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EDICTE 
 
En el Butlletí Oficial  de la Província de data 19 de desembre de 2022, s’ha publicat el 
següent acord, aprovat per l’Ajuntament de Sabadell, en sessió plenària del dia 8 de 
novembre de 2022. 
 
 
Primer. Establir el preu públic per la prestació del servei de realització d’obres a la via 
pública sol·licitades per particulars, pels imports que es detallen a continuació: 
 
 

1. Construcció o modificació de guals de vehicles: 
 

• En voreres d’amplada inferior a 1,40 metres, gual amb vorada tipus H de 20 cm 
(T5H): 

 
Amb vorada de formigó i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 944,63 € 

Amb vorada de formigó i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 

236,16 € 

Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 

1.020,25 € 

Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panots 
especials, per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 

255,06 € 

Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud. 

1.897,06 € 

Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 

474,26 € 

Amb vorada de pedra i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 1.061,19 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 

265,30 € 

Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 

1.137,38 € 

Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots 
especials, per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 284,35 € 

Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud 

2.012,16 € 

Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 

503,04 € 
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• En voreres d’amplada igual o superior a 1,40 i inferior a 2,20 
metres, gual tipus Barcelona de 40 cm (G40). 
 
Amb vorada de formigó i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 1.747,38 € 

Amb vorada de formigó i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 

436,85 € 

Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 

1.858,52 € 

Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panots 
especials, per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 

464,64 € 

Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud. 

3.134,56 € 

Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 

783,64 € 

Amb vorada de pedra i vorera de panot, fins a 4 metres de longitud 1.782,61 € 
Amb vorada de pedra i vorera de panot, per cada metre o fracció que 
superi els 4 metres. 

445,66 € 

Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 4 metres de longitud 

1.893,56 € 

Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots 
especials, per cada metre o fracció que superi els 4 metres. 

473,39 € 

Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, fins a 4 metres de 
longitud 

3.168,43 € 

Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural, per cada metre o 
fracció que superi els 4 metres 

792,11 € 

 
• En voreres d’amplada igual o superior a 2,20 metres, gual tipus 

Barcelona de 60 cm (G60): 
 

Amb vorada de formigó i vorera de panot fins a 3 m d’amplada i 
fins a 4 metres de longitud 

1.918,40 € 

Amb vorada de formigó i vorera de panot fins a 3 m. d’amplada, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres de longitud 

479,61 € 

Amb vorada de formigó i vorera de panot de més de 3 m d’amplada, per 
cada metre quadrat o fracció que superi els 3 metres d’amplada 

90,36 € 

Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panot especial 
fins a 3m. d’amplada i fins a 4 metres de longitud 

2.063,48 € 

Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panots especials 
fins a 3 m. d’amplada, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 
de longitud. 

515,88 € 

Amb vorada de formigó i vorera de lloses de formigó o panots 
especials de més de 3 m. d’amplada, per cada metre quadrat o 
fracció que superi els 3 metres d’amplada. 

105,37 € 

Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural de fins a 3 m 
d’amplada i fins a 4 metres de longitud. 

3.742,73 € 

Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural de fins a 3 m 
d’amplada, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 

935,69 € 
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Amb vorada de formigó i vorera de pedra natural de més de 3 m 
d’amplada, per cada metre quadrat o fracció que superi els 3 metres 
d’amplada 

280,42 € 

Amb vorada de pedra i vorera de panot fins a 3 m d’amplada i fins a 4 
metres de longitud 

2.130,84 € 

Amb vorada de pedra i vorera de panot fins a 3 m. d’amplada, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres de longitud 

532,72 € 

Amb vorada de pedra i vorera de panot de més de 3 m. d’amplada, per 
cada metre quadrat o fracció que superi els 3 metres d’amplada 

90,18 € 

Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panot especial fins 
a 3m. d’amplada i fins a 4 metres de longitud 

2.276,20 € 

Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots especials 
fins a 3 m. d’amplada, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 
de longitud. 

569,05 € 

Amb vorada de pedra i vorera de lloses de formigó o panots especials 
de més de 3 m. d’amplada, per cada metre quadrat o fracció que 
superi els 3 metres d’amplada. 

105,39 € 

Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural de fins a 3m d’amplada i 
fins a 4 metres de longitud. 

3.955,80 € 

Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural de fins a 3 m. 
d’amplada, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 

 988,95 € 

Amb vorada de pedra i vorera de pedra natural de més de 3 m. 
d’amplada, per cada metre quadrat o fracció que superi els 3 metres 
d’amplada 

280,42 € 

 

2. Supressió de guals de vehicles 

• Supressió de guals de vehicles amb vorada deprimida. 
 

Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

900,62 € 

Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

225,16 € 

Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 

1.011,48 € 

Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

252,88 € 

Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 

2.287,58 € 

Amb vorada deprimida de formigó de 20 cm i vorera de pedra 
natural, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 

571,90 € 

Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

929,51 € 

Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

232,38 € 
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Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 

1.059,08 € 

Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

264,78 € 

Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 

2.524,34 € 

Amb vorada deprimida de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres 

631,08 € 

 

• Supressió de guals de vehicles amb vorada bisellada tipus H de 20 cm (T5H). 
 

Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

518,77 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

129,70 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 

550,52 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

137,64 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 

898,06 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 20 cm i vorera de pedra natural, 
per cada metre o fracció que superi els 4 metres 

224,52 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

626,58 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

156,65 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de lloses de formigó o 
panot especial fins a 4 metres de longitud 

653,60 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

163,40 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 

965,30 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 20 cm i vorera de pedra natural, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres 

241,33 € 

• Supressió de guals de vehicles amb vorada bisellada tipus Barcelona de 40 cm 
(G40). 

 

Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

600,47 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

150,12 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 

642,80 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

160,70 € 
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Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 

1.132,61 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 40 cm. i vorera de pedra 
natural, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 

283,15 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

726,36 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

181,59 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 

768,82 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

192,21 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 

1.258,87 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 40 cm. i vorera de pedra natural, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres 

314,72 € 

 

• Supressió de guals de vehicles amb vorada bisellada tipus Barcelona de 60 cm 
(G60). 

 
Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

675,24 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

168,81 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 

729,73 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

182,44 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud. 

1.359,54 € 

Amb vorada bisellada de formigó de 60 cm. i vorera de pedra 
natural, per cada metre o fracció que superi els 4 metres 

339,89 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de panot, fins a 4 
metres de longitud 

801,41 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de panot, per cada 
metre o fracció que superi els 4 metres. 

200,35 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panot especial fins a 4 metres de longitud 

851,46 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de lloses de 
formigó o panots especials, per cada metre o fracció que superi els 4 
metres. 

212,87 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de pedra natural, 
fins a 4 metres de longitud 

1.485,83 € 

Amb vorada bisellada de pedra de 60 cm. i vorera de pedra natural, per 
cada metre o fracció que superi els 4 metres 

 
371,46 € 
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3. Obres de construcció de ramal de connexió particular a la 
xarxa de clavegueram municipal 

• Construcció de ramal de connexió particular a la xarxa de clavegueram 
municipal amb tub de PVC de 25 cm. de diàmetre: 

 
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 2.247,62 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 449,52 € 

• Construcció de ramal de connexió particular a la xarxa de clavegueram 
municipal amb tub de PVC de 25 cm. de diàmetre, a realitzar en dia 
festiu: 

 
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 2.768,38 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 553,67 € 

• Construcció de ramal de connexió particular a la xarxa de clavegueram 
municipal amb tub de PVC de 31,5 cm. de diàmetre: 

 
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 2.417,40 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 483,49 € 

• Construcció de ramal de connexió particular a la xarxa de clavegueram 
municipal amb tub de PVC de 31,5 cm. de diàmetre, a realitzar en dia 
festiu: 

 
Unitat de ramal de connexió fins a 5 ml 2.895,40 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 579,08 € 

 

4. Obres de reparació de rases de ramals de connexió particular a 
la xarxa de clavegueram municipal: 

 

Reparació de rasa de ramal de connexió en calçada fins a 3,5 m de 
longitud 

608,08 € 

Per cada metre lineal o fracció addicional 188,51 € 
Reparació de rasa de ramal de connexió en vorera fins a 2 m de longitud 454,62 € 
Per cada metre lineal o fracció addicional 227,31 € 

 

5. Obres de reparació de paviments de vorera en àmbits de guals de vehicles: 
 

Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de 
vehicles amb base reforçada de 15 cm de formigó i paviment de panot 
tipus 4 pastilles 

128,44 €/M2 

Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de 
vehicles amb base normal de 10 cm de formigó i paviment de panot tipus 
4 pastilles 

123,61 €/M2 

Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de 
vehicles amb base reforçada de 15 cm de formigó i paviment de 
lloses prefabricades de formigó o panots especials  

139,31 €/M2 
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Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de vehicles 
amb base normal de 10 cm de formigó i paviment de lloses 
prefabricades de formigó o panots especials 

 
 

134,43 €/M2 
Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de 
vehicles amb base reforçada de 15 cm de formigó i paviment especial de 
pedra o similar 

 
314,22 €/M2 

Reparació de paviment de vorera en zona de gual d’entrada de 
vehicles amb base normal de 10 cm de formigó i paviment especial de 
pedra o similar 

 
309,28 €/M2 

 
 
Segon.- Establir les següents normes de gestió d’aquest preu públic: 
 

1.- Estan obligades al pagament del preu públic les persones o entitats que sol·licitin 
la prestació del servei. 
 
2.- L'obligació de pagar el preu públic neix en el moment de sol·licitar la prestació del 
servei. 
 
3.- Als imports del preu públic s'hi afegirà l'impost sobre el valor afegit (IVA) vigent. 
 
Els imports corresponents a obres de construcció, modificació o supressió de guals 
de vehicles no inclouen en cap cas la modificació d’elements de mobiliari urbà com 
poden ser bancs, papereres, punts de llum, semàfors, o afectacions a xarxes de 
distribució de serveis urbans, que en cada cas s’hauran de valorar pel departament 
municipal corresponent o empresa titular de la xarxa i el cost resultant de l’afectació 
l’haurà d’assumir el sol·licitant. 
 
4.- Els escrits i documents que es presentin a l'Administració municipal i que sol·licitin 
la prestació del servei que es defineixen en aquesta proposta, hauran d'anar 
acompanyats del resguard que demostri que l'import total del preu públic ha estat 
ingressat a la caixa municipal, d'acord amb el que preveu l'article 46 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals i l'article 6 de l'Ordenança general municipal de preus públics. 
 
Un cop presentada tota la documentació necessària, i en el cas que la realització de 
les obres no estigui subjecta a l'obtenció de qualsevol altra autorització municipal, els 
serveis de l'Ajuntament procediran a l'execució de les obres, en el termini màxim d'un 
mes. 
 
5.-  En el supòsit que el particular vulgui fer ell mateix alguna de les tipologies d’obres 
que es defineixen en la relació detallada anteriorment, haurà de dipositar una fiança 
en metàl·lic equivalent a l’import del preu públic, com a garantia per la correcta 
execució de les obres, incloent el valor de l’IVA. 
 
Quan les obres consisteixin únicament a fer una cala a la vorera per connectar-se a 
un ramal de connexió ja existent o per procedir a la neteja o reparació d’un ramal de 
connexió, la fiança a dipositar pel sol·licitant es reduirà un 30% de l’import del preu 
públic definit per a la construcció d’un ramal de connexió particular a la xarxa de 
clavegueram municipal amb tub de PVC de 25 cm. de diàmetre de fins a 5 metres de 
longitud. 
 
El pagament d'aquest preu públic o la constitució de la fiança són independents del 
pagament que correspongui pel concepte de taxa per llicències urbanístiques i haurà 
de fer-se efectiu en el moment de fer la sol·licitud de la preceptiva llicència. 
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El retorn de la fiança es farà efectiu un cop finalitzada l'obra, amb informe favorable 
previ dels Serveis Tècnics municipals i un cop transcorregut un termini de garantia de 
2 mesos des de la comunicació, per part de l'interessat, del final d'obra. 
 
6.- Si abans de la prestació efectiva del servei la persona interessada desisteix de la 
sol·licitud o renuncia a la llicència, es retornarà íntegrament l’import del preu públic 
abonat o de la fiança dipositada. 
 
7.- Si per causes no imputables a l’obligat al pagament el servei no es presta, l’import 
abonat es retornarà íntegrament al sol·licitant. 

 
Segon.- Imputar a l’aplicació pressupostària 401/34907 “Ingressos per execució d'obres per 
compte de particulars” i projecte núm. 2023/3/AJSBD/1 del pressupost municipal, els 
ingressos derivats del preu públic establert a l’acord precedent. 
 
Tercer.- Publicar el contingut d’aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i disposar-ne l’exposició al tauler d’edictes de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament. 
 
 
 

Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels jutjats dels contenciós-administratiu de la província de 
Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent de la publicació 
del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. També es pot 
interposar recurs de reposició potestatiu davant del mateix òrgan que ha dictat aquest 
acte, com a previs al contenciós- administratiu, dins del termini d’un mes a comptar des 
del dia següent de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. Tanmateix es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent. 

 

A la data de la signatura electrònica. 

 

El tinent d’Alcaldessa de l’Area de Cohesió Territorial 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme. 
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