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ORDENANÇA MUNICIPAL DE GUALS I RESERVES 
D'ESTACIONAMENT 

 
Article 1 
 
S'entendrà per gual en la via pública, tota modificació de l'estructura de la vorada i la vorera, en 
el seu cas, que tingui com a fi possibilitar o facilitar l'accés i la sortida de vehicles dels locals 
sitis en l'interior dels immobles. La zona amb dret de pas del gual, inclourà l'àrea compresa des 
de la vorada modificada o senyalitzada, fins l'entrada de l'immoble. Serà imprescincible obtenir 
la llicència d'obres i d'utilització, prèviament a la realització del gual. 
Es consideraran suspeses les autoritzacions d'entrada de vehicles i de reserva exclusiva 
d'estacionament de tot tipus, durant els dies i hores establerts quan les vies públiques en que es 
troben les voreres resultes afectades per celebracions, actes, festes, mercats, obres públiques o 
privades, autoritzades per l'Ajuntament, sense que açò origines, en cap cas, el dret a devolució de 
la part proporcional de les tasses abonades. 
 
Article 2 Obres de condicionament: 
 
1. Les voravies es duran adecuar per a l'ús de vehicles, de tal forma que en les de més d'un 

metre d'amplaria deurà substituir-se la vorera existent per una rampant de 33cm d'ample. En 
les més estretes es permetra el rebaixat de la vorera existent o de la voravia segons casos i 
autorització municipal. Resta prohibida qualsevol altra forma d'accés mitjançant rampes, 
instal·lacions provisionals o circumstancials d'elements mòbils, com cossos de fusta o 
metàl·lics, col·locació de maons, sorra, etc..., llevat que prèviament s'obtingui autorització 
especial per això. (Ocupació de la via pública.) 

2. A tal efecte els interessats disposen d'un mes des de la recepció de la llicència de gual per a 
dur a terme les obres de condicionament. l'incompliment d'aquest termini durà aparellada la 
impossibilitat d'utilització de l'esmentat gual i l'arxiu del corresponent expedient. 

3. En el suposit que calga realitzar obres de condicionament de al vorera  i amb la fi d'una bona 
execució de les obres, el peticionari deurà dipositar una fiança del 50% del pressupost de les 
obres, i una vegada acabades, previa sol·licitud de l'interessat i informe favorable dels tècnics 
municipals serà retornada. 

4. Quan les obres afecten a paviments amb caracterísitques especials, la reposició es farà amb 
materials similars. 

5. Així mateix, si les obres de condicionament afectaren elements púlics, aquests deuran esser 
reposats pel peticionari i a la seua costa complint els condicionaments que al seu cas dicten 
els serveis tècnics municipals. 

6. Amb respecte a les portes d'accés habilitades per a l'entrada de vehicles, es col·locaran de tal 
forma que al tancar-se o obrir-se no es produisca invasió del domini públic en una alçada de 
2.10m sobre la rasant de la voravia, essent la màxima permesa a partir d'aquesta alçada de 
0.3m. 

7. L'amplada del gual, mesurada en la vorada, no podrà ser superior en més d'una quarta part a 
la que tingui l'accés a la finca o local a l'ús de la qual estigui destinat el gual. 

8. La longitud mínima del qual, serà de tres metres. 
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9. Les vorades del gual d'ús permanent, les d'horari limitat i els especials, hauran de ser 
pintades de color groc (B-502 de les normes UNE 48, 103), en la forma establerta. 

10. Tant uns com altres estaran degudament senyalitzats amb una placa, que serà subministrada 
pel departament municipal corresponent, que determinarà les característiques i forma de 
col·locació de l'esmentada placa, en la qual hi figurarà el número que li correspongui en el 
Padró Municipal de Guals. S'haurà d'instal·lar la placa en el centre superior esquerra, vist des 
del frontal, no podent-se col·locar mai en la tanca d'entrada.  

11. El paviment dels guals per ús de vehicles de més de dos mil cinc-cents quilograms de pes 
màxim autoritzat, serà igual al de la vorera circumdant però amb un ciment d'un espessor 
mínim de 15 centímetres de formigó sobre terreny consolidat. 

12. Quan el gual es destini a pas de vehicles de més de tres mil cinc-cents quilograms de pes 
màxim autoritzat, l'espessor mínim sobre el terreny consolidat serà de 20 centímetres de 
formigó, sense perjudici d'altres mesures en funció de les característiques geològiques del 
terreny. 

 
Article 3 
1. Només podran sol·licitar i en el seu cas ser titulars de la corresponent llicència de gual, els 

propietaris o arrendataris de finques o locals. 
2. . El titular de la llicència serà responsable de les obligacions que incumbeixin als usuaris del 

gual, qualsevulla que siguin aquestes, en cas del seu incompliment. 
3.  Els guals s'autoritzaran, en tot cas, amb caràcter discrecional i sense perjudici de tercer. El 

permís no crea cap dret subjectiu a favor del titular. Aquest vindrà obligat a suprimir del gual 
la placa acreditativa i a refer la vorada i la vorera, en el seu cas, al seu anterior estat quan 
l'Administració Municipal així ho determini o quan no renovi la llicència municipal. 

4. Les obres de construcció, reforma o supressió de guals seran realitzades, en tot cas, complint 
estrictament els preceptes descrits en la disciplina urbanística i de la present ordenança, i 
atenent les prescripcions dels Serveis Tècnics pertinents i prèvia obtenció, en el seu cas, de la 
llicència d'obres corresponent. 

 
Article 4 Requisit per a la concessió 
 
1. Per l'atorgament de la llicència municipal de gual, serà indispensable que el local reuneixi els 

següents requisits: 
a) Que la superfície del local permeti la col·locació d'un vehicle de com a mínim quatre 
rodes. 
b) Que la superfície mínima del local sigui de 18 metres quadrats. 
c) Que l'amplada del local sigui igual o superior a 3 m. 
d) Que la profunditat de l'esmentat local sigui igual o superior a 6 metres. 

2. A aquests efectes el sol·licitant haurà d'adjuntar a la instància de petició de la llicència de 
gual, tota la documentació exigida en cada cas pel Departament corresponent i indicada en 
l'article 8 d'aquesta Ordenança. 

3. Totes les dades estaran clarament reflectides en la llicència que serà presentada, així com el 
comprovant d'estar al corrent del pagament de la taxa anual, pel titular, responsable o usuari 
del gual, totes les vegades per això sigui requerit pels agents de la Policia Local o els 
inspectors municipals. 
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Article 5 Les obligacions del titular de la llicència municipal de gual 
 
1. Efectuar el gual, així com les altres obres que li ordeni l'Administració Municipal respecte 

del mateix. 
2. El pagament de les tasses establertes. 
3.  La instal·lació i conservació de la placa acreditativa del mateix. 
4.  Pintar el gual en la forma establerta i conservar la pintura en perfecte estat, repintant-lo com 

a mínim una vegada a l'any, llevat que es disposi un altre termini per l'Administració 
Municipal. 

5. Conservar la vorada i el paviment en perfecte estat i renovar ambdós, transcorregut el període 
d'amortització fixat en la llicència, que de no figurar, serà l'establert en l'article onze, llevat 
que els Serveis Tècnics competents assenyalen un nou termini. 

6.  Refer la vorada i el paviment en el seu cas, una vegada no renovi la llicència, excepte en els 
casos de canvi de titular, si així s'autoritza per l'administració Municipal, una vegada 
complimentats els següents tràmits. 

7.  Netejar els accessos a l'immoble de greix, olis o altres elements produits per l'entrada i 
eixida de vehicles. 

 
Article 6 Suspensió o revocació de la llicència 
 
Les causes que donaran lloc a la suspensió o revocació de la llicència i el dret d'utilització de 
gual, podran ser les següents: 
1. Causes de suspensió: 

a) La falta de pagament de la taxa de renovació de la llicència o dipòsit de garantia, una 
vegada transcorreguts els terminis fixats per l'Administració Municipal. 
b) No conservar en perfecte estat el seu paviment, pintura o placa acreditativa. 

