ANNEX DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LLICÈNCIES D’ACCÉS DE
VEHICLES ALS LOCALS, GUALS I ESTACIONAMENT REGULAT
1994

CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS GUALS:
Article 15è.- 1. Davant dels accessos autoritzats es pintarà a la calçada, a una distància
de 20 cm de la vorera i paral·lela a aquesta, una línia discontínua de 10 cm d’ample de
color groc (segons norma UNE 48 103, referència B-502), a trams iguals de 0,5 a 1 metre
de llargària i amb la longitud concedida a la llicència, que en els seus extrems finalitzarà
amb una altra línia, formant angle recte de 50 cm de longitud.
2. Al costat de l’accés al local, visible des de la calçada i a una alçada màxima de 2,2
metres 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.
3. La senyalització indicada haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació
prohibint-se explícitament qualsevol altra senyalització referent a la llicència d’accés de
vehicles.
Article 19è.- 1. El titular del gual vindrà obligat a:
a) La conservació del paviment i de la placa senyalitzadora.
b) Pintar la senyalització horitzontal en els colors establerts en aquesta ordenança sempre
que l’administració municipal ho exigeixi, i en tot cas un cop a l’any.
c) Efectuar en el gual i al seu càrrec les obres ordinàries i extraordinàries que ordeni
l’Ajuntament.
d) Suprimit el gual per qualsevol causa, el seu titular ha de dur a terme les obres
necessàries per reposar la vorera al seu estat anterior, essent responsable d’aquesta
obligació el titular del gual, i sense perjudici de l’execució subsidiària que legalment pugui
dur a terme l’Ajuntament a càrrec del titular o propietari de la finca, si s’escau.
EMPRESES COL·LABORADORES PER LA SENYALITZACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE
GUALS EN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT:
EMPRESA BENÍTEZ, S.L. (pintura de senyalització)
Ronda Ibèrica, 153. Vilanova i la Geltrú. Tel: 938141908
EMPRESA SIOCU, S.L. (construcció de guals)
c. Gallifa, 16. Cubelles. Tel: 938950871

