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CONDICIONS TÈCNIQUES “LLICÈNCIES DE GUALS”
Les autoritzacions de guals i ampliacions de guals, resten supeditades a les condicions següents:
1. És obligatòria la construcció del gual davant els local amb autorització d'accés, excepte en aquells
carrers que no tinguin vorera diferenciada en alçada.
2. Si el gual serveix d'accés a vehicles de més de 3 t de pes màxim autoritzat, al paviment de la zona
compresa entre la vorada i la porta d'accés es col·locarà sobre una base de formigó en massa de 175
kg/cm2 de resistència característica amb un gruix de 22 cm sobre terreny compactat al 90% del Proctor
modificat. Quan el gual serveixi d'accés a vehicles fins a un pes màxim autoritzat de 3 t es mantindrà el
paviment original de la vorera, amb un fonament de formigó en massa de 150 Kg/cm2 de resistència
característica amb un gruix de 22 cm sobre terreny compactat al 90% del Pròctor modificat.
3. Les obres de construcció, reparació, reforma, supressió i d'altres que necessiti el gual es faran
directament pel titular de l'autorització i, requeriran la corresponent llicència d'obres.
4. El materials utilitzats en l'acabat superficial de les voreres i vorades que s'hagin modificat com a gual,
seran de les mateixes característiques que els de la vorera adjacent.
5. En les obres d'accés a finques (benzineres, superfícies comercials, espais de negoci a l'aire lliure i
similars) caldrà que quedin definits de forma clara els trams d'entrada i sortida de la finca, sense
transformar, en cap cas, ni la rasant ni l'alineació de la vorera en tota la línia de façana.
6. Davant els accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància de 20 cm de la vorada i
paral·lelament a aquesta, una línia discontinua de 10 cm d'amplada de color groc (segons norma UNE
48103 referència B 502) a trams iguals de 0,5 a 1m de llargada i amb una longitud concedida a
l'autorització.
7. El titular de la autorització realitzarà la senyalització horitzontal, excepte quan es manifesti
expressament en l’autorització.
8. Al costat de l’accés al local, visible des de la calçada i a una alçada màxima de 2,2 m sobre el nivell de
la vorera, s’haurà de col·locar un senyal normalitzat, amb indicació de l’horari autoritzat i el número
d'autorització.
9. La senyalització indicada haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació i queda prohibida
qualsevol altre senyalització referent a l’autorització d’accés de vehicles.
10. El titular de l'autorització està obligat a no canviar la titularitat ni les característiques físiques o
d'utilització del gual i del local sense l'autorització prèvia de l'administració municipal, a la conservació i
manteniment del paviment i la senyalització de l'accés i al pagament de les quantitats establertes a les
Ordenances Fiscal vigents.
11. L'incompliment d'aquestes disposicions constituirà una infracció que donarà lloc a la imposició
de les sancions corresponents als seus responsables.
Vorada recta de peces de formigó Tipus
Americà de la casa ICA o similar, amb
ratllat superior, monocapa, amb secció
normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm,
de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R 5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25
a 30 cm d'altura, i rejuntat amb morter M-5
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