
QUÈ ÉS UN GUAL?

PER A QUÈ SERVEIX?

QUI HA DE SOL·LICITAR-HO?

CONSEQÜÈNCIES DE NO 
DISPOSAR DE GUAL

Segons l’article 3 de la  Ordenança Ge-
neral Muncipal de guals, és una porció 
de vorera o via pública sobre la qual 
l’Ajuntament concedeix un aprofita-
ment especial (llicència) per a l’entra-
da i sortida de vehicles.

D’acord amb l’article 121 del Regla-
ment General de Circulació, aquesta 
llicència permet trepitjar la vorera 
amb un vehicle sense ser sancionat, 
amb la finalitat d’entrar i sortir d’una 
finca privada.

Titulars de propietats (persones 
físiques, comunitats de propietaris o 
societats) que disposin d’un portal per 
a l’entrada i sortida de vehicles (apar-
cament de vehicles o activitat).

Segons l’article número 8 de la Or-
denança Municipal de guals, es san-
cionarà amb una multa de 100 € per 
l’incompliment de la mateixa i amb 
300 € en cas de reincidència.

Obtenció de la 
llicència de gual 

(placa) 
any 2019

Quota tributària 
anual 

exercicis
2018 i 2019

21€ 0€

OBRES
• Per a totes les peticions de guals 

en que calgui modificar la vorera, 
entrades abans del 31 de desem-
bre de 2019, l’Ajuntament es farà 
carrec de TOTES les obres ne-
cessàries de forma GRATUÏTA pel 
sol·licitant.

• No caldrà sol·licitar la llicència 
d’obres atès que els treballs els 
realitzarà directament l’Ajunta-
ment.



CAMPANYA DE 
REGULARITZACIÓ

DE GUALS

SANT FRUITÓS
DE BAGES

VIGÈNCIA DE 
LA CAMPANYA:

ANY 2019

COM TRAMITAR-HO?

QUÈ CAL PORTAR?

Presencialment

Electrònicament

Oficines de la Policia Local 
de Sant Fruitós de Bages
Pl. de la Vila, 2
Telèfon: 93 878 64 64

Informació 
tramitació
assistida 

• Sol·licitud de llicència de 
la placa de gual 

• Fotografia de la porta del 
garatge on també es vi-
sualitzi la vorera

DADES D’INTERÈS
• Sant Fruitós de Bages disposa d’una 

ordenança reguladora de guals des de 
l’any 1991.

• Al finalitzar l’any 2017 el municipi tenia 
591 llicències de gual.

• Amb la campanya de guals gratuïts 
durant el 2018, 535 veïns han sol·licitat 
la seva llicència, arribant a les 1126 al 
finalitzar l’any.

• L’Ajuntament prorroga la campanya de 
guals gratuïts durant el 2019.

• L’any 2020 la quota anual serà de menys 
de 1€ al mes (11 €/any).

Els teus veïns ja han 
fet el pas, 

fes-lo tu també!

Formulari
sol·licitud
llicència 


