
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOL·LICITUD D’OBRES EN VORERA  
(ADAPTACIÓ DE GUAL, RETIRADA ADAPTACIÓ DE GUAL, ARRANJAMENT PANOTS 

MALMESOS ...) 
 

Nom i cognoms____________________________________________________________,amb adreça 
a__________________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i DNI__________________________, 
  
Com a representant de: nom____________________________________________________________, 
amb adreça a________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic _______________________________________i NIF__________________________,  
i en qualitat de _________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 
 

ADREÇA DE L’OBRA: _____________________________________________________ 

DESCRIPCIÓ: ___________________________________________________________ 

� ADAPTACIÓ DE GUAL 
� RETIRADA ADAPTACIÓ DE GUAL 
� ARRANJAMENT PANOTS MALMESOS  

 

PRESSUPOST: _______________________ EUROS 

LLICÈNCIA/PLAÇA DE GUAL NÚMERO (*): ________________ 

METRES LINEALS DE  VORERA: _____________ MTS 
 

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA: 

� Autoliquidació (quan presenta la sol·licitud) 

� Fotografies de l’entrada de l’immoble i la vorera a adaptar/rebaixar 

� Croquis/descripció de l’actuació a realitzar 

� _________________________________________________________ 
 

Vilanova i la Geltrú, _____ d   ____________________ de 20___ 
(signatura) 
 
 
 
 
(*) En cas d’estar-se tramitant la llicència de gual, indicar número de registre d’entrada 
de la sol·licitud 
 
 
En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció 
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informen que les 
dades facilitades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat titularitat de l ‘Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. (plaça de 
la Vila núm. 8, 08800). 

Us informen que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el tractament d’acord amb el que 
preveu el Reglament (UE) 2016/679 mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 

SVI 
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