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Sol·licitud de gual permanent

Informació del sol·licitant

Nom:                                                         Cognoms: 

DNI, NIF, Passaport o altres:                       Entitat. organització o associació:

Tipus de via:                                              Nom de la via: 

Número:                          Bloc:                           Escala:                        Planta:                                Porta: 

Província:                                                      Municipi:                                                                        Codi postal: 

Telèfon:                                    Mòbil:                                        Correu electrònic: 

EXPOSO: Que em cal disposar d'una placa de gual permanent per al carrer

:

Tipus de via:                                              Nom de la via: 

Número:                          Bloc:                           Escala:                        Planta:                                Porta: 

Província:                                                      Municipi:                                                                        Codi postal: 

Amplada de porta:

Amplada de vorera:

    Està rebaixada?

    Està pintada?

Capacitat:

Destinació:

    Tributava com a GUAL SENSE PLACA per aquest lloc?

En cas afirmatiu, adjunteu fotocòpia del rebut a aquesta sol·licitud o  bé empleneu les dades següents que constin al
rebut:
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Documentació adjunta:

Titular del rebut:

Domicili tributari:

Domicili fiscal:

Caldes de Montbui, 17 de juliol de 2017

Signatura
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DOCUMENTACIÓ GENERAL

- Fotocopia del document acreditativa de la propietat (serà suficient la fotocopia de l'últim rebut de l'IBI)
  o dret a ús del baix de la finca afectada.
- Plànol de situació, a escala 1:1000, en el que hi figurin les característiques de la vorera, el mobiliari
  urbà i demés elements ornamentals i botànics presents a l'indret.
- Plànol del recinte, a escala 1:50 amb cotes.
- Fotografia de l'estat actual de la vorera i l'entrada per a la qual es demana la llicència de gual

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

- Fotocòpia de la llicència municipal de l'activitat.
- Quan sigui el cas, certificat de l'acord de la junta de propietaris resolent sol·licitar la llicència.

Cal especificar en la nova sol·licitud per a quina modalitat de gual es demana la llicència, de les relacionades a
continuació:

a) Guals per a activitats industrials i comercials (de 08 a 20 hores).
    S'entén com a gual per a activitats industrials i comercials, aquells que es sol·liciten per 
    l'entrada i sortida de vehicles a recintes per a exercir una activitat industrial o comercial 
    dins d'un local, per a la que han de disposar de la corresponent llicència municipal.
b) Guals per a garatges d'aparcament.
    S'entén com a gual per a garatges aparcament aquells que es sol·liciten per a locals que
    es destinaran habitualment a l'aparcament de vehicles, embarcacions, caravanes o 
    remolcs, i a on s'hi tanquin quatre o més d'aquests vehicles. Aquestes places podran 
    estar en règim de lloguer o propietat dividida.
c) Guals per a garatges cotxera (dos tipus: 24 hores i 20 a 08 hores).
    S'entén com a gual per a garatges cotxera aquells que es sol·liciten per a locals en què
    habitualment es tanquen fins a tres vehicles, embarcacions, caravanes o remolcs, la 
    utilització del qual no reporta cap cobrament al titular.
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