SOL∙LICITUD DE GUAL
Sr./Sra. (Nom i Cognoms):

DNI/NIF:

Domicili:

Codi Postal:

Població:

Tel.:

Correu Electrònic:
Actuant com:

Amb NIF:

de l'Empresa:

EMPLAÇAMENT
Adreça:

Número:

Urbanització:

Parcel∙la:

SOL.LICITA
Locals existents. Autorització per utilització de

m. de gual amb capacitat per

vehicles.

Signatura

Vallirana,

de

de

Documentació complementaria per a la concessió de guals d'entrada de vehicles:
1. Per a la concessió de la llicència municipal de construcció i de concessió de guals d'entrada de vehicles, és imprescindible que el local
permeti, com a mínim, l'entrada d'un vehicle. Per aixó el sol∙licitant ha d'adjuntar els impresos de sol∙licitud, i els documents següents:
– Emplaçament a escala mínima 1:1000, exposant la situació i orientació de la finca, fent referència a les vies públiques i
particulars que limitin la totalitat de l'illa on estigui ubicat. En aquest plànol s'acotarà la distancia a l'eix de la via pública, l'amplada
a la voravia i de la porta d'accés, la longitud del gual amidada sobre la vorada i la distància a la cantonada més propera.
– S'indicaran també els guals existents en el mateix tram de voravia, així com el mobiliari urbà existent: arbres, parterres, fanals,
passos de vianants, semàfors, papereres, cabines telefòniques, boques d'incendi, fonts públiques, parades de transports públic, etc.
– Plànol del local i del gual a escala mínima 1:1000 indicant superficie útil, espai lliure i permanent per guardar vehicles i espai
ocupat pel gual.
2. Si es tracta d'un local industrial o d'aparcament amb capacitat per a més de 4 vehicles, s'aportarà fotocòpia de la llicència municipal
d'obertura o de la seva sol∙licitud. També cal aportar fotocòpia de la llicència municipal d'edificació del local.
3. A les sol∙licituds dels guals situats al carrer Major (carretera N-340) s'ha d'adjuntar la resolució sobre l'autorització d'obres per a la
construcció de gual del Ministeri de Foment, Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya.
4. El gual és realitzarà segons el detall que s'adjuntarà amb la llicència i d'acord amb els Requisits de compliment obligat per a la execució
de gual i voravies.
5. Un cop obtinguda l'autorització, és pot adquirir la placa de gual a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

