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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular la concessió, modificació i revocació de les llicències de gual, així
com les condicions i règim que hagin de complir els titulars d’aquests espais.

No es podrà gaudir d’espais de domini públic destinats a guals, sense la preceptiva llicència.

Article 2. Àmbit d’aplicació

L’àmbit territorial d’aplicació d’aquesta ordenança el constitueix el terme municipal d'Ulldecona.

Article 3. Definició

1. S’entén per gual a la via pública l’espai delimitat de la vorera i del vial, destinat en exclusiva al pas de
vianants, sobre el que es concedeix l’ús privatiu a precari a  una persona física o jurídica per tal de fer
possible l’entrada i sortida de vehicles a recintes. 

Qualsevol altra forma d’accés mitjançant rampes, instal·lació provisional o circumstancial d’elements mòbils,
requerirà l'obtenció de la prèvia llicència per ocupació de via pública.

2. L’autorització de gual per entrada i sortida de vehicles a recintes és necessària independentment que per
accedir a les finques o locals hagi de modificar-se o no l’estructura de la vorada i/o de la vorera i porta
implícita la prohibició d’estacionament de vehicles davant del gual. 

Excepcionalment, es podrà estacionar davant dels guals per entrada i sortida de vehicles a recintes en els
següents casos:

a) Quan el conductor del vehicle estacionat romangui a l’interior, de manera que, en cas de necessitat,
pugui retirar-lo de forma immediata per tal de deixar lliure l’accés. 

b) Quan el vehicle disposi del distintiu municipal que autoritzi a estacionar davant del gual en concret. En
aquest cas, l'Ajuntament expedirà una targeta normalitzada amb el número del gual.  Aquest distintiu
permet estacionar un vehicle davant del gual sempre i quan figuri en la part interior del parabrisa, de
forma totalment visible des de l’exterior.

El dret establert en la lletra b) anterior no serà d’aplicació en els casos següents:

 Als pàrquings col·lectius.
 Fora de l’horari concedit en el cas de llicències de gual amb horari parcial.
 En els  llocs on d’acord amb les normes de trànsit  i  circulació  de vehicles,  no estigui  autoritzat

l’estacionament.

Article 4. Sectors càrrega i descàrrega

1. L’Alcaldia podrà assenyalar en els diferents sectors del municipi zones de càrrega i descàrrega on restarà
prohibit  l’estacionament durant l’horari  que es consignarà en la placa fixada en el senyal corresponent.
Aquests  espais  podran  ser  utilitzats  per  realitzar  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  per  tots  els
establiments de les immediacions, sense que ningú en tingui l’atribució exclusiva o preferent.

2. Els establiments que per les seves característiques no puguin realitzar adequadament les operacions de
càrrega i descàrrega des de les zones que, en caràcter general,  s’hagin establert per aquesta activitat,
podran sol·licitar la reserva d’un espai adequat i proper a l’establiment per a realitzar-les.
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3. L’atorgament d’aquestes reserves serà discrecional per part de l’Ajuntament en funció de la necessitat
real de la reserva pel normal funcionament de l’establiment. La resolució que atorgui la reserva indicarà la
ubicació exacta, la llargada de l’espai reservat, els dies i les hores durant els que serà efectiva la reserva i
qualsevol altra condició que s’estimi necessària.

4. Els titulars de reserves d’espais per a operacions de càrrega o descàrrega hauran de senyalitzar l’espai
afectat mitjançant la placa corresponent on constaran els dies i hores reservats durant el que estarà prohibit
l’estacionament. Així mateix, hauran de satisfer el preu públic que, en el seu cas, s’estableixi.

5. En cap cas els titulars de reserves d’espais per càrrega i descàrrega podran utilitzar l’espai reservat com
aparcament durant l’horari de vigència de la reserva.

CAPÍTOL II. CONTINGUT I CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA

Article 5. Contingut de la llicència de gual

La llicència expressarà la seva condició d’atorgament a precari per raons d’interès públic, d’urbanització i
d’ordenació del trànsit, la identificació del seu titular, la ubicació del gual autoritzat, les característiques de la
senyalització i de la vorada, d'acord amb el que estableix l'art. 17 d'aquesta Ordenança, així com la resta de
condicions que s’escaiguin.

