
 

 
FULL INFORMATIU 

DOCUMENTACIÓ PER SOL.LICITAR LLICÈNCIA DE GUAL 
 
� Full de sol·licitud (per duplicat).  
� Fitxa tècnica dades del gual. 
� Fotocòpia del D.N.I. o C.I.F. (o exhibició de l’original) 
� En el cas de construcció o modificació: 

a. Fotografia de l’accés en façana, amb la porta oberta. 
b. Plànols del garatge o local, amb la totalitat de la planta baixa acotada a escala 1:50 

ó1:100 on, a més, consti la superfície del garatge o local, l’amplada de la vorera, 
l’amplada lliure de pas de la porta d’accés a l’interior, els elements urbans que 
impedeixen l’accés (arbres, bancs, fanals, etc.), el nombre de vehicles que podrà 
contenir el garatge o local i la seva disposició a l’interior. 

c. Indicació del seu número d’expedient de la llicència d’obres, d’ús i ocupació o d’activitats, 
si escau. 

d. Justificant del pagament de la taxa de tramitació de l’expedient (Ordenança Fiscal 3.9) 
e. Justificant del pagament del preu públic o la fiança (Ordenança Fiscal 5.2). 

•      En el cas de supressió de guals: 
a. Fotografia de la façana. 
b. Adjuntar placa de gual. 
c. Justificant del pagament de la taxa de tramitació de l’expedient (Ordenança Fiscal 3.9) 
d. Justificant del pagament del preu públic o la fiança (Ordenança Fiscal 5.2). 

� En el cas de legalització de guals:  
a. Fotografia de l’accés en façana, amb la porta oberta. 
b. Plànols del garatge o local, amb la totalitat de la planta baixa acotada a escala 1:50  ó 

1:100 on, a més, consti la superfície del garatge o local, l’amplada de la vorera, l’amplada 
lliure de pas de la porta d’accés a l’interior, els elements urbans que impedeixen l’accés 
(arbres, bancs, fanals, etc.), el nombre de vehicles que podrà contenir el garatge o local i 
la seva disposició a l’interior. 

c. Justificant del pagament de la taxa de tramitació de l’expedient (Ordenança Fiscal 3.9) 
 
RECORDEU: 
 
� L’amplada mínima de la porta d’accés al garatge no pot ser inferior a 2,50 m. quan es tracti d’un 

garatge individual (fins a 4 vehicles). En garatges col·lectius (de 5 a 40 places) i quan el local es destini 
a una activitat, l’amplada mínima serà de 3,00 metres. En garatges col·lectius de més de 40 places 
l’amplada serà de 5,40 m. per un accés i de 3,00 m. en el cas de dos accessos. L'amplada útil de la 
porta de vehicles no serà inferior a la mínima exigible en el portal, mantenint-se a tot el llarg de l’accés i 
fins al pla de façana. 

� L'alçada lliure mínima del local serà de 2,50 metres. L'alçada útil no tindrà cap punt per sota de 2,20 metres. 
� Els elements de tancament de l'accés (portes), no poden envair la via pública. No obstant això, si el 

mecanisme d'accionament ho justifica, s'admetrà que l'envaeixin puntualment, sempre a partir d'una 
alçada de 2,00 m  mesurats verticalment des de la vorera. 

� L'accés es situarà de forma que no alteri les condicions normals del trànsit de vehicles, no comprometi 
la seguretat vial i no afecti als punts de creuaments de vianants. Com a norma general es considerarà 
que es complimenten aquests criteris si s’ubica a una distància mínima de 5,00 m de la cruïlla. 

� Només s'admet l'existència d'un accés per parcel·la, excepte en les situacions plenament justificades 
per gran capacitat de vehicles o per una activitat que ho requereixi. 

� Abans de l’obtenció de la placa de gual s’ha de disposar, quan sigui preceptiva, de la llicència d’ús i 
ocupació.  

� En cas que el gual doni servei a una activitat subjecta a llicència municipal, abans d’autoritzar-ne la 
construcció caldrà que s’hagi autoritzat la instal·lació d’aquesta, i abans de facilitar la placa distintiva 
caldrà que l’activitat pugui ser efectivament desenvolupada.  

� Abans de facilitar la placa distintiva s’haurà de constatar pels Serveis Tècnics municipals que la 
construcció del gual és correcta. De la mateixa manera, abans de donar de baixa un gual del seu padró 
s’haurà de constatar pels Serveis Tècnics municipals que la reposició de la vorada i la vorera és 
correcta. 



 

 
� Amb la concessió de la llicència de construcció del gual s’entén autoritzada la utilització del domini 

públic per aquesta finalitat. 
� La sol·licitud de llicència està subjecte al pagament de la taxa segons l’Ordenança Fiscal Municipal 3.9. 

En el cas de legalització d’un gual, la quota a liquidar s’incrementarà en un 20% i en un 50% si la 
sol.licitud de la llicència s’esdevé com a conseqüència de l’acció inspectora de l’administració. 

 
La documentació es podrà presentar en el registre de Territori  

c. de Pau Claris, 100; de 9 a 14h. 


