Ajuntament
Sant Pere de Ribes
SOL·LICITUD D’ALTA / BAIXA / MODIFICACIÓ D’ENTRADA DE VEHICLES
Sol·licitant:
Nom i Cognoms
Domicili:
Població:
Correu electrònic:

Província:

Representant:
Nom i Cognoms:
Domicili:
Població:
Correu electrònic:

Província:

DNI:
núm.
CP
Fax:

pis
tel.

DNI:
núm.
CP
Fax:

pis
tel.

porta

Emplaçament del gual:
Situació de la finca:
Referència cadastral:
Ús del local:
Superfície local:
Ample porta local:

Tipologia de la sol·licitud de la llicència del gual:
Alta llicència per reserva de la via pública

Nova placa de gual

Altres

□ Gual permanent de 24 hores
□ Gual temporal de 12 hores
□ Gual per càrrega i descàrrega de 12 hores
□ Gual per càrrega i descàrrega de 6 hores
□ Altres
□ Per robatori o pèrdua placa núm. _____________
□ Per deteriorament placa núm. _______________
□ Ampliació dels metres de la placa del gual núm. ____________ de
______ metres a ______ metres

□ Reducció dels mestres de la placa del gual núm. ____________ de
______ metres a _____ metres

□ Del lloc oposat de la calçada permanent de _______ metres
□ Canvi de situació de la placa de gual núm. ____________ Situació

actual __________________________________________ Emplaçament
sol·licitat ________________________________________

Baixa llicència per reserva de la via pública

□ Senyalització horitzontal normalitzada de la placa de gual núm. _______
□ Baixa entrada i sortida de vehicles núm. de placa ____________

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Documentació que cal adjuntar:

□ Definició del títol que acrediti el règim d'ús del local al que es vol tenir accés.
□ Identificació de l'edifici per al qual es sol·licita la llicència de gual.
□ Plànols d'emplaçament del gual a escala 1/500 i del local a escala 1/100. La superfície del local o garatge no podrà ser

superior a 100 m2 i haurà de tenir una capacitat màxima de fins a 4 vehicles. En cas contrari, hauran d’acreditar que
tenen la corresponent llicència municipal d’activitat.

□ Declaració per la qual el sol·licitant s'obliga a no utilitzar el local per a altres finalitats o activitats.
□ Declaració per la qual el sol·licitant manifesta que: 1) Coneix i assumeix plenament les dificultats per a l'entrada i

sortida de vehicles del local en zona reservada a mercat ambulant, els dies i hores habituals. 2) Que no hi ha cap
obstacle, fanal, pal d'electricitat, mobiliari urbà, etc. que impossibilita l'accés als locals. 3) Que si la distància a la
cantonada més propera és inferior a 5 m. posarà en coneixement dels usuaris l'obligació de prendre mesures
complementàries de precaució.

□ Justificant de liquidació de la taxa pagada a tresoreria.
Autorització notificació electrònica

Signatura i data:

Qui sol·licita i/o qui representa atorga el seu consentiment (en virtut de
l’article 41 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques) per rebre les
notificacions referents a aquesta sol·licitud per mitjà electrònic.
Signatura

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

