REGLAMENT REGULADOR DE GUALS PER L’ENTRADA I
SORTIDA DE VEHICLES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
L’Ajuntament de Roda de Berà, en exercici de la seva potestat reglamentària, pretén
regular a través d’aquesta ordenança les condicions i el procediment als quals
subjectarà l’atorgament de la llicència d’ús comú especial de les voreres per a
l’entrada i sortida de vehicles, amb o sense rebaix de la vorada i de la pròpia vorera, i
així facilitar el lliure trànsit als locals o finques situades enfront de les mateixes.
Amb l’aprovació d’aquest reglament, és pretén 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.
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.
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.
TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Objecte
L’accés de vehicles des de la via pública a les finques o a l’inrevés, constitueixen un ús
comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, està subjecte a llicència
municipal.
L’objecte d’aquest reglament és regular la concessió, modificació i extinció de
llicències de guals, així com les condicions i règim que han de complir els titulars i
usuaris d’aquests espais.
No es podrà gaudir d’espais de domini públic destinats a guals sense la llicència
municipal.

Article 2 .- Definicions
Gual: consisteix en l'accés de vehicles des de la via pública als habitatges, locals o
recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o un altre espai de domini públic
destinat al pas de vianants, amb independència de la necessitat o no de modificar-ne
l’estructura, i convenientment senyalitzat amb la placa i pintura corresponent.
Constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, estarà
subjecte a llicència municipal.

No es permet l’estacionament de cap vehicle davant d’un gual senyalitzat correctament
i autoritzat, inclòs el del titular de la llicència.
Entrada de vehicles a la via pública consisteix en l'accés de vehicles des de la via
pública als habitatges, locals o recintes, o a l'inrevés, a través de la vorera, vorada o
un altre espai de domini públic destinat al pas de vianants, amb independència de la
necessitat o no de modificar-ne l’estructura, sense placa de gual ni senyalització.
Constitueix també un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència,
estarà subjecte a llicència municipal.
Aquesta llicència municipal s’entén atorgada de manera implícita amb l’atorgament de
la llicència d’obres si els treballs autoritzats en aquell immoble inclouen la construcció
d’un accés practicable per als vehicles.
Quan l’entrada de vehicles provingui de la transformació d’un ús preexistent que no
comprenia l’accés de vehicles, caldrà sol·licitar i obtenir una llicència municipal
expressa.
Article 3.- Àmbit d’aplicació i interpretació
El present reglament , és d’aplicació a tot el terme municipal de Roda de Berà.
Les prescripcions d'aquesta ordenança s'han d'interpretar d'acord amb el que disposen
les normatives de caràcter general, i especialment:







Llei 7/85, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Reial Decret Legislatiu 339/90, de 2 de març, que aprova el text articulat de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, modificada per la Llei
19/01, de 19 de desembre.
Decret 179/95, de 19 de juny, que aprova el reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.
Decret 336/88 de 17 d’octubre, que s’aprova el reglament de patrimoni dels ens
locals de Catalunya.
RD 1372/1986, de 13 de juny, que aprova el Reglament de Béns de les Entitats
Locals.

Article 4.- El Sol·licitant.
Només podran ser titulars de la llicència de gual:



Els propietaris, els titulars dels drets reals, arrendataris o usufructuaris dels
habitatges.
Establiments industrials i comercials mentre realitzin una activitat lícita en un local i
disposin de llicència municipal 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 o zona privativa
d’aparcament sigui comuna a tots ells.

