SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA GUAL PERMANENT
NÚM. EXPEDIENT:
1.- SOL·LICITANT
Nom, Cognoms o Raó Social_ __________________________________________ DNI, NIE, CIF _______________________
Domicili per a les notificacions C/Pl. _________________________________ C.P. _______________ Num. __________
Provincia _______________________ Telèfon ______________________
2.- REPRESENTANT (o sol·licitant si son la mateixa persona)
Nom, Cognoms o Raó Social_ __________________________________________

DNI, NIE, CIF _______________________
Domicili per a les notificacions C/Pl. _________________________________ C.P. _______________ Num. __________
Provincia _______________________ Telèfon ______________________
EXPOSA QUE:
La utilització de les voreres i de les vies públiques per a l´entrada i eixida de vehicles constitueix un ús i un aprofitament
especial del domini públic municipal per la qual cosa és necessària la sol·licitud i obtenció de la corresponent i preceptiva
autorització municipal, a l’empara de l´Art. 77.1 del Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament
de Béns de les Entitats Locals, i per tant
SOL·LICITA
I que després dels tràmits oportuns s´atorgue la llicència municipal de gual permanent com a:
Cotxera particular

Garatge comunitari (aparcament d´habitatges col·lectius)

3.-DADES RELATIVES A LA SOL·LICITUD
Situació del gual ________________________________________________________________________________
Longitud del gual en metres ____________(números enters, és a dir, 3, 4, 5, 6... metres. NO podreu sol·licitar fraccions, per
tant, no podreu sol·licitar 3,5m ni 4,5 m, etc.; si s’escau haureu d´arrodonir per excés, el que significa que si preciseu 3,5 m
haureu de sol·licitar 4 metres o si preciseu 4,5 m haureu de sol·licitar 5 metres. Longitud mínima del gual: 3 metres)
Vehicles que heu d’aparcar:

Matrícules: (únicament en el cas de cotxeres
particulars no en col·lectives)

A ________________ , a _______ de___________________ de 2 _______
Signat

SR./SRA. ALCALDE/SSA-PRESIDENT/TA DE L´AJUNTAMENT D´OLIVA

DOCUMENTS QUE S´ADJUNTEN









Plànol d´emplaçament a escala 1:1000 o 1:2000 d´acord amb els plànols del Pla General d´Ordenació Urbana
amb expressió del carrer i número de policia i, s’escau, ubicació del gual en el perímetre de la parcel·la.
Plànol a escala 1:100 o 1:50, o croquis acotat, on s´acrediten els extrems següents: situació i amplària de la
porta d´accés al local, superfície del local, longitud del carrer sol· licitat per al gual i amplària de la mateixa;
determinació, si s’escau, d´elements ornamentals o béns de domini públic que pogueren afectar-se;
Ubicació de l´extintor o extintors i, s’escau, boca d´incendis.
Justificació del pagament de la taxa per utilització privativa i l´aprofitament especial del domini públic.
(El pagament de la taxa s’ha de realitzar en el moment de sol·licitar la llicència municipal i s´exigeix en règim
d´autoliquidació -assistida-, per tant, haureu de comparéixer en el negociat d´Activitats on s’assessorarà per
omplir el model d´autoliquidació).
Fotocòpia DNI, CIF o NIE.

Les dades facilitades en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l´Ajuntament d´Oliva i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l´exercici de les seues funcions pròpies en l´àmbit
de les seues competències. D´acord amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu exercir
els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General
d´Entrada de l´Ajuntament d´Oliva.

