Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL
LLA-008
ÀREA D’URBANISME

Núm. de Placa
Dades de la persona sol·licitant
Nom o raó social

Sigla o nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Dades del/de la representant
Nom o raó social

Sigla o nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper:
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital o IdCAT Mòbil)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

EXPOSO I SOL·LICITO
Com a titular/representant legal de la llicència que es descriu :
EXPOSO, que d’acord amb la legislació vigent, presento davant d’aquest Ajuntament la documentació referida i
SOL·LICITO que fetes les comprovacions oportunes em sigui admesa a tràmit i s’atorgui la llicència corresponent, sent
coneixedor que el titular d’una llicència de gual té la obligació de complir les prescripcions de l’ordenança municipal de
guals, entre d’altres, tal i com s’assenyala als seus articles 5.2, 6.2 i 14.2, a suprimir el gual al seu càrrec i retornar la
vorera al seu estat anterior en el moment de sol·licitar la baixa de la llicència de gual, quan desapareguin les
circumstàncies que en van motivar l’atorgament o quan sobrevinguin d’altres, així com el compliment de les altres
disposicions aplicables.
Data i signatura
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

Signat

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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Continua al darrere
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Tipus de tràmit
Nova llicència

Canvi titular

Nova placa

Baixa

Canvi d’horari

Modificació llicència

Gual
Emplaçament
Llargada del gual sol·licitat
(en metres lineals)

Llargada de l’accés al local
(en metres lineals)

m

m

Horari que se sol·licita :

Amplada de la vorera
davant del local

Superfície del local
m2

m

Permanent

Ús del gual:

Comercial o limitat (de 8 a 20h)

Particular
Comercial

Elements urbanístics que impedeixen l’accés al local:
Banc

Fanal

Senyal

Arbre

Paperera

Altres

Documentació que s’adjunta
NIF o CIF.
Escriptura constitució societat
Poders de representació
Placa senyalitzadora
Una fotografia de la façana
Plànol emplaçament
Plànol de planta (Escala 1/50)
Taxa gual pagada (any en curs)
Document de transmissió de la llicència de gual
Algun dels següents documents:
Escriptura propietat
Rebut IBI
Contracte lloguer
Document de conformitat del propietari:
Escriptura de propietat
Rebut IBI
Si n’hi ha en tràmit:
Núm. Expedient d’obres

Núm. Expedient d’activitats

Protecció de dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Esborrar

Imprimir
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