MEMÒRIA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DEL
REGLAMENT REGULADOR DE GUALS PER L’ENTRADA I SORTIDA DE
VEHICLES

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a la redacció definitiva del projecte de Reglament, es duu a terme una
consulta pública, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Roda de Berà, amb
la voluntat de recollir l’opinió dels ciutadans i/o organitzacions més representatives
potencialment afectats per la futura norma. Amb aquesta iniciativa es vol donar
resposta al dret constitucional de participació ciutadana reconegut en l’art. 105 de la
Constitució Espanyola.
Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents
aspectes:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

ENTITAT PROPONENT
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Àrea de Serveis Territorials. Dep. D’obres
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OBJECTE DE
REGULACIÓ

Règim d’autoritzacions de Guals

Públiques

i

A.- PROBLEMES QUE ES PRETEN SOLUCIONAR AMB LA INICITIVA.
El problema principal que es pretén solucionar amb l’aprovació d’aquest reglament, és
donar un marc normatiu a la concessió, modificació i extinció de llicències de guals,
així com les condicions i règim que han de complir els titulars i usuaris d’aquest espais.
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Quins problemes resoldran amb la iniciativa d’un reglament ?
a) S’ajusta el concepte de gual a la norma
En el futur reglament el gual és tot aprofitament especial del domini públic local per a
l’accés de vehicles a immobles, en conseqüència s’ajusta el concepte de gual previst
en la norma, article 75 del RD 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de
Béns de les Entitats Locals, que preveu l’ús dels bens de domini públic com a ús comú
i distingeix l’ús general i especial.
b) El futur reglament regularà els següents aspectes:


A nivell general:

El Reglament diferenciarà les diferents modalitats de gual en funció a: la durada, de
l’immoble a que accedeixi o de la situació del gual (ordinari o contra gual).
A més altres aspectes com la longitud i el distintiu exterior que marquen l’existència
d’una llicència de gual.


A nivell jurídic:

En aquest sentit el Reglament regularà aspectes com: definició del titular, la durada,
drets generals de l’interessat, i les obligacions generals del beneficiari.
En aquest reglament es contemplarà la concessió de la llicència tant a propietaris i
arrendataris de les finques i titulars dels locals de negoci.


Procediment per a la concessió de la llicència de gual.

En aquest apartat es tindran en compte aspectes com: la sol·licitud i la documentació a
presentar a nivell general i en el cas d’un establiment.



Extinció o transmissió de la llicència

Regularà aspecte com les formes d’extinció la caducitat, l’extinció de la llicència i
efectes de l’extinció.
També es contempla la transmissió de la titularitat de la llicència.


Infraccions i sancions

El Reglament disposarà les conductes sancionadores (infraccions) i les sancions als
qui contravinguin el reglament, la regulació detallada d’infraccions i la quantia de les
sancions.
En aquest sentit el reglament també introduirà la figura del responsable i el
procediment sancionador a seguir i les mesures provisionals adoptar durant el
procediment.
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Les condicions dels guals tal com la senyalització del gual i el rebaix d’accés i entrada
de vehicles i adaptació de la vorera.

c) Donarà una imatge homogènia de l’espai públic.
d) Controlarà l’execució d’obres, atès que en alguns casos l’autorització o baixa
de la mateixa es condicionarà a l’adequació de la vorera i restabliment a la
situació inicial respectivament.
B.- NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ


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



La llicència expressarà la seva condició de atorgament a precari per raons
d’interès públic, d’urbanització i de ordenació del trànsit, la identificació de la
persona o entitat autoritzada , la ubicació i delimitació del gual autoritzat, el
termini de vigència, l’horari, les característiques de la senyalització i de la
vorada, així com la resta de condicions que s’escaiguin.



En l’apartat anterior es constaten els principals motius de la necessitat i
oportunitat d’aprovar el nou reglament de guals per l’entrada i sortida de
vehicles.

C.- OBJECTIUS DE LA NORMA.







Aconseguir major mobilitat i racionalització de l’ús de l’espai públic.
Control de l’execució d’obres.
Control d’actuacions qui infringeixi el reglament.
Homogeneïtzar la imatge estàtica de la via pública.
Possibilitar el gual en immobles amb llicència d’obres, que per problemes
constructius no s’ajusta plenament a la norma, prèvies les cauteles necessàries
de seguretat.

D.- POSSIBLES
REGULATORIAS.

SOLUCIONS

ALTERNATIVES,

REGULATORIES

I

NO

Atès que el gual és un ús especial del domini públic; atès que el dit ús ha de ser
autoritzat per l’Ajuntament; atès que les autoritzacions obeeixen a paràmetres
d’igualtat, aplicació múltiple i concreció de condicions exigibles, s’entén necessari que
l’autorització de gual es reguli per un Reglament.

Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.
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Els objectius es corresponen amb caràcter general amb els problemes que volen
resoldre’s, així, dons els objectius principals són:

