Sol·licitud alta llicència d’accés de vehicles
als locals o recintes (guals)
Dades del sol·licitant
Nom i cognoms o raó social
Número identificador del document – lletra

Tipus d’identificació

DNI / NIF

✔ NIE

Adreça a efectes de notificació
Tipus de via (plaça, carrer, etc. )

Nom de la via

Número

Pis

Bloc

Escala

Telèfon fix

Porta

Telèfon mòbil

C.P.

Població

Correu electrònic

Dades de la persona representant (només empleneu-ho en el cas que actueu en representació)
Nom i cognoms o raó social
Tipus d’identificació

DNI / NIF

Número identificador del document – lletra

NIE

Exposo
Que sóc propietari/arrendatari de l'habitatge situat a:
Que sóc titular de l'activitat situada a:
Que represento la comunitat de propietaris de l'edifici situat a:
Que necessito un total de

metres.

Que estic interessat en un gual
D’ús permanent (24 hores)
D’ús horari
De 8 a 20 hores
De 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores
Que requereixo autorització de probibició d’estacionament en la zona anàloga compresa davant del gual
(contragual), pels següents motius:

Aporto:
Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI.
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Llicència de gual per entrada i sortida de vehicles.
Expedició de la targeta normalitzada, que permet estacionar un vehicle davant del gual (L’entrega de la targeta que
autoritza estacionar al davant del gual està condicionada a les circumstàncies de la via).

Signatura

Ulldecona,

de

de

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar la
petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no
seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud,
així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si
s'escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l'Ajuntament d’Ulldecona, carrer Major,
49. 43550 Ulldecona.

Els guals s’han de construir segons les condicions tècniques de l'annex I de l'ordenança municipal reguladora dels guals per entrada i
sortida de vehicles al terme municipal d'Ulldecona.
Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d’altres que comportin la llicència les farà directament el titular de la
llicència, sota la inspecció tècnica de l’Ajuntament o bé, si s’escau, pel contractista municipal que tingui adjudicats aquesta classe de
treballs. En tot cas les obres seran a càrrec del titular de la llicència.
En casos excepcionals s'admet la possibilitat que el titular sol·liciti a l'Ajuntament que aquest se n'encarregui de la pintura del gual, la
qual cosa anirà a càrrec del sol·licitant.
En el cas de realitzar-se rebaix a la vorada, aquest rebaix haurà d’abastar sempre tota l’amplada de la porta d’accés i en cap cas no
tindrà una longitud inferior als 2’50 metres.
Els guals se senyalitzaran mitjançant una línia longitudinal contínua de 10 cm. d’amplada, de color groc, segons carta RAL-1003,
pintada damunt de la calçada a una distància de 30 cm. de la vorada i paral·lela a aquesta, amb la longitud concedida a la llicència.
Com a criteri general l’espai d’ús que es concedirà sobre la vorera tindrà una amplària igual a la de la porta d’accés al recinte i si fos
necessari 0’50cm per un o tots dos costats. En casos excepcionals degudament justificats es podrà augmentar o disminuir aquesta
amplària.
En els carrers i vies d’amplada inferior a 6 metres, es podrà autoritzar, amb l’informe previ favorable de la Policia Local, la prohibició
d’estacionament en la zona anàloga compresa davant l’aprofitament, per permetre d’aquesta manera fer un ús efectiu de la llicència.
No es permet la modificació de la vorera fora del que estableix aquesta Ordenança; és a dir, l'estrictament necessària per a la correcta
adaptació de la vorada a la vorera i a la calçada. Alhora no es permetrà l’ús d’elements urbans de classe i mesures diferents a les
assenyalades en aquesta ordenança.
No es permet cap modificació de la calçada, excepte qualsevol altra forma d’accés mitjançant rampes, instal·lació provisional o
circumstancial d’elements mòbils, requerirà l'obtenció de la prèvia llicència per ocupació de via pública.
Us podeu descarregar l’ordenança complerta al web de l’Ajuntament, on també hi consta l’annex I amb les condicions
tècniques a tenir en compte.
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