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SOL·LICITUD PAS D’ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES 

 

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 
 

EXPOSO: 
Que com a (1) ____________________________________del local amb superfície de _____ metres 
quadrats i accés pel portal situat al carrer______________________________________,núm.______, 
amb ample de porta de _____ metres i una capacitat de ________ places de pàrquing (per a més de 5 
places cal disposar de la  llicència municipal d’obertura del pàrquing), m’interessa obtenir una 
autorització per a senyalitzar el pas d’entrada i sortida de vehicles següent (marqueu amb una X el 
tipus sol·licitat): 
 

� Entrada i sortida de vehicles permanent de ________ metres de longitud de gual a la calçada (2) 
� Entrada i sortida de vehicles amb horari limitat de_____a ____hores de _______ metres de longitud 
de gual a la calçada (2) 
� Adaptació de la vorada (cal sol·licitar llicència específica) 
� Ratlla groga al lloc oposat de la calçada de_____metres , núm. de  placa de gual____ 
� Canvi de nom del titular de la llicència/placa del gual número ______(2) 
     Antic  titular_____________________________________DNI______________________ 
� Reducció dels metres de la placa del gual  núm. _______de_____metres a______ metres 
� Ampliació  dels metres de la placa del gual núm. _________de________ metres a_________metres 
� Canvi de situació de la placa de  gual número _______ (2) (3)  
    Situació actual ____________________________________________________________________ 
    Emplaçament sol·licitat_____________________________________________________________ 
 

(1) Propietari/a, llogater/a 
(2) DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR: 

� Propietari: fotocòpia del rebut de l’IBIU del local o de l'escriptura del mateix 
� Llogater: fotocòpia del contracte de lloguer del local. 
� Foto/s en color de l'accés que permeti identificar la porta en concret per a la qual es sol·licita el gual. 
� Per a més de 5 places cal disposar de la llicència municipal d’obertura del pàrquing. 

(3) El nou  emplaçament de gual ha de tenir les mateixes característiques que l’anterior (metres i capacitat de 
vehicles) En cas contrari, caldrà fer baixa de l’antic gual i alta del nou. 
 

Per tot això, 
 

DEMANO: 
 

Que d’acord amb els tràmits reglamentaris, em lliureu l’autorització corresponent segons el que 
disposen les ordenances municipals vigents, i se m’atorgui l’autorització sol·licitada. 
 

Vilanova i la Geltrú, ________de _________________________________de 20___ 
(signatura) 
 

 
 
D’acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i 
43.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú se li fa saber:  
- Que les persones interessades a l’expedient son, en principi, les que apareixen identificades en el mateix 
- Que l’inici de l’expedient es realitzarà, sinó existeix cap causa impeditiva, en el termini de 10 dies a partir d’avui 
- Que el termini per resoldre i notificar es de 3 mesos a partir del dia d’avui, i una vegada transcorreguts els terminis abans esmentats, el silenci serà negatiu 

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. 
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