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Ordenança governativa

Ordenança Municipal reguladora de la
Llicència d'accés de vehicles als locals
Article 1r. Objecte
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 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 2n. Concepte de gual
S'entendrà com a gual d'accés de vehicles, dins l'àmbit de la via pública, tota
modificació de l'estructura de la vorada i vorera que faciliti aquest accés. En cap cas
aquest gual, dissenyat i realitzats d'acord amb el que s'indica a l'article 6è., podrà ser
projectat o utilitzat com a gual de vianants o com element a substituir d'aquests.

Article 3è. Titularitat
La titularitat de la llicència s'atorgarà a les persones físiques o jurídiques que ostentin
la titularitat de la llicència preceptiva per l'ús del local o recinte.

Article 4t.
Les llicències es concediran pel termini sol·licitat, amb els límits màxims fixats en la
legislació vigent sobre béns de les entitats locals.

Article 5è.
Per tal d'obtenir la llicència d'accés caldrà justificar que el local reuneix les condicions
següents:
1.- Per a tots els garatges o locals
a) Que el tipus d'activitat exigeix necessàriament l'entrada i sortida de vehicles.
b) Complir els requisits que exigeixin les Ordenances d'edificació industrial o d'altres
vigents en el moment de la sol·licitud en tot allò que afecti a la protecció contra
incendis, ventilació i superfície mínima per plaça d'aparcament.
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2.- Ús industrial, comercial o de serveis:
a) Caldrà que tingui un mínim de 40 m² de superfície lliure reservada exclusivament a
les tasques de càrrega o descàrrega. Excepte en aquells locals que tinguin una
llicència d'activitat relacionada amb el ram de l'automòbil o els establiments que
necessitin efectuar la càrrega o descàrrega de pesos importants, sempre que
acreditin la necessitat d'efectuar aquestes operacions i declarin la denominació,
nombre i ubicació dels aparells mecànics existents que hauran de tenir la
corresponent llicència.
b) En el cas d'activitats subjectes a reglamentacions específiques que imposin
normes de seguretat o higiene per a les operacions de càrrega i descàrrega,
podran no aplicar-se els mínims de superfície indicats.

Article 6è.
Davant dels accessos autoritzats es pintarà en la calçada, a una distancia de 20 cm.
de la vorada i paral·lels a aquesta, una línia discontínua de 10 cm d'ample de color
groc (segons norma UNE-48103 referència b-502), a trams iguals de 0'5 a 1 metre de
llargada d'acord amb l'annex I; i amb la longitud que sigui concedida la llicència amb
les dades facilitades en l'annex II (instància).

Article 7è.
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, les
característiques del qual fixarà l'Ajuntament amb la indicació de l'horari autoritzat i el
número de Registre Fiscal.
La senyalització indicada haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació .

Article 8è.
S'indicarà la senyalització del gual amb la col·locació de pilons homologats per
l'Ajuntament i de la manera definida en l'annex I. Aquesta senyalització podrà
modificar-se segons les característiques particulars de cada cas, en funció de l'informe
emès pels serveis tècnics municipals.
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Article 9è.
La longitud autoritzada en la llicència serà igual a l'amplada que quedi lliure per al pas
exclusiu dels vehicles en la línia de façana augmentada com a màxim en 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.
En carrers de menys de 6 metres de calçada, per tal de facilitar l'entrada i sortida de
vehicles, es podrà autoritzar la prolongació de la senyalització horitzontal en 1 metre
més a cada banda, si un cop construït el gual amb la màxima longitud que permet el
punt anterior persisteixen les dificultats d'accés .
Quan aquest gual serveixi d'accés a camions de gran tonatge, la llargada del gual
podrà ser superior en dos metres i mig a la de la porta.

Article 10è.
Fins a un pes màxim autoritzat de 3 Tm 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 mínim de 15 cm sobre terreny compactada al 90% del Proctor modificat.

Article 11è.
Quan el gual serveixi d'accés a vehicles de més de 3 Tm de pes màxim autoritzar el
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.

Article 12è.
El titular de la llicència està obligat a:
a) No canviar la titularitat ni les característiques físiques o d'utilització del gual i del
local sense autorització prèvia de l'òrgan competent de l'Administració municipal..
b) La conservació i manteniment del paviment i de la senyalització de l'accés.
c) Al pagament de les taxes establertes a les Ordenances Fiscals vigents.

Article 13è.
Per sol·licitar la llicència caldrà presentar la documentació següent:
a) Títol de propietat o qualsevol altre que acrediti l'ocupació o utilització del local.
b) Llicència d'activitat en els casos en què sigui necessària segons la normativa
vigent o, en cas que no ho fos, llicència preceptiva per l'ús del local o recinte.
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c) Plànols de l'emplaçament a escala 1:500 indicant clarament: la situació del local o
recinte, la situació del gual, la distància de la finca a l'eix del carrer, la del gual a la
cantonada més propera, la numeració exacta de la finca i l'orientació geogràfica.
d) Plànols del local a escala 1:100 amb indicació de la superfície ocupada per a
l'aparcament o zona de càrrega i descàrrega; amplada de la vorera de l'accés a la
façana i del gual grafiant els elements urbanístics afectats; i el nombre i tipus de
vehicles que podrà contenir el local.

Article 14è.
Prèviament al lliurament de la llicència caldrà haver pagat les següents taxes:
a) Els drets de llicència que fixin les Ordenances Fiscals vigents.
b) L'import de la taxa corresponent a l'ús de la vorera de l'any en curs des de
l'acabament de la construcció dins a 31 de desembre.
c) El dipòsit de garantia de restitució de la vorera al seu estat anterior; que es
calcularà en funció de la superfície afectada (trapezi definit per l'amplada de la
porta, del gual i de la vorera) amb un mínim de 60 euros. En els carrers sense
vorera diferenciada en alçada, la superfície afectada pel gual serà el rectangle
definit per la longitud autoritzada a la llicència d'accés i una cinquena part de
l'amplada del carrer.

Article 15è.
Els canvis de titular comportaran nova llicència i l'actualització del dipòsit

Article 16è.
L'Ajuntament podrà en qualsevol moment requerir al titular de la llicència perquè
actualitzi el dipòsit.

Article 17è.
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 en el seu defecte l'arrendatari o propietari del local, perquè en el termini de
quinze dies reposi al seu càrrec la vorera al seu estat anterior; o bé, si reuneix els
requisits necessaris, perquè tramiti l'oportuna llicència. En aquest cas, hauran d'abonar
per duplicat els drets de llicència i la taxa d'ús de vorera; amb un recàrrec del 20% a
comptar des del moment que es constitueixi el fet imposable i fins al moment de la
seva legalització.
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Article 18è.
Un cop exhaurit aquest termini, de quinze 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 dins el màxim autoritzat en la legislació
vigent.

Castellví de Rosanes, març de 2002.
L'ALCALDE,

Lluís Tomàs i Moreno.

DILIGÈNCIA.L’estenc jo la Secretaria Municipal per fer constar que el text de la present
Ordenança reguladora de la llicència d'accés de vehicles als locals transcrites en
paper d’aquest Ajuntament i numerats de l’1 al 5, rubricats i segellats cadascun d’ells,
correspon íntegrament al text aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia
6 de març de 2002, així com l’annex I que s’adjunta a continuació.
Castellví de Rosanes,
La Secretària

Vist i plau
L’Alcalde

DILIGÈNCIA:
S'estén per a fer constar que la present Ordenança Fiscal ha estat aprovada definitivament
segons Edicte inserit al BOP núm. 073, de 26 de MARÇ de 2002.
Castellví de Rosanes, 17 de MAIG de 2002.
La Secretària-Interventora,

Ordenances Municipals

Núm.000_Llicència d'accés de vehicles als locals.doc