2. Causes de revocació: 
a) Ús indegut del gual. 
b) No tenir el local la capacitat, superfície o dimensions exigides, o bé per no destinar-se 
plenament a les finalitats indicades pel mateix. 
c) Per canviar les circumstàncies en base a les que es va concedir la llicència municipal. 
d) Per l'impagament de la corresponent llicència anual una vegada esgotats els terminis 
de demora establerts per l'Administració municipal. 
e) En general, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions que regulen els usos 
dels guals. 
f) Per causes motivades per l'interés públic, urbanísticao d'ordenació del tràfic. 

3. En el supòsit que s'incorrega en alguna de les causes de suspensió, sempre que no sigui per 
motius imputables a l'Administració i fins que no s'esmeni la mateixa o es revoqui 
definidament la llicència, es considerarà suspès el dret d'utilització del gual i la prohibició 
d'estacionar vehicles davant del mateix.  

4. L'Administració Municipal podrà, en aquests casos, ordenar la immediata retirada de la placa 
acreditativa al titular o ordenar la seva retirada pel personal de l'Ajuntament en cas 
d'incompliment. El cost de l'esmentada retirada serà per compte del titular, el pagament del 
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qual haurà de fer efectiu com a requisit previ a l'aixecament de la suspensió. Complimentats 
ambdós actes, podrà ser reinstal·lada la placa pel seu titular. 

5. El titular de la llicència, en cas de revocació, tindrà l'obligació de refer la vorada i el 
paviment i eliminarà la pintura, en el seu cas, i retirarà d'immediat la placa acreditativa, que 
serà tornada al Servei Tècnic. Si no s'efectuessin les esmentades obligacions en el termini de 
15 dies, podrà l'Administració esmenar les deficiències amb càrrec al titular. 

 
Article 7 Sol·licituds i documentació. 
 
Les sol·licituts, construccions, modificacions, renovacions, amortitzacions i senyalitzacio dels 
guals, hauran d'ajustar-se a les següents disposicions: 
1. Un plànol escala 1/500 que, de no indicar-se'n altres, contindrà com a mínim les següents 

dades: 
a) Orientació i situació de la finca, amb referència a les vies públiques i particulars que 
limitin la totalitat de l'illa en què estigui situada la finca de referència. 
b) Distància a l'eix de la via pública, a l'ample de la vorera i de la porta d'accés al local, la 
longitud del gual, les mides del qual es prendran sobre la vorada, així com la seva 
distància a la cantonada més pròxima. 
c) Indicació d'altres guals existents en el mateix tram de la vorera, així com del mobiliari 
urbà existent sobre la vorera, com semàfors, papereres, cabines telefòniques, passos de 
vianants i altres parades de transport públic, marquesines o arbres i parterres. 

2. Plànol del local en el qual se sol·liciti el gual, a escala no menor a 1/100, en el qual hi 
constaran la superfície útil, espai lliure i permanent per guardar vehicles, superfície ocupada 
pel gual i les seves dimensions. 

3. Fotografia que abasti la totalitat de la vorera i vorada existent davant de la finca i amb la 
porta d'accés al local oberta. 

4.  Si es tractés d'un local industrial, s'aportarà fotocòpia de la llicència municipal d'obertura, o 
bé de la sol·licitud de la mateixa. L'antiguitat d'aquest últim document no excedirà de 6 
mesos des de la seva presentació a l'Ajuntament. 

5. Quan la distància a l'eix del carrer, a judici dels serveis Tècnics municipals, no permeti el 
gual sol·licitat, procedirà la seva denegació o bé es proposarà una ampliació del mateix, 
encara que superi el límit de l'amplada a què es refereix l'article cinquè d'aquest reglament i 
la modificació de la vorada afectés a una finca confrontant.Si no és possible efectuar-lo en la 
manera descrita, es podrà, en el seu cas, prohibir l'estacionament de vehicles davant del local, 
si a judici dels Serveis Tècnics, la necessitat del gual està suficientment justificada, amb 
càrrec de les despeses ocasionades al titular de la llicència. 

 
Article 8 Modificacions guals concedits 
 
Les modificacions respecte a elements referits al contingut de la llicència municipal de gual, 
queden subjectes a les següents condicions: 
1. Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions de guals, o canvis d'horari, hauran de 

sol·licitar-se, en tot cas, pel titular de la llicència. 
2. Els trasllats seran considerats com si d'una nova llicència municipal de gual es tractés, sense 

perjudici d'abonar les despeses que ocasioni la supressió del gual existent. 
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3. Les llicències per trasllat i ampliació de guals seguiran el mateix tràmit que les de gual nou, 
inclòs en la taxació de drets i dipòsit. 

4. Les reduccions en l'amplada del gual, es considerarà supressió parcial. 
 
Article 9 Període d'amortització del paviment 
 
Els terminis d'amortització del paviment seran els següents: 
1. Dotze anys per les llosetes normals de morter comprimit. 
2. Deu anys per les llosetes especials de qualsevol classe. 
 
Article 10 Reserves d'espai per estacionament exclusiu o parada de vehicles i càrrega i 
descàrrega. 
 
1. Reserva genèrica d'espai per a l'estacionament esclusiu 
 
L'Ajuntament de Guardamar de la Safor podrà autoritzar de forma discrecional, previ informe 
dels serveis tècnics municipals, reserves d'espai a la via pública per a estacionament de caràcter 
exclusiu, a determinats establiments o institucions de servei públic, que per l'activitat que 
desenvolupen  o per la seua natura s'estimara adient que disposaren de al reserva d'espai (tals 
com organismes oficials, establiments sanitaris, escolars, autobusos, taxis etc..) 
Al supòsit d'establiments destinats a serveis públics de natura sanitaria, escolar o similar, 
l'activitat dels quals no requerisca  reserva genèrica d'espai durant tots els dies i hores de l'any, el 
decret d'autorització de la reserva establirà les limitacions que corresponguen, així com la 
liquidació de les tasses que corresponga segons l'ordenança. 
Les reserves genèriques  per a institucions i organismes públics no devengaran tassa. 
Per altra banda l'Ajuntament de Guardamar de la safor, previ informe dels serveis tàcnics 
municipals, procedirà d'ofici, en les zones que se determinen a habilitar zones de reserva gerèrica 
d'espai destinat exclusivament com aparcament de vehicles els titulars-conductors dels quals 
siguen persones provistes de la tarjeta d'estacionament per a minusvàlids. 
 
2.  Reserva específica per estacionament exclusiu. 
 
D'igual forma podrà autoritzar-se, discrecionalment i previ informe dels serveis tècnics 
municipals, una reserva per estacionament exclusiu de vehicles els titulars-conductors dels quals 
siguen persones provistes de la tarjeta d'estacionament per a minusvàlids físics, residents al 
municipi, previa l'oportuna sol·licitud. A la sol·licitud s'haurà d'acompanyar la documentació 
següent: 
 

• Còpia compulssada de la certificació ficial de minusvalia que sofreix, amb indicació 
del grau de la mateixa, que en cap cas podrà ser inferior al 66%, afectant a la 
movilitat. 

• dictàmen sobre movilitat reduida emès per la Direcció Territorial de Benestar Social. 
• Acreditació d'esser conductor habitual (per poder acreditar aquest exterm, hi haurà 

prou, per via de pressumpsició, que figuren a la fitxa tècnica del vehicle les 
modificacions i adaptacions introduides al mateix o documentació complementaria 
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que acredite l'haver practicat al vehicle adaptacions motivades per la seua minusvalia, 
sempre que calguera fer modificacions per la minusvalia que sofreix)Si no calguera 
dur a terme cap tipus d'adaptació, hi huarà prou acreditant el fet d'esser el conductor 
habitual del vehicle mitjançant declaració jurada. 

• Indicació específica del lloc on es preten que se concedisca l'autorització. La seua 
concessió suposarà la reserva d'espai per a l'estacionament esclusiu per a un 
determinat vehicle, pintant-se de forma visible la matrícula del mateix. 

 
Pel que fa a aquest tipus de reserva no s'ha de devengar cap tipus de tassa. 
 
L'autorització així concedida quedarà supeditada a la inspecció municipal que poguera dur-se a 
efecte, quedant obligat el titular a comunicar de forma immediata el canvi de vehicle utilitzat, per 
a, previa comprovació de l'adaptació del nou vehicle i de que la titularitat del mateix 
coincideixen amb l'anterior, rpocedir al repintat de la nova matrícula. Si per part dels serveis 
muncipals es detecta un ús indegut per part del titular del gual o desapareguern les 
circumstàncies inicials que doraen peu a la seua concessió, l'Ajuntaent revocarà de forma 
unilateral l'autorització inicial concedia, previa audiència de l'interessat. 
 
3. Reserva d'espai per a càrrega i descàrrega. 
 
L'Ajuntament de Guardamar de la Safor també podrà autoritzar de forma discrecional, previ 
informe dels serveis tècnics municipals, reserva d'espai a la via pública amb la finalitat de dur a 
terme la càrrega i descàrrega de mercaderies i materials en determinats establiments, industries o 
magatzems ubicats al terme muncipal. 
La reserv ad'espai amb aquesta finalitat quedarà supeditada a la prèvia sol·licitud i carditació, al 
seu cas, per part del titular de l'establiment de que es tracte, de la necessitat efectiva de disposar 
de lçreserva d'espai a la via pública, fins al punt de que si no es contara amb ella l¡activitat es 
voria seriosament perjudicada. 
Tals peticionaris deuran abonar les tasses que s'estableixen en les ordenances. 
En qualsevol cas podran ésser utilitzades aquestes reserves com estacionament de cap tipus de 
vehicles en horari comercial (que queda establert de forma genèrica per a qualsevol zona així 
senyalitzada de 8 a 10h i de 20 a 22H de dilluns a divendres i dissabtes de 8 a 10.00h), pel que 
fora dels horaris comercials, aquestes zones de càrrega i descàrrega podran ser utilitzades com a 
zona lliure d'estacionament de vehicles. 
 
Article 11.- Vehicles amb autorització per a estacionar en zones de gual. 
 
1. Es consideraran vehicles amb autorització per a estacionar en la zona reservada de cada gual 

aqueslls que mostren en zona visible la tarjeta d'autorització corresponent al gual en qüestió. 
A aquest efecte, juntament amb la notificació de la concessió de llicència de gual. 
l'Ajuntament entregarà al titulat de la referida tarjeta d'autorització, correspoent al gual que 
se li concedeix, i en la qual queda clarament identificat. 

 
2. Amb caràcter general per poder estacionar davant del local o entrada objecte de la llicència, 

s'hauran de complir els següents requisits: 
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a) Que l'estacionament no siga incompatible amb el dret d'entrada i eixida d'altres titulars. 
b) Tenir instal·lada en lloc visible de l'entrada autoritzada la placa reglamentària creada a a 

quest efecte per l'Ajuntament. 
c) Ehibir en la part davantera del vahicle estacionat, la tarjeta d'autorització reglamentària, 

el número de la qual ha de coincidir amb el número de la placa. 
d) Que l'estacionament no supose infracció a les normes generals de circulació aplicables a 

la zona o carrer. 
 
3. Requisits per a l'estaciomanet de vehicles en els guals en què l'estacioment siga en bateria: 
 

a) L'amplaria del vehicle no podrà exedir la del gual assignat 
b) No obstant açò últim, si l'amplaria del vehicle exedix  la del gual, els serveis tècnics 

emetran un informe respecte de la conveniència o no de la concessió. 
c) En tot cas, la longitut del vehicle no podrà entorpir la circulació rodat en eixa via. 

