DECLARACIÓ D’ALTA DE GUAL
amb document d’identitat
(Nom i cognoms)
i que visc al municipi d

codi postal

amb adreça

i telèfon

correu electrònic
actuant en representació d

document d’identitat

amb adreça

ALTA GUAL

Comunico que pretenc fer ús de la via pública per accedir amb vehicle a la finca següent :
Carrer d

núm.

amplada de l’accés a la propietat

m

capacitat de l’aparcament:
vorada rebaixada sí

vehicles

núm. d’accessos

no

pretenc fer les obres necessàries per adaptar la vorera d’acord amb els requisits que es demanen, previ pagament
de l’autorització, i em comprometo a reposar-la abans de sol·licitar la baixa del gual.
L’ús previst és el de

privat

públic

industrial

Per accedir a la finca hi ha els elements següents que obstaculitzen el pas i dels quals sol·licito que es modifiqui la
ubicació, previ reintegrament del cost corresponent, d’acord amb allò que indica l’ordenança fiscal corresponent :
arbrat

paperera

contenidor

banc

enllumenat

altres

Sol·licito la inclusió d’aquest gual en el padró fiscal del proper exercici.
Documentació que s’adjunta:
Fotocòpia del document d’identitat del titular o CIF de l’empresa amb còpia del document d’identitat del
representant
Plànol d’ubicació a la ciutat del gual
Croquis detallat o fotografia de l’accés amb la vorera (es pot fer arribar per correu electrònic a l’adreça:
serveis@ajuntament.granollers.cat)
Còpia de l’escriptura de propietat o darrer rebut de l’impost de béns immobles
Còpia de l’acta d’inspecció o de la resolució de requeriment, si és el cas
Nota important: el gual no és una reserva de la via pública, no permet l’estacionament ni la càrrega ni la
descàrrega i només autoritza l’accés de vehicles a l’entrada que es sol·licita expressament.
Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i
notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat de l’Ajuntament.
Les dades de caràcter personal no poden ser cedides ni comunicades a tercers,
llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a
la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC:
oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant Josep 7, 08401 Granollers. Més
informació a www.granollers.cat.

Espai reservat per a l’Ajuntament

Granollers,

d

de 20

Signatura

Número de placa

ELEMENTS CONSTRUCTIUS DEL GUAL I AFECTACIONS
•
•
•
•
•

•

La modificació del bordó de la vorera per adaptar l’accés al gual haurà de tenir la
mateixa amplada que la porta i s’haurà de dur a terme prèvia sol·licitud de la
llicència o comunicació d’obres corresponent si la vorera no està rectificada.
No és permès de pintar el bordó ni el paviment per senyalitzar el gual.
En el cas d’accés de vehicles per motiu d’obres, cal sol·licitar l’ocupació de via
pública per obres.
En el cas que l’aparcament tingui una superfície superior als 500 m2, caldrà que
disposi de la llicència d’activitat corresponent.
El titular del gual està obligat a:
a) Conservar en correcte estat de manteniment el paviment, el bordó i la placa
indicadora del gual.
b) Efectuar a la vorera les obres que siguin necessàries per a l’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 els croquis adjunts.
Si cal treure o desplaçar arbres, fanals o altres elements del mobiliari urbà que
impedeixin l'accés dels vehicles, aquests treballs els duran a terme els serveis
municipals, prèvia petició per escrit del titular de la llicència. Les despeses que
s'ocasionin seran a càrrec del titular.

Per facilitar l’accés dels vehicles al gual es podran realitzar les reformes estructurals de
l’accés que siguin necessàries d’acord amb els punts anteriors, però no es podran
posar fustes, ferros o altres elements similars o d’obra, afegits o subjectats al paviment
del gual, si impedeixen o molesten el desguàs d’aigües pluvials, els treballs de neteja
de la via pública, o poden suposar un perill per a vehicles i vianants.

La modificació de la vorada 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’hauran de posar peces de vorada
retallades, segons el model que s’adjunta a aquesta llicència.

b) En les voreres de més d’1,40 m i menys de 2,00 m d’amplada s’hauran de posar
peces de vorada de 40 cm de profunditat, segons el model que s’adjunta a aquesta
llicència.

c) En les voreres de 2,00 m o més d’amplada s’hauran de posar peces de vorada de
60 cm de profunditat, segons el model que s’adjunta a aquesta llicència

En tos els casos el material de les peces de gual serà el mateix que el de la resta de la
vorada (de formigó o de granit).

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:
Data:
Signatura:

