CANVI DE
DE- LLICÈNCIA
DE GUAL
LLICÈNCIA
DE NOM
GUAL
CANVI DE TITULARITAT
Registre

Expedient núm.

SOL·LICITANT
Nom i cognoms

DNI

En qualitat d
(propietari/ària, administrador/a, arrendatari/ària, president/a de comunitat, etc.)

Domicili

Núm.

Població
Telèfon/s

Esc.

Pis

Porta

Codi Postal
Adreça electrònica

FINCA/LOCAL DEL GUAL
Emplaçament de la finca/local (domicili)

Metres quadrats del local

Ús (habitatge particular, comercial, industrial)

CARACTERÍSTIQUES DEL GUAL
Nom i cognoms de l’anterior titular del gual

Número de llicència del gual

DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTO

OBSERVACIONS

Documentació acreditativa del dret d’ús de la finca
Altres ____________________________________
__________________________________________

SOL·LICITO el canvi de nom del gual esmentat, declaro certes les dades incloses en aquesta
sol·licitud i compto amb l’autorització del propietari/ària.

Signatura de la persona interessada/representant

Mollet del Vallès,

d

de

.

Nom i cognoms de la persona que signa

(en cas de ser diferent del/la sol·licitant)

DNI/NIE de la persona que signa

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les dades
facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les
vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la
informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

En compliment de l’article de la Llei 3/1G G RFWXEUHdel procediment administratiu comúGHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOOLTXHV, us comuniquem que la vostra
sol·licitud de modificació de la llicència de gual presentada al registre general d’aquest Ajuntament el dia d’avui, es resoldrà abans del transcurs de dos mesos. En el
supòsit que la vostra petició no s’hagi resolt en el termini indicat, aquesta petició s’entendrà com a no estimada. Tot això sens perjudici de l’obligació de l’Ajuntament de
resoldre expressament la vostra sol·licitud.
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En cas de representació

