Registre d’Entrada

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE GUALS I ESTACIONAMENTS RESERVATS
1. DADES PERSONALS
1.1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document.

2. SOL·LICITO
2.1 GUAL / CONTRA GUAL / CÀRREGA I DESCÀRREGA
Ref. Cadastral
Individual
Metres lineals Gual:

Col·lectiu /places d’aparcament :
Càrrega/descàrrega
Metres lineals Contra gual:
Metres lineals càrrega/descàrrega:

2.2 MODIFICACIONS GUAL / CONTRA GUAL
NÚMERO DE GUAL
Baixa
Ampliació gual:

Canvi de placa
Metres dreta:

Pintar zona autoritzada
Metres esquerra:

Pilona/es

2.3 CANVI DE TITULARITAT D’UN GUAL

I126-N2-IMP-V000

UT: TS – VIA PÚBLICA

NÚMERO DE GUAL
Motiu:
Actual titular / transmissor
Nom i Cognoms

DNI/NIF

2.4 ESTACIONAMENT RESERVAT PER MOBILITAT REDUÏDA
Adreça
Nou estacionament
Repintar estacionament

Per grau de minusvàlua igual o superior al 80%
Nou estacionament personalitzat
Baixa estacionament personalitzat

Matrícula:

2.5 ALTRES ACTUACIONS
Senyalització vertical
Senyalització horitzontal

Mirall
Pintar marques viàries

Pilona/es
Descripció:

Quantitat:

Adreça
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3. DOCUMENTS APORTATS
Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant.
Fotocòpia DNI/NIF del representat degudament acreditat, si s’escau.
Fotocòpia rebut de l’IBI, s’emet d’ofici.
Placa de gual , en cas de baixa.
Còpia de l’acord de la junta de propietaris resolent sol·licitar la llicència, per comunitats.
Resolució administrativa que reconegui la condició i el grau de minusvalia, si s’escau.
Justificant de pagament de la taxes corresponents, en cas d’alta.

4. DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L’AJUNTAMENT
Llicència d’activitats (Activitats econòmiques i pàrquings col·lectius)
Referència acreditativa d’haver-la obtingut, núm. d’expedient :

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro responsablement,
- Que són certes i exactes totes les dades especificades en aquest escrit i que estic informat/da que l’Ajuntament pot
comprovar la veracitat de les dades declarades.
- Que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en endavant.
- Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre,
si s’escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Tordera,
Signatura,

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a
un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

6. CROQUIS DEL GUAL
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