
 

 

 
LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA UTILITZACIÓ D’ÚS PRIVAT DE LA VIA PÚBLICA PER A L’ENTRADA I 
SORTIDA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC. 
 
CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA 
 
1a. Aquesta llicència es concedeix d’acord amb el contingut de l’autoliquidació degudament liquidada en l’entitat 
recaptadora.  
 
2a. La llicència es concedeix discrecionalment i sense perjudici de tercers. La llicència no crea cap dret subjectiu i el 
titular podrà ser requerit en tot moment perquè suprimeixi el gual i reposi la vorera al seu estat normal.  
 
3a.  La llicència serà ferma i definitiva en el termini de 60 dies naturals si els serveis d’inspecció municipals no 
detecten cap incorrecció en l’execució del contingut declarat de la llicència. 
 
4a.  La modificació del bordó de la vorera per adaptar l’accés al gual, s’haurà de dur a terme prèvia sol·licitud de la 
llicència o comunicació d’obres corresponent, atenent això que segueix : 

a) En les voreres de menys d’1,40 m d’amplada, s’hi hauran de posar, si és necessari, peces de bordó retallat, 
de formigó o granit segons siguin les altres peces del carrer, atenent el model que s’adjunta a aquesta llicència.  
b) En les voreres de més d’1,40 m d’amplada s’hi podrà posar bordó retallat en les mateixes condicions que 
l’apartat a) o bé gual tipus Barcelona, segons siguin els altres guals del carrer, d’acord amb les especificacions 
que també s’adjunten a la llicència. Aquest bordó haurà de ser de formigó o granit segons sigui el bordó de la 
resta del carrer.  

 
5a.  No és permès de pintar el bordó ni el paviment per senyalitzar el gual. 
 
6a. El titular del gual està obligat a: 

a) Conservar en correcte estat de manteniment del bordó i del paviment de la vorera. 
b) Col·locar i mantenir la placa indicadora del gual en un lloc visible de l’accés.  
c) Efectuar al gual les obres ordinàries i extraordinàries que siguin necessàries per a la adaptació de l’accés 
del gual o que ordeni l'Ajuntament, per la qual cosa el titular s’haurà d’atenir al que s’indica en la condició 4ª. 
d’aquesta llicència, i notificar-ho a l’Ajuntament. 

 
7a. Aquesta llicència s'entendrà prorrogada anualment i s’inclourà en els padrons fiscals successius mentre la 
persona interessada no presenti la declaració de baixa i reposi prèviament el bordó de la vorera al seu estat original, i 
retiri o elimini tots els elements de senyalització i delimitació.  
 
8a. Contra l'atorgament de la llicència, podreu interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha 
dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació, o bé, 
directament podreu interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la 
província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de 
l'acord anterior. 
 
 
HE REBUT EL COMUNICAT 
 
Nom i cognoms:       
 
Document d’identitat:       
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