Article 5.- Tipus de Gual
1.Es diferenciaran les següents modalitats de gual:
a) En funció de la durada del gual:
- Gual permanent: és el que permet el pas dels vehicles de manera permanent,
amb subjecció a les disposicions d’aquest reglament.
b)
-

En funció de l’immoble a que s’accedeix:
Guals d’accés habitatges particulars
Guals d’accés a Comunitat de propietaris
Guals d’accés a establiments comercials o industrials.

c) En funció de la situació del gual:
- Gual ordinari
- Contra gual o gual frontal
Article 6.-Gual ordinari ,contra gual o gual frontal
6.1- Gual ordinari
1. S’entendrà per gual ordinari aquell en el qual no concorren circumstàncies
especials o excepcionals i el seu atorgament vindrà predeterminat per
l’acompliment dels requisits previstos en la present reglament.
6.2- Contra gual o gual frontal
1. S’entendrà per contra gual aquell en virtut del qual s’impedeix l’estacionament
de vehicles no només en l’espai corresponent de la vorera situada davant
l’accés al local o l’habitatge corresponent, sinó també en el mateix espai de la
vorera situada en front, a l’altre costat del carrer.
2. El contra gual és excepcional i només s’autoritzarà previ informe de la policia
local quan a causa de l’amplada del carrer la presència de vehicles estacionats
en la vorera situada en front del local o habitatge impedeixi l’accés o la sortida
dels vehicles
3. La concessió d’un contra gual es farà a sol·licitud expressa de l’interessat, qui
haurà d’exposar amb claredat els motius pels quals demana l’autorització
d’aquest gual.
Article 7.- Longitud autoritzades
L’espai d’ús que es concedirà sobre la vorera tindrà una amplada igual a la de la porta
d’accés a l’immoble. No obstant això, en funció de les característiques de la via i del
local, segons les necessitats de radi de gir i visibilitat, es podrà concedir, previ informe

tècnic favorable de la policia local, un increment de l’amplada del gual de 1/3 de la
longitud o de ±1m entre els dos costats.
En els carrers de menys de 6 metres de calçada, per facilitar l’entrada i sortida de
vehicles, es podrà autoritzar la prolongació de la senyalització horitzontal fins a un
metre més a cada banda, en el cas que amb la màxima longitud que permet el punt
anterior persisteixen les dificultats d’accés.
En casos especials, i en particular a les zones industrials, podran autoritzar-se
excepcionalment, longituds superiors a les determinades en els apartats precedents,
sempre que a criteri de l’Ajuntament, amb l’informe previ favorable de la policia local,
s’acrediti que hi concorren circumstàncies que així ho aconsellin.
Article 8.- El Distintiu
L’existència d’una llicència de gual es manifestarà a través dels distintius que
assenyalen la seva vigència. Les senyals exteriors que marquen l’existència d’una
llicència d’ús especial de la via pública per a l’entrada de vehicles per sobre de les
voreres són les següents:
a) L’adaptació de la vorera, si s’escau, per permetre el pas de vehicles que anirà a
càrrec del titular de la llicència i s’haurà de realitzar abans de pintar, prèvia
obtenció de l’autorització corresponent.
b) La pintura exterior de la vorera, quan en sigui imposada per l’Ajuntament o es
tracti d’un gual frontal, sense perjudici de les normes especials que
s’estableixin per a determinades zones del casc urbà per mantenir el paisatge
urbà o evitar l’alteració de l’entorn.
c) Un senyal normalitzat , amb el número de registre corresponent de
l’Ajuntament indicativa de l’existència de la llicència.
d) Altres elements externs que l’Ajuntament pugui determinar.

TITOL II. RÈGIM JURÍDIC
Article 9.-Titular
El titular de la llicència queda obligat davant l’Ajuntament al compliment de les
obligacions que es deriven de l’atorgament.
Poden demanar la concessió d’una llicència de gual les següents persones:
1. La persona propietària, usufructuària o arrendatària de la finca.
2. El titular del local de negoci o arrendatari d’aquest.
3. Les comunitats de propietaris en relació amb els edificis on hi siguin
constitutives.
Article 10.Durada

-

Les llicències de gual s’atorgaran per una durada inicial d’un any i es
prorrogaran tàcitament per períodes iguals, si l’interessat no fa davant

l’Ajuntament una manifestació expressa en sentit contrari, amb una antelació
mínima d’un mes.
Article 11.Drets generals de l’interessat.
El titular d’una llicència de gual gaudirà dels següents drets:
a) Tindrà dret a l’ús pacífic del gual en les condicions que estableix la llicència.
b) Tindrà dret a reclamar de l’Ajuntament l’adopció de mesures per tal de restablir
les condicions normals d’ús del gual en cas d’obstaculització del mateix per
altres vehicle o objectes.
Article 12.Obligacions generals del beneficiari.
Els titular de les llicències queden subjectes a les obligacions següents:
a) A utilitzar en tot moment la llicència d’acord amb l’ús que li es propi.
b) A conservar en bon estat el paviment i la placa identificadora de la llicència.
c) A executar al seu compte les obres d’adaptació de la vorera, d’acord amb les
indicacions tècniques que assenyali l’Ajuntament.
d) Pintar la vorera sempre que l’Ajuntament ho ordeni quan consideri que no
reuneix les condicions adequades.
e) A pagar les taxes establertes per l’Ajuntament.
f) No canviar la titularitat ni les característiques físiques o d’utilització del gual i
del local sense autorització prèvia de l’Ajuntament.
g) Mantenir en bones condicions higièniques i de salubritat pública les entrades
de guals.
h) A reposar la vorera i la voravia a la seva situació original un cop hagi quedat
extingida la llicència concedida.
i) No fer servir com a ús de reserva d’aparcament a la via pública.
j) El titular del gual haurà de tenir cura de no afectar cap servei existent sota la
vorera, essent responsable de qualsevol incidència sobre els serveis urbans.
k) En cap cas no es permet la modificació de la calçada sense autorització
municipal.
El paviment es mantindrà permanentment en perfectes condicions de conservació. Les
obres de construcció, reparació reforma, supressió i altres que necessiti el gual aniran
a càrrec del titular de la llicència.
TITOL lll. PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA DE GUAL
Article 13.Sol·licitud i documentació
A.- En el cas de propietari o usufructuària
a) Títol de propietat de l’immoble.
b) La fotocòpia del document que identifiqui al sol·licitant.
c) Si el sol·licitant intervé en representació d’una altra persona física o d’una
persona jurídica, presentarà el document que acrediti la vàlida representació
amb el que disposa l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPAC).

d) Un plànol d’emplaçament de l’edifici o local a escala 1:500 on quedi
indubtablement identificat l’edifici respecte al qual es demana la llicència de
gual.
e) Una declaració de l’interessat en què de manera expressa manifesta els
compromisos.
f) El justificant d’haver practicat l’autoliquidació de les taxes derivades de
l’atorgament de la llicència de gual i la corresponent autoliquidació de
l’execució de les obres d’adaptació de la vorera, en conformitat amb el que
estableixen les ordenances fiscals.
B.- En el cas d’arrendatària
a) Autorització de la persona propietària a sol·licitar la llicència de gual.
b) Una declaració de l’interessat en què de manera expressa manifesta els
compromisos.
c) El justificant d’haver practicat l’autoliquidació de les taxes derivades de
l’atorgament de la llicència de gual i la corresponent autorització de l’execució
de les obres d’adaptació de la vorera, en conformitat amb el que estableixen
les ordenances fiscals.
C.- En cas d’una comunicat de propietaris:
a) Fotocòpia de la constitució de la comunitat de propietaris.
b) Acta d’acord de la Junta de propietaris relatiu a sol·licitar la llicència de gual.
D.- En cas d’un establiment:
a) Si l’interessat no és propietari del local haurà de presentar el document que
acrediti el dret d’ús de l’immoble i un consentiment exprés del propietari a
l’existència del gual.
b) El document que acrediti que disposa d’una llicència municipal o presentació
de la comunicació d’obertura per exercir l’activitat a que es dedica el local.
Llicència d’activitat o comunicació verificada favorablement per la unitat
d’Activitats de l’Àrea de Servei Serveis Territorials, segons la normativa vigent.

E.- En el cas de gual frontal:
a) Descripció de la problemàtica.
b) Un plànol del carrer on es reflecteixi amb claredat la seva amplada.
c) Fotografies de la façana.

Article 14. Condicions dels Guals
a. Senyalització del gual
1. La placa identificadora s’ha de col·locar en un lloc visible a la porta d’accés o a la
vora d’aquesta i a una alçada d’entre un i tres metres.

2. La marca viària consistirà en una línia longitudinal groga de prohibició de parada
(M-7.9) pintada a la calçada enfront de l’accés dels vehicles, paral·lela a la vorera i
adossada a la rigola; i, en cas que no hi hagi rigola, separada 20 cm de la vorada.
La longitud de la línia serà igual a l’amplada del gual concedit.
3. En funció de les característiques de la via i del local es podrà concedir, previ
informe favorable de la policia local que n’acrediti la necessitat, un increment de
l’amplada del gual de 1/3 de la longitud o ±1m entre els dos costats.
4. L’amplada de la línia serà de 15 cm segons s’inclou en l’annex 1. La pintura haurà
de ser groga acrílica color RAL 1023, de formulació específica per a vies urbanes.
La línia no es podrà pintar però en aquelles vies en què la calçada és de pedra o en
què el gual doni a un carril de circulació.
b. Rebaix d’accés i entrada de vehicles / Adaptació de la vorera
1. L’interessat ha d’executar les obres d’adaptació de la vorera d’acord amb les
especificacions tècniques que s’inclouen en l’annex 2 d’aquest reglament, que
s’entendran incorporades a la resolució que es dicti i les condicions particulars que
s’estableixin els tècnics municipals.
Els casos en què no es puguin aplicar els models aprovats s’estudiaran en
particular i en la corresponen llicència s’especificaran les seves característiques
especials.
2. Les obres s’han d’executar en el termini que s’assenyali en la resolució del
procediment, que no serà superior a un mes.
3. Les obres per construir, modificar o suprimir guals es realitzaran per personal
competent designada pel titular.
4. Les obres hauran d’estar finalitzades completament per què li siguin lliurades al
titular la placa distintiva del gual, previ informe favorable dels serveis tècnics
municipals

TITOL IV. EXTINCIÓ O TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA
Article 15. Formes d’extinció
1.- La llicència quedarà extingida en els casos següents:
a) Per renúncia del seu titular
b) Per caducitat
c) Per resolució o revocació
a)Per renúncia del seu titular

▪

El titular de l'autorització, prèvia comunicació escrita a Ajuntament, podrà
sol·licitar la baixa del gual. Aquesta ha de ser comunicada abans que finalitzi
l’any.
b) Caducitat

La llicència d’us especial de la via pública per al pas de vehicles per sobre de les
voreres caducarà en les situacions següents:
▪
▪

Per la no execució de les obres d’adaptació de la vorera en el termini
assenyalat en la resolució administrativa que atorga la llicència, per causes que
siguin imputables a l’interessat.
Per haver facilitat dades falses o incompatibles per gaudir indegudament d’una
llicència de contra gual.
c) Revocació de la llicència

Les llicències previstes en aquesta ordenança es podran revocar en qualsevol moment
i sense dret a indemnització per les causes següent:

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Per la manca de conservació en perfecte estat del paviment o la pintura.
Per ús indegut.
Per la construcció de nous passos de vianants.
Canvi de les circumstàncies per les quals es concedí la llicència.
Incompliment de qualsevol de les obligacions imposades en aquest Reglament.
Impagament de la taxa de gual o entrada de vehicles.
Per qualsevol altre cas d’interès general.

La revocació de la llicència pot comportar l’adopció de les mesures necessàries per
impedir l’accés de vehicles als habitatges o locals; i la restitució del domini públic al
seu estat previ a la concessió de la llicència.
L’Ajuntament podrà limitar temporalment els drets inherents a la llicència en el cas
d’obres o actes a la via pública.
Article 16. Efecte de l’extinció.
1. L’extinció tindrà efectes quan hagin complert amb les obligacions següents:
a) Reposar la vorera a l’estat anterior a la concessió de l’autorització
administrativa, tant pel que fa el rebaix com la supressió de la línia groga.
b) Lliurar la placa que indica l’existència del Gual a l’Ajuntament.
2. De no complir amb aquestes obligacions l’Ajuntament, no tindrà efectes la petició de
l’extinció i l’Ajuntament podrà realitzar les actuacions amb càrrec de l’interessat.

Article 17. Transmissió de la titularitat de la llicència
1. La transmissió s’haurà d'informar a l'Ajuntament per mitjà d'un escrit que subscriurà
l'antic i el nou titular, on aquest últim es comprometrà a complir les condicions de
l'autorització.
2. Fins que no es produeixi la comunicació el transmetent i adquirent quedaran
solidàriament subjectes a les obligacions i responsabilitats que es deriven d'aquest
reglament i de l'autorització.
3. En els supòsits de transmissió de l'immoble o activitat, el nou titular se subrogarà en
els drets i obligacions que corresponguin al transmetent.
4. La transmissió no requereix cap autorització municipal. L'Ajuntament anotarà en el
registre el canvi i és comunicarà en la sol·licitud les obligacions del titular.

TITOL V. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 18. Infraccions
1. Es consideraran infraccions al que disposa aquest reglament les accions o
omissions contràries a les disposicions, que seran sancionades en els casos, en
forma i en mida que es determina.
2. Les fraccions es consideraran com lleus o greus i molt greus

Article 19. Responsables.
1. Seran responsables de les infraccions les persones físiques o jurídiques que
realitzen les accions o omissions tipificades en esta ordenança, siguin o no titulars
d'una autorització de gual.
2. Quan el compliment d'una obligació correspongui a diverses persones, respondran
solidàriament.
3. Quan no sigui possible determinar el grau de participació de diversos subjectes que
han comés una infracció, la responsabilitat serà solidària.
4. La imposició d'una sanció serà compatible amb l'obligació de l'infractor de reposar
la situació alterada al seu estat inicial, així com amb la indemnització per danys i
perjuís causats.
El responsable haurà d'abonar el cost de la reparació dels desperfectes en béns de
titularitat municipal, d'acord amb la taxació dels tècnics municipals.
Article 20. Classificació d’Infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus.
1. Es consideren infraccions lleus al present reglament les següents:
a) Utilitzar un distintiu no homologat.
b) Senyalitzar més superfície que l’autoritzada.

c) Manca de conservació de les marques horitzontals o de la placa identificadora.
d) Instal·lar rampes o altres mitjans o elements per a facilitar l’accés no previstos
en aquest reglament.
e) No esmenar les deficiències advertides per l’Ajuntament.
f) Dificultar la tasca inspectora de l’Ajuntament en els garatges.
g) Canvi de la titularitat i les característiques físiques o d'utilització del gual,
entrada de vehicles o gual provisional i del local sense autorització prèvia de
l'Administració municipal.
h) Qualsevol altra acció o omissió contra el que preveu el present reglament que
no abasti la qualificació de greu o molt greu.
2. Es consideren infraccions greus al present reglament les següents:
a) No renovació del paviment quan es canviï el de la vorera circumdant o quan ho
disposi l’Ajuntament , previ informe dels serveis tècnics municipals.
b) Utilitzar un distintiu no homologat, segons el present reglament i sense disposar
de llicència municipal.
c) Donant-se per no autoritzada l’extinció del gual, el no complir amb les
condicions de l’article 16.
d) La comissió de dos faltes lleus en el període d’un any.
3. Es consideren infraccions molt greus al present reglament les següents:
a) Realització d’obres de construcció de rebaix d'accés de vehicles sense haver
obtingut llicència o utilització d’un rebaix d’accés de la vorera anteriorment
existent sense haver obtingut el permís de gual.
b) La comissió de dos faltes greus en el període d’un any.

Article 21. Sancions
Les accions o omissions que contravinguin el que disposa aquest reglament generen
responsabilitats administratives per a l’infractor sense perjudici de les responsabilitats
civils i penals que siguin exigibles.
Article 22. Procediment
El procediment sancionador s’iniciarà per ofici o a instància de part.
Per imposar les sancions previstes s’iniciarà el procediment sancionador d’acord amb
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Comú de les Administracions Públiques.
Article 23. Mesures provisionals
1. L'òrgan competent per a resoldre podrà adoptar en qualsevol moment, amb la
deguda motivació, les mesures de caràcter provisional que resulten necessàries per
a assegurar l'eficàcia de la resolució que pogueren recaure, el bon fi del
procediment, evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les exigències dels
interessos generals. En aplicació de les mateixes i sense perjudici de la sanció que
correspongui, l'Ajuntament podrà impedir l'accés al local inutilitzant el gual; acordar
la suspensió del gual; disposar la retirada de les plaques identificatives i d'altres

elements instal·lats; acordar la demolició de les obres, amb reposició al moment
anterior a la seva instal·lació.
2. Amb anterioritat a la iniciació del procediment, es podrà adoptar com a mesura
provisional urgent per raons d’interès públic, la retirada de les plaques identificatives
del gual i d'altres elements no autoritzats i inutilització per qualsevol mitjà del gual,
quan es d'alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan no es compta amb la preceptiva autorització municipal.
b) Quan es tracta de distintius no aprovats en esta reglament.
c) Quan el pas de vehicles per la via pública suposa un risc objectiu per a la
integritat dels vianants o impedeixi el seu trànsit normal per la mateixa.
d) Quan s'incompleixin les prohibicions contingudes en aquest reglament, que
puguin generar danys a persones i béns o suposen una vulneració manifesta
de les normes aplicables en matèria de mobilitat i accessibilitat.
3. En el supòsit previst en l'apartat anterior, les mesures adoptades hauran de ser
confirmades, modificades o alçades en l'acord d'iniciació del procediment.
Article 24.Quantia de les sancions
a) Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros.
b) Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 750,01 fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.500,01 fins a 3.000
euros.
La imposició d’una sanció administrativa no eximirà a l’infractor del deure de reposar la
situació alterada i els elements urbanístics afectats al seu estat originari, així com la
indemnització pels danys i perjudicis causats.
La finalització del procediment sancionador per reconeixement de responsabilitat per
part de l’infractor, quan la sanció tingui caràcter pecuniari, l’òrgan competent a resoldre
el procediment aplicarà una reducció del 30% sobre l’import de la sanció proposada.

Disposicions addicionals
Primera.- Correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació dels models
normalitzats de sol·licituds de concessió d’autoritzacions per al pas de vehicles per
sobre d eles voreres.
Segon.- Correspondrà a la Junta de Govern Local l’aprovació de les condicions
tècniques a que han d’ajustar-se els guals que s’implantin.
Tercera.- La Junta de Govern Local aprovarà el model de placa indicativa de
l’existència de gual.

Disposicions transitòries
Primera.- Els procediments incoats abans de l’entrada en vigor d’aquest Reglament i
que s’hagin pendent de resolució es regiran per la normativa vigent en el moment de la
iniciació del procediment.

Segon.- Els titulars de les llicències de guals atorgades amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquest Reglament hauran d’adaptar-se al que disposa aquest Reglament quan
sigui requerits per l’Ajuntament per a la reparació de la voravia.
Tercer.- El règim jurídic establert en aquest Reglament serà d’aplicació als titulars de
llicències des de la seva entrada en vigor.
Disposició derogatòria.- Queden derogades quantes normes d’igual o inferior rang
s’oposin al que s’estableix en aquest Reglament.
Disposició final.- Aquest Reglament municipal regulador de l’ús especial de la via
pública per al pas de vehicles per sobre de les voreres, que consta de 24 articles, 3
disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, una de derogatòria, una disposició
final, i dos annexos entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre al BOP i
transcorregut el termini de 15 dies que assenyala l’assenyala l’article 65.2 de la Llei
7/85, 2 d’abril, reguladora de les bases del regim local.

Diligència per a fer constar que aquest Reglament entrarà en vigor, un cop publicat el seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 434 de data 21 de gener de
2019, i quan hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la notificació de l’acord
d’aprovació que es preveu 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, si no és objecte de requeriment a que fa referència aquest precepte.