Article 6. Condicions de la llicència de gual 

1.  La  llicència  que  autoritzarà  el  gual  tindrà  caràcter  discrecional  i  podrà  ser  revocable  temporal  o
definitivament per necessitat d’urbanització, de regulació del trànsit, o altres d’interès públic. L’Ajuntament
es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que consideri necessàries, per canvi de circumstàncies en
la via pública o per raons d’interès públic, previ informe tècnic i audiència de l’interessat, sense haver-hi lloc,
en cap cas, a indemnització o compensació de cap mena.  Si la llicència es revoqués definitivament, les
actuacions de reposició aniran a càrrec de l’Ajuntament.

Amb motiu d'activitats o esdeveniments organitzats per l'Ajuntament o en els quals aquest hi col·labori,
l'Ajuntament té la facultat de requerir el titular del gual, amb una antel·lació de 24 hores, per tal que retiri el
vehicle del davant del gual.

En cas que es tracti d’activitats reiterades i periòdiques, com per exemple el mercat municipal, l’Ajuntament
comunicarà al titular del gual que es vegi afectat per aquesta activitat una sola vegada, i, fins que es continuï
realitzant l’activitat o fins nou avís de l’Ajuntament, el titular del gual haurà de retirar el vehicle durant l’horari
que li hagi requerit l’Ajuntament en la comunicació.

2. La llicència de gual comportarà automàticament la llicència d’obres quan aquestes siguin necessàries per
a  l’adequació  o  senyalització  del  gual  corresponent,  d’acord  amb  les  oportunes  indicacions  tècniques
referents als elements urbans a emprar. L’Ajuntament, en tot moment, podrà comprovar la correcta execució
de les obres del gual així com la seva conservació.

3. Només podran ser titulars de la llicència de gual:

 Els propietaris o els arrendataris dels habitatges.
 Els  industrials  mentre  realitzin  una  activitat  lícita  en  un  local  i  disposin  de  llicència  municipal

ambiental en la finca en la qual es sol·licita el gual.
 Les comunitats de propietaris quan es sol·liciti un gual en un edifici on hi hagi diferents propietaris

i/o arrendataris i l’entrada al garatge sigui comuna a tots ells.

4. Els guals emparats en les llicències podran ser d’ús permanent o d’ús horari.
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4.1. Els guals d’ús permanent tindran efectes durant les vint-i-quatre hores del dia

4.2. Els guals d’ús horari tindran efectes en la franja horària per a la qual siguin concedits.

5. Les llicències per a guals d’ús horari es podran concedir per facilitar l’accés de vehicles a locals en els
quals es duguin a terme activitats que no precisin l’ús permanent i que acreditin la necessitat de disposar
d'una zona destinada a càrrega i descàrrega.

Els guals d’ús horari limitaran la seva eficàcia d’acord amb el règim horari següent:

a) de 8 a 20 hores.
b) de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores.

6. L’Ajuntament lliurarà als interessats la placa municipal de senyalització del gual, la qual anirà numerada i
amb l’escut de l’Ajuntament i per la qual s’haurà de satisfer la taxa fixada en les ordenances fiscals. 

7. Com a criteri general l’espai d’ús que es concedirà sobre la vorera tindrà una amplària igual a la de la
porta  d’accés  al  recinte  i  si  fos  necessari  0,50  cm per  un  o  tots  dos  costats.  En  casos  excepcionals
degudament justificats es podrà augmentar o disminuir aquesta amplària.

8. Com a criteri general, no s’autoritzarà cap gual quan la seva ubicació coincideixi amb un pas de vianants
degudament senyalitzat. 

9. En els casos en els que es sol·licitin llicències de guals per a immobles que estiguin situats en carrers que
atenent a les seves característiques es consideri que l’amplada és insuficient per permetre les maniobres
d’entrada i sortida de vehicles al gual, es podrà prohibir l’aparcament de vehicles en la vorada que doni front
al gual, previ informe favorable de la Policia Local, que seran els que assenyalaran quina serà la zona en la
que s’aplicarà la prohibició.

CAPÍTOL IV. DRETS, OBLIGACIONS I PROHIBICIONS DELS TITULARS DE LES LLICÈNCIES

Article 7. Drets

El titular d’una llicència de gual té un dret d’ús del gual en les condicions que estableixi la llicència, així com
a reclamar de l’Administració l’adopció de mesures per tal de restablir les condicions normals d’ús del gual,
en cas d’obstaculització del mateix per altres vehicles o objectes.

Article 8. Obligacions

El titular del gual estarà obligat a:

1. Recepcionar la senyalització que l’Ajuntament estableixi  com obligatòria, quedant anul·lada qualsevol
altra senyalització diferent a la lliurada per l’Ajuntament.

2. Col·locar en lloc visible la placa senyalitzadora numerada que els subministrarà l’Ajuntament. Aquesta
placa serà vàlida només per a l’adreça que consti a la llicència. 

3. Efectuar en el gual, al seu càrrec, quantes obres ordinàries i extraordinàries ordeni l’Ajuntament en funció
de la llicència atorgada. 

4. Renovar el paviment de la vorera i de la calçada de la zona corresponent al gual quan resulti malmesa
per la negligència del titular o usuaris del mateix, previ l’informe tècnic corresponent.
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5. Retornar la vorera i la vorada de la zona corresponent al gual al seu estat original, un cop s’hagi anul·lat
la llicència de gual.

6. L’operació de substitució de la vorada anirà a càrrec del titular de la llicència i haurà de ser supervisada
pels tècnics de l’Ajuntament. La vorera s’haurà d’adaptar a l’homologada per l’Ajuntament.

7. Abonar les taxes municipals previstes a les ordenances fiscals.

Article 9. Prohibicions

1. No es permet la modificació de la vorera fora del que estableix aquesta Ordenança; és a dir, l'estrictament
necessària per a la correcta adaptació de la vorada a la vorera i a la calçada. Alhora no es permetrà l’ús
d’elements urbans de classe i mesures diferents a les assenyalades en aquesta ordenança.

2. No es permet cap modificació de la calçada, excepte el que s'estableix en l'article 3.1 segon pàrraf.

CAPÍTOL V. SOL·LICITUD I PROCEDIMENT

Article 10. Documentació general 

Per a l’obtenció de la llicència de gual, caldrà que les persones interessades la sol·licitin mitjançant model
tipus que els facilitarà l’Ajuntament, el qual es pot trobar també a la web de l’Ajuntament. Aquest document
es  presentarà  al  Registre  General  i  s’hi  farà  constar  el  següent,  adjuntant-hi,  si  s’escau,  l’acreditació
oportuna:

 La disposició de la llicència municipal ambiental, si és preceptiva.
 Si es considera necessari, plànol de situació a escala 1:1000 i/o fotografia, on figuri el mobiliari

urbà i la resta d'elements de senyalització, ornamentals i d’arbrat presents en l’indret.
 Fotocòpia de l’últim rebut del IBI.
 Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

La sol·licitud de llicència no autoritza la utilització o ús de l’espai objecte de la sol·licitud.

Article 11. Procediment

1. Rebuda la sol·licitud amb la documentació justificativa, el servei corresponent procedirà a analitzar la
seva suficiència i en el cas que es detectin deficiències es requerirà al sol·licitant perquè les esmeni abans
de 10 dies.

2. La policia local emetrà informe preceptiu previ a la concessió de la llicència, podent realitzar les visites
d’inspecció i les comprovacions que creguin convenients a l’emplaçament pel qual se sol·licita la llicència.

3. En el termini màxim de tres mesos des de la data de sol·licitud, es dictarà resolució atorgant o denegant
la llicència. Sens perjudici de les suspensions que es produeixin en els supòsits previstos a la normativa
general sobre procediment administratiu, si en aquest termini no s’ha notificat una resolució expressa, la
llicència  s’ha d’entendre denegada en la  mesura que el  seu atorgament  comportaria  facultats  sobre el
domini públic.

4.  En  el  moment  de  recollir  la  placa  numerada de  gual,  s'hauran  d'abonar  les  taxes  previstes  en  les
ordenances fiscals reguladores.

Article 12. Atorgament

1.  De  conformitat  amb  el  règim  general  legalment  establert,  les  llicències  de  gual  s’atorgaran
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discrecionalment  i  sens perjudici  de tercers.  S’entendran com una autorització  temporal,  essencialment
revocable per raons d’interès públic i no crearan cap dret subjectiu a favor dels seus titulars.

2.  Serà competència  de l’Alcaldia-Presidència  la  concessió  de la  llicència,  vistos els  informes tècnics i
administratius corresponents, sens perjudici de les delegacions que efectuï en favor de la Junta de Govern
Local.

Article 13. Prohibició de trasllat d’elements de la via pública

1. No es traslladaran senyals de circulació, arbres, fanals d’enllumenat públic o altres elements de mobiliari
urbà de la via pública com a conseqüència de l’atorgament d’una llicència de gual. Si, excepcionalment, els
serveis  municipals  consideren  que  la  persona  interessada  justifica  suficientment  la  impossibilitat  física
d’accedir  al  local  per un altre indret,  el  trasllat  dels elements esmentats que hagin de resultar afectats
s’haurà de dur a terme d’acord amb les instruccions dels serveis municipals i les despeses aniran a càrrec
del sol·licitant de la llicència de gual.

2.  El  trasllat  de qualsevol  element,  sense l’informe previ  dels  serveis  tècnics  municipals,  i  quan s’hagi
detectat  la  seva  impossibilitat  de  fer-ho,  comportarà  subsidiàriament  la  corresponent  indemnització  a
l’Ajuntament a càrrec del titular de la llicència.

Article 14. Pèrdua d’efecte dels guals

Els guals perdran els seus efectes en els supòsits següents:

a) Per no conservar en les condicions adequades el seu paviment o la seva senyalització després que
l’Ajuntament hagi advertit al seu titular.

b) Per no utilitzar-lo o fer-ho de forma indeguda.

c) Per manca de col·locació en lloc visible de la placa oficial senyalitzadora corresponent.

d) Per variar les circumstàncies segons les quals es va concedir la llicència o perquè així ho exigeixi
l’interès públic.

e) A petició del titular, prèvia reposició del paviment de la vorera i vorada al seu estat anterior, d’acord
amb els paviments contigus.

f) Per manca de pagament de la taxa establerta en la corresponent ordenança fiscal, en els terminis
establerts en aquesta.

g) Per canviar de titular i no haver-se legalitzat la transmissió.

h) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquesta Ordenança i en
la Fiscal corresponent.

Article 15. Sostracció de les plaques senyalitzadores

Els  titulars  de  guals  que,  per  sostracció  o  per  qualsevol  altre  motiu,  es  vegin  privats  de  la  placa
senyalitzadora  numerada  corresponent,  ho  posaran  en  coneixement  de  l’Ajuntament,  la  qual  amb  les
comprovacions prèvies que consideri adients, procedirà a la sol·licitud d’un duplicat de la placa en qüestió o
determinarà, si s’escau, l’anul·lació de l’esmentada placa i l’assignació d’una de nova a l’interessat, previ
pagament de la taxa corresponent. 
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Article 16. Requeriments guals sense llicència

En el cas que es construeixi un gual o que accedeixin vehicles de la via pública a un local o recinte sense
haver obtingut la llicència, l’Ajuntament requerirà al titular de l’activitat, o a l’arrendatari o propietari del local,
així com a l'usuari del gual per estacionament de vehicles, perquè en el termini de quinze dies reposi a
càrrec seu la vorera i/o calçada al seu estat anterior, o si es reuneixen els requisits necessaris, perquè
tramiti l’oportuna llicència. 

Si  es  reuneixen  les  condicions  i  requisits  establerts  en  aquesta  Ordenança,  l’infractor  podrà  sol·licitar
l’oportuna llicència dins del termini indicat, sense perjudici de l’abonament dels ingressos i recàrrecs que
estableixi en la corresponent Ordenança fiscal.

Un cop exhaurit  el  termini  esmentat  sense que s’hagin  iniciat  els  tràmits  esmentats  a  l’article  anterior,
l’Ajuntament podrà iniciar un expedient sancionador que podrà donar lloc a la imposició de les sancions que
corresponguin.

L’Ajuntament podrà realitzar, si s’escau, les obres de reposició de la vorera i/o calçada al seu estat original
que, en qualsevol cas, seran a càrrec de l’infractor.

CAPÍTOL VI. CARACTERÍSTIQUES DELS GUALS

Article 17. Característiques i condicions dels guals.

1. Els guals s’han de construir segons les condicions tècniques de l'annex I d'aquesta ordenança.

2. Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d’altres que comportin la llicència les
farà directament el  titular de la llicència,  sota la inspecció tècnica de l’Ajuntament o bé,  si  s’escau, pel
contractista municipal que tingui adjudicats aquesta classe de treballs. En tot cas les obres seran a càrrec
del titular de la llicència. 

En casos excepcionals s'admet la possibilitat que el titular sol·liciti a l'Ajuntament que aquest se n'encarregui
de la pintura del gual, la qual cosa anirà a càrrec del sol·licitant.

3. En el cas de realitzar-se rebaix a la vorada, aquest rebaix haurà d’abastar sempre tota l’amplada de la
porta d’accés i en cap cas no tindrà una longitud inferior als 2,50 metres.

4. Els guals se senyalitzaran mitjançant una línia longitudinal contínua de 10 cm d’amplada, de color groc,
segons carta RAL-1003, pintada damunt de la calçada a una distància de 30 cm de la vorada i paral·lela a
aquesta, amb la longitud concedida a la llicència.

5. En els carrers i vies d’amplada inferior a 6 metres, es podrà autoritzar, amb l’informe previ favorable de la
Policia  Local,  la  prohibició  d’estacionament  en  la  zona  anàloga  compresa  davant  l’aprofitament,  per
permetre d’aquesta manera fer un ús efectiu de la llicència.

CAPÍTOL VII. PROTECCIÓ I REPOSICIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Article 18. Sol·licitud de modificacions, canvi de titularitat i baixa de les llicències.

1. Les modificacions dels guals, la transmissió de la titularitat de la llicència i  la baixa de les mateixes,
requeriran la prèvia autorització municipal, que haurà de ser sol·licitada pel titular de la llicència justificant
els motius de la seva petició.

2. La tramitació de les sol·licituds esmentades estaran sotmeses:
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a) A l’acreditació d’estar al corrent de pagament de les taxes establertes en la corresponent ordenança
fiscal.

b) L’Ajuntament podrà demanar les justificacions documentals i fer les comprovacions prèvies que cregui
convenients.

c) El canvi de titularitat de la llicència de gual requerirà petició del fins llavors titular en favor del nou
adquirent, el qual haurà d'acreditar que reuneix les condicions per ser titular del gual d'acord amb el que
estableix l’article 6.3 d'aquesta ordenança.

d) La resolució de baixes, requerirà la prèvia realització de les accions materials necessàries per reposar
la configuració i senyalització física de l’espai sobre el que es concedeix el gual, per a la qual cosa haurà
d'esborrar la línia groga mitjançant pintura grisa i retornar la placa numerada de senyalització de gual i la
targeta d'autorització d'estacionament a la unitat competent d’aquest Ajuntament. 

e) Quan se sol·liciti la baixa de la llicència, si la vorera i/o la vorada es troben en mal estat o fora de
rasant, el titular tindrà l’obligació de reposar-les i reparar-les, així com l’obligació de reposar els serveis
que s’hagin pogut afectar. En qualsevol cas, la reposició i/o la reparació seran a càrrec del titular. 

Article 19. Revocació de la llicència

En cas de comissió d'infraccions greu o molt greus, segons els articles 23 i 24, l'Ajuntament podrà optar, a
més de per la imposició de la corresponent sanció econòmica, per la revocació de la llicència.

En aquest cas, l'Ajuntament requerirà l'interessat per tal que procedeixi, en el termini de 10 dies, a esborrar
la línia groga existent mitjançant una línia grisa pintada per sobre i retirar la placa de gual per entregar-la a
l'Ajuntament, advertint-lo que, en cas que no s'atenguin els requeriments, es procedirà a pintar la línia grisa
per part de l'Ajuntament i a càrrec de l'interessat.

Article 20. Mesures de reposició de la via pública.

1. Les persones que per frau o negligència modifiquin les condicions originàries de la via per tal de fer un ús
de la mateixa no legalitzable mitjançant llicència, estaran obligats a reposar les condicions de la via a l’estat
previ a la seva modificació o transformació.

2.  En el  cas de no procedir  a  la  reposició  ordenada en el  termini  conferit,  l’executarà  subsidiàriament
l’Ajuntament, que podrà reclamar per via executiva les despeses originades a l’autor dels actes, cas de no
abonar-les en via voluntària.

CAPÍTOL VIII. RÈGIM SANCIONADOR

Article 21. Classificació de les infraccions

Les infraccions a les disposicions d’aquesta ordenança poden constituir faltes lleus, greus i molt greus.

Article 22. Faltes lleus

Constitueix falta lleu qualsevol acció o omissió que impliqui infracció d’aquesta ordenança i en concret:

a) La senyalització de gual de forma diferent a la que correspon d’acord amb la present ordenança, amb
la llicència concedida o les ordres de l’Ajuntament.

b) No comunicar a l’Ajuntament la pèrdua o sostracció de la placa de gual en el termini d'un mes.
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c) No complir els requisits de senyalització de gual i les prescripcions tècniques previstes a l’article 17 de
la present ordenança.

d) No complir qualsevol de les obligacions previstes a l’article 8 d’aquesta ordenança.

Article 23. Faltes greus

Es consideren faltes greus:

a) L’incompliment de les instruccions i ordres donades per l’Ajuntament.

b) Accedir des de la calçada als immobles mitjançant rampes d’instal·lació provisional, o altres elements
mòbils sense haver obtingut prèvia llicència d'ocupació de la via pública.

c) La senyalització i modificació de la senyalització quan suposi un major aprofitament no ajustat a la
llicència concedida o a les ordres de l’Ajuntament.

d) Utilitzar la placa numerada en un lloc diferent de l’autoritzat.

e) No satisfer la taxa regulada en la corresponent ordenança fiscal.

f) Incomplir el requeriment de l'Ajuntament de retirar la placa de gual i entregar-la a aquest.

g) La comissió de dues faltes lleus en el període d’un any.

Article 24. Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

a) L’aprofitament o simulació d’un gual sense la llicència preceptiva quan aquest  fet hagi comportat
l’exercici de potestats administratives envers altres vehicles o terceres persones.

b) La senyalització o modificació de la senyalització contraria a les condicions originàries de la llicència
de gual o zona reservada concedida, quan comporti l’exercici de potestats administratives
envers altres vehicles o terceres persones.

c) Traslladar, amb motiu de la construcció d’un gual, senyals de circulació, arbres o altres elements de
mobiliari  urbà sense haver rebut la preceptiva autorització ni les instruccions pertinents per part dels
serveis municipals.

d) La comunicació dolosa de dades falses o inexactes a l’Ajuntament per a l’obtenció de la llicència de
gual.

e) La comissió de dos faltes greus en el període d’un any.

Article 25. Compatibilitat d’infraccions 

Les infraccions que s’estableixen en aquesta ordenança són independents i compatibles amb les infraccions
urbanístiques derivades de la realització d’obres sense llicència o sense ajustar-se a les condicions de la
llicència.

Article 26. Responsables

1. Són responsables de les infraccions:
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a) Els titulars de les llicències i, en el cas que es tracti de persones jurídiques, se seguirà el tràmit previst
en el procediment de derivació de responsabilitat als efectes que aquesta recaigui en els administradors
i/o legals representants.

b) Les persones que realment utilitzin els guals a títol privatiu, encara que no siguin els titulars de la
llicència.

2. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquesta ordenança serà, en tot
cas,  solidària i  independent de la  responsabilitat  civil,  penal  o d’altre ordre que es pogués exigir  a les
persones interessades.

Article 27. Sancions

1. Les faltes lleus poden ser sancionades amb multa fins a 300 Euros.

2. Les faltes greus poden ser sancionades amb multa de 301 a 900 Euros, amb opció de revocar la llicència.

3. Les faltes molt greus poden ser sancionades amb multa de 901 a 6.000 Euros, amb l'opció de revocar la
llicència.

4. La comissió d’una infracció no pot resultar en cap cas més beneficiosa per a l’infractor que el compliment
de les normes infringides, en aplicació de l’article 112.4 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.  A  aquest  efecte,  les  sancions  previstes  en  els  apartats  anteriors  d’aquest  article  es  podran
incrementar fins al màxim del benefici obtingut.

5. La imposició de sancions no exonera l’infractor de la seva responsabilitat de restablir la realitat física
alterada, ni del rescabalament de danys i perjudicis a l’Administració quan sigui procedent.

Article 28. Gradació de les sancions

Per tal de graduar les sancions, s’haurà de tenir en compte:

a) El fet que l’objecte de la infracció no sigui autoritzable, es considerarà causa agreujant.

b) L’existència d’intencionalitat o reiteració, serà causa agreujant.

c) La reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa naturalesa,
serà causa agreujant.

d) Es considerarà com a atenuant la circumstància que l’infractor repari les deficiències comprovades en
un termini de quinze dies des del moment de la inspecció.

Article 29. Competència sancionadora

1.  És  aplicable  a  les  sancions  el  procediment  sancionador  regulat  per  la  legislació  general  sobre  el
procediment administratiu comú. No obstant això, en el cas de les sancions lleus s’aplicarà el procediment
simplificat,  d’acord  amb el  que  s’estableix  al  Decret  278/1993,  de  9  de  novembre,  sobre  procediment
sancionador.

2. La sanció de les infraccions previstes a la present Ordenança, així com la disposició de les mesures
cautelars i de reposició previstes, correspondrà a l’Alcalde, sens perjudici de la delegació que pugui conferir-
se a la Junta de Govern Local.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Les llicències que autoritzin la construcció de guals en carrers no urbanitzats, s’atorgaran sempre
amb caràcter provisional i a precari, sens perjudici de la seva anul·lació per causes derivades d’una futura
urbanització.

Segona. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’estarà al règim normatiu establert al Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d’octubre, al Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de bases de règim local.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera.- Tots aquells guals que no estiguin en òptimes condicions de seguretat, així com tots aquells que
no disposin  de  la  placa  de senyalització  numerada que  l’Ajuntament  estableix  com obligatòria,  hauran
d'adaptar-se  a  les  prescripcions  de  la  present  Ordenança  en  el  termini  de  dos  mesos  a  partir  del
requeriment d’aquest Ajuntament.

Transcorregut l’esmentat termini havent fet cas omís al requeriment efectuat per l’Ajuntament, el gual perdrà
el seu efecte, independentment que el mateix es trobi al corrent de pagament de la taxa municipal, i no es
procedirà, en cap cas, a la retirada dels vehicles que es trobin estacionats al davant del seu accés per part
de la policia local.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor conforme a allò que s’estableix a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i a l’article 66.1 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada qualsevol normativa municipal anterior que reguli aspectes relacionats amb les llicències
de guals, i  especialment queda derogada íntegrament l'ordenança municipal sobre llicències d'accés de
vehicles als locals o recintes (guals)  que va ser aprovada pel Ple municipal de 15 de març de 2004, i
publicada íntegrament al BOPT número 144 de 22/06/2004 i al DOGC número 4171 de 09/07/2004.

Aquesta ordenança va estar aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 5 de març de
2012 i automàticament definitiva el dia 11 de juny de 2012 i el text íntegre d’aquesta ordenança fou publicat
en el BOPT núm. 146 del dia 25 de juny de 2012.

La modificació d’aquesta ordenança va estar aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada el
dia 21 de maig de 2018 i automàticament definitiva el dia 19 de juliol de 2018 i el text íntegre d’aquesta
ordenança fou publicat en el BOPT núm. 158 del dia 14 d’agost de 2018.

La modificació d’aquesta ordenança va estar aprovada inicialment pel Ple Municipal en sessió celebrada el
dia 4 de novembre de 2019 i automàticament definitiva el dia 4 de febrer de 2020 i el text íntegre d’aquesta
ordenança fou publicat en el BOPT del dia 6 de juliol de 2020.
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