SOL·LICITUD DE GUAL

□ PERMANENT

□ TEMPORAL

Sol·licitant
Nom i llinatges

NIF

Domicili

Pl. de l′Ajuntament, 1, 07570 Artà (Illes Balears) — Tel. 971 829 595 — Fax 971 829 552 — www.arta.cat — ajuntament@arta.cat — CIF P0700600J

Representant
Nom i llinatges

NIF

Dades per a notificacions
Titular de l’adreça

□ Sol·licitant

□ Representant

Adreça postal
Municipi
Telèfon fix

CP
Telèfon mòbil

Fax

□ Vull rebre l’avís de notificació telemàticament a l’adreça electrònica següent: 1
1

Camp obligatori per a persones jurídiques, professionals i representants.

Dades per al gual permanent
Núm. d’entrades

Núm. de places

Adreça
Referència cadastral
Metres lineals de l’entrada o entrades

Garatge

□

Particular

□

Comunitari

□

Comercial

Documentació que s’ha d’aportar*

□ Plànol de situació.
□ Fotografia de la façana de l’immoble.
□ Llicència d’ocupació o de primera utilització.
□ Llicència d’activitat comercial o industrial, si s’escau.
□ Còpia del darrer rebut de l’IBI que afecti l’immoble o còpia de la declaració cadastral presentada per tramitar
l’alta o la modificació de l’immoble a l’efecte de l’impost esmentat.
* Quan la documentació exigida sigui expedida per l’administració actuant, es pot suplir l’aportació si la persona interessada ho
fa constar i facilita a l’administració les dades necessàries per localitzar i verificar la seva existència.

DEMAN:
Que, d’acord amb la documentació presentada, se’m concedeixi la llicència de gual corresponent.
Artà, ........... d ....................................... de 20.........
(Signatura)

AJUNTAMENT D’ARTÀ
Responsable del tractament: Ajuntament d’Artà. | Finalitat: tramitar i gestionar la sol·licitud presentada. | Legitimació: el tractament de les
dades incloses en aquest formulari i en la documentació que s’hi adjunti es basa en els articles 6.1.c i 6.1.e del RGPD en funció de la sol·licitud
presentada. | Destinataris: en funció de la sol·licitud, es preveuen les comunicacions que siguin necessàries per gestionar-la correctament,
sempre que s’acompleixi algun dels supòