Ajuntament en Ple en data
16.04.1966.

Disposició final
Aquesta ordenança que consta de 18 articles, una disposició transitòria, una disposició
addicional, una disposició derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop s'hagi
aprovat defintivament i s'hagi publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província, i serà
d'aplicació mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.
Aprovació
Aquesta ordenança va ésser aprovada pel Ple de l’Ajuntament, inicialment en sessió
extraordinària que va tenir lloc en data 30 de juliol de 1997, i definitivament en sessió
extraordinària de 6 de novembre de 1997.
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 31 d’octubre de 2000, va modificar
inicialment aquesta ordenança. Al no presentar-se al.legacions en període d’exposició pública,
en data 29 de desembre de 2000, les modificacions han quedat aprovades definitivament.
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 30 d’octubre de 2002, va modificar
inicialment aquesta ordenança. Al no presentar-se al.legacions en període d’exposició pública,
en data 19 de desembre de 2002, les modificacions han quedat aprovades definitivament.

La secretària

Vist i Plau
l’alcalde
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