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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

01 ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA (art. 213 LOTUP)
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TRÀMIT ÚNIC

Aprofitament especial de domini públic (guals vehiculars)

Objecte de la sol·licitud: 
• Autorització per a la realització de guals per al pas (entrada o eixida) de vehicles a través de la via pública a

un immoble , edificat o sense edificar.

Documentació tècnica: Aportar la següent documentació segons el cas.
 Autorització per a Guals Permanents

➢ P1. En habitatges unifamiliars i locals destinats a l’aparcament de vehicles, sempre que la superfície del local siga
inferior a 100 m2.
• Plànol de situació a E. 1:1000, referit al Pla General d’Ordenació vigent. 
• Plànol del local a E. 1:100-1:50 o croquis acotat, firmat pel sol·licitant, on s’indique la superfície, l’ample de la

porta d’accés i de la vorera.
• Contracte de Manteniment d’empresa especialitzada en els elements de protecció contra incendis.

➢ P2. En locals destinats a l’aparcament públic o privat la superfície dels quals excedisca de 100 m2.
• Plànol de situació a E. 1:1000, referit al Pla General d’Ordenació vigent.

➢ Plànol del local a E. 1:100-1:50 o croquis acotat, firmat pel sol·licitant, on s’indique la superfície, l’ample de la
porta d’accés i de la vorera.
• Certificat  de  tècnic  competent  i  visat  pel  Col·legi  corresponent,  en  el  qual  s’indique  que  la  instal·lació

s’adequa al RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i el  Reglament
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RD 1942/93).

• Contracte de Manteniment d’empresa especialitzada en els elements de protecció contra incendis.
➢ P3. En garatges comunitaris en edificis d’habitatges multifamiliars, o en finques o urbanitzacions privades que

compten en el seu interior amb els corresponents espais per a l’aparcament de vehicles.
• Plànol de situació a E. 1:1000, referit al Pla General d’Ordenació vigent.
• Plànol  de planta de garatge del  projecte d’obra aprovat,  on s’indique l’ample de la porta d’accés i  de la

vorera.
• Certificat  de  tècnic  competent  i  visat  pel  Col·legi  corresponent,  en  el  qual  s’indique  que  la  instal·lació

s’adequa al RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació, i el  Reglament
d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RD 1942/93).

• Original  o  còpia  compulsada  del  Butlletí d’Indústria  (Reglament  Electrotècnic  de Baixa  Tensió  emés  per
Conselleria d’Indústria.

• Contracte de Manteniment d’empresa especialitzada en els elements de protecció contra incendis. 
➢ P4. En activitats en general que hagen de realitzar la càrrega i la descàrrega o aparcar vehicles en l’interior de

l’activitat. Incloses les gasolineres i estacions de servicis.
• Plànol de situació a E. 1:1000, marcant la parcel·la o edifici per mitjà d’un ratllat o pintat.
• Plànol del local segons projecte aprovat de Llicència Ambiental d’Obertura, on s’indique l’ample de la porta

d’accés i de la vorera.
• Concessió de Llicència Ambiental d'Obertura.

 Autorització per a Guals Horaris. 
➢ H1. Aquest tipus de gual només s’autoritzarà per a passos que faciliten l’accés a activitats industrials o comercials,

les quals s’hauran d’acreditar per mitjà del corresponent instrument ambiental que les autoritze.
• Plànol de situació a E. 1:1000, marcant la parcel·la o edifici per mitjà d’un ratllat o pintat.

➢ Plànol  del  local  segons  projecte  aprovat  de Llicència  Ambiental  d’Obertura,  on  s’indique l’ample  de la  porta
d’accés i de la vorera.
• Concessió de Llicència Ambiental d’Obertura.

Observacions:
➢

➔ TRÀMIT FINALITZAT


