Segell de registre d’entrada

Una vegada emplenat i guardat el document al vostre ordinador, haureu de continuar en funció de les instruccions del tràmit

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA / BAIXA /
MODIFICACIONS DE CARACTERÍSTIQUES / CANVI DE TITULAR DE GUAL
Petició
Nova llicència de gual.
Baixa de gual existent.
Modificació de característiques
de gual existent.
Canvi de titular de gual
(= baixa i nova alta).

Tipus
Gual d’entrada a local o
aparcament.
Gual d’obres.

DADES DE L’EMPLAÇAMENT DEL GUAL
Tipus via:
Nom via:
Número:
Número local:
Ús del local:
Número de llicència d’activitat/obres del local:
RF del gual ( No emplenar per a noves llicències ):

Núm. d’Expedient
(No emplenar per a noves llicències)

DADES DE NOTIFICACIÓ,
(AL TITULAR O REPRESENTANT)
Nom:
Adreça:
Número:
Pis:
Codi postal:
Municipi:
Número de telèfon:

Porta:

Adreça electrònica:

DADES DEL SOL·LICITANT / TITULAR DEL GUAL
Propietari
Nom:
NIF/CIF:
Adreça:
Número:
Codi postal:
Municipi:
Número de telèfon:

DADES DEL REPRESENTANT DEL TITULAR DEL
GUAL

Arrendatari

Pis:

Adreça electrònica:

Porta:

Nom:
NIF:
Adreça:
Número:
Codi postal:
Municipi:
Número de telèfon:

Pis:

Porta:

Adreça electrònica:

CARACTERÍSTIQUES DEL GUAL
Horari
Horari
Ample de porta
Longitud de gual
Ample vorera
Pes màxim autoritzat
Superfície del local
Superfície d’aparcament
Durada (d’obres o puntual)
Tipus de paviment vorera

Permanent de 0:00h a 24:00h
de
a
i de
a
m.
m.
m.
< 3 Tm
> 3Tm.
m2.
m2.
Panot

Formigó

Pedra

INDICAR ELS ELEMENTS URBANS AFECTATS PEL GUAL (arbres, embornals, semàfors, papereres...).
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FIRMA DEL TITULAR / REPRESENTANT

El signant:
_________________________________________
- DECLARA sota la seva responsabilitat, que són
certes les dades indicades.
- ADJUNTA, la documentació requerida (*).
- S’OBLIGA, a no variar ni les característiques
físiques del gual, ni a modificar el seu ús, sense
sol·licitar-ho prèviament a l’Ajuntament.
Firma,

Barcelona, a___ de _______________ de 2.0__
(*) DOCUMENTS QUE S’APORTEN
Fotocòpia NIF titular

Plànol de planta del local, a esc. 1/100

Fotocòpia NIF representant

Fotografies de l’estat actual de la vorera

Còpia dels poders del representant

Fotografies de l’estat actual de la façana del local

Plànol de l’emplaçament del gual a esc. 1/500

OBSERVACIONS DE L’INTERESSAT

INDICACIONS:
1- Per poder tramitar una llicència de gual és imprescindible disposar de la llicència d’obres / activitats que el
requereixin.
2- La reposició de la vorera, i la retirada de la corresponent placa del gual, aniran a càrrec de l’interessat, en aplicació
de l’article 58.2 de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, de 27 de novembre de 1998.
3- El dipòsit que ha d’efectuar l’interessat, com a garantia per la restitució de la vorera al seu estat anterior, li serà
retornat un cop l’Ajuntament hagi comprovat que s’ ha reposat la vorera a satisfacció municipal.
Informació en matèria de protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades
personals han estat incorporades al fitxer Serveis d’Informació i Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el
tràmit o el servei sol·licitat. Les dades recollides també es podran incorporar en altres fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la
legislació o la normativa vigent en cada cas, la relació dels quals i les seves finalitats es poden consultar a www.bcn.cat/fitxersregistrats.
Les dades recollides no es cediran a tercers, excepte quan ho requereixi la mateixa tramitació o quan la persona usuària ho autoritzi
expressament. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament:
Pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicant clarament a l’assumpte “Exercici de dret LOPD”.
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