 
4. Requisits per a l'estaciomanet de vehicles en els guals en què l'estacioment siga en cordó 
 

a) La longitud del vehicle no podrà exedir l'amplaria del gual. 
b) No obstant açò últim, si la longitud del vehicle exedix l'amplaria del gual, els serveis 

tècnics emetran un informe respecte de la conveniència o no de la concessió 
 
5. No obstant el disposat anteriorment, no es permetrà l'estacionament de cap vehicle davant 

dels guals, en els suposits següents: 
 

a) En els guals d'establiments industrials o comercials i en general, de tota mena de locals 
de negoci. 

b) En els guals col·lectius de comunitats de propietaris. 
c) En els guals que donen accés a carrers de vianants. 
d) En les autoritzacions de pas a través de les voreres sense reserva d'espai. 
e) En els guals de motocicletes o ciclomotors i cadires de rodes. 

 
6. Allò disposat en els apartats anteriors no impedirà la parada de qualsevol vehicle davant dels 

guals, excepte els de motocicletes o ciclomotors i cadires de rodes, sempre que als vehicles hi 
haja el conductor, a fi de desplaçar-lo quan calga utilitzar el gual. 

 
Article 12.- Infraccions 
 
Sense perjuí de les infraccions que puguen estar previstes en la legislació corresponent en 
matètia de trànsit i seguretat viària, es consideren les següents: 
 
a) Infracions lleus: 
1. No mantenir la senyalització, tant vertical com horitzaontal, en les degudes condicions de de 

conservació i visibilitat. 
2. Accedir o eixir d'un garatge a través de la vorera i el pas per les vies públiques de vianants 

fins un garatge situat en aquestes vies, sense comptar amb la deguda autorització. 
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b) Infracions greus 
 

1. -No reparar els desperfectes causats a les voreres o calçades per l'ús especial, després de 
ser requerit per a fer-ho en els terminis establerts. 

2. Pintar la franja groga de la voravia més gran de l'autoritzat. 
3. Fer feines de càrrega i descàrrega fora de l'horari establert.. 
4. La reiteració de les faltes lleus. 

 
c) Infracions molt greus: 
 

1. La senyalització d'un gual, d'una zona de càrrega o descarrega o d'una reserva exclusiva a 
la via pública sense haver obtingut la llicència corresponent. 

2. La Col·locació d'una placa de gual, d'una zona de càrrega o descarrega o d'una reserva 
exclusiva en un lloc diferent de la que es va concedir. 

3. La riteració de les faltes greus. 
 
d) Sancions 
 

1. Infraccions lleus: multa fins a 100€ 
2. Infraccions greus: multa de 100,01 a 200€ 
3. Infraccions molt greus: multa de 200,01 a 300€ 

 
No obstant tot l'anterior es tindrà en compte el següent: 
 

• Qui contruesca un gual o senyale una reserva sense haver obtingut la preceptiva 
llicència serà requerit per a que en el terminid e 15 dies hàbils repose a càrrec seu la 
vorera i/o la calçada al seu estat anterior. 

• Tanmateix si el gual o reserva reuneixen els requisits establerts en aquesta ordenança, 
l'infractor podrà, dins del termini indicat, sol·licitar l'oportuna llicència previ 
pagament dels drets dobles. 

• Transcorregut el termini sense que s'haja dut a terme la reposició o sol·licitud 
esmentada, l'Alcaldi imposarà a l0infractor la multa correspoent en la forma que 
corresponga i podrà dictar una ordre d'execució per al seu restabliment de forma 
subsidiària. 

 
Article13.- Òrgan competent 
 
La competèrncia per a la imposició de les sancions correspon a l'alcalde i s'ajustarà al 
procediment sancionador  pel RD 1398/93, pel qual s0aprova el reglament per al procediment  
per a l'exercicide la potestat sancionadora. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
Els guals que estiguin donats d'alta, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, els seus 
titulars dispossaran d'un període de 12 mesos per tal d'adequar-los a la nova normativa. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Aquesta ordenança derroga totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen o la 
contradiguen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el primer dia del mes següent a la seva publicació en el 
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 
 


