MODIFICACIONS DE GUAL
Expedient núm.

Registre

SOL·LICITANT
DNI / NIF

Nom i cognoms / Nom entitat o raó social

Domicili

Núm.

Esc.

Població MOLLET DEL VALLÈS

Pis

Porta

Telèfon

Codi Postal 08100

FINCA/LOCAL DEL GUAL
Núm.

Emplaçament de la finca/local (domicili)
Ús (habitatge, comercial, industrial)
Superfície interior (m2)

Nombre de vehicles a aparcar

CARACTERÍSTIQUES DEL GUAL
Elements urbanístics afectats (a menys d'un metre del límit
del gual)

Núm. de llicència de gual ________________
Hi ha diferència d'alçada entre calçada i vorera?
Sí
No

No
Arbre

Amplada de la porta d'accés
Vehicles de més de 3,5 Tn

Sí

Altres

No

SOL·LICITO

OBSERVACIONS

MODIFICACIÓ HORÀRIA DE GUAL
Permanent

De 8 a 20h

MODIFICACIÓ FÍSICA DE GUAL
- Longitud de la vorada que sol·licita m

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

.

EN CAS DE REPRESENTACIÓ D'EMPRESES, ASSOCIACIONS, COMUNITATS, etc.
Nom i cognoms de la persona que signa (en cas de ser diferent del/la sol·licitant)
DNI de la persona que signa
(en cas de ser

En compliment de l'article 21.4 de la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us comuniquem que la vostra sol·licitud
de baixa 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.
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/

01/2019

diferent del/la sol·licitant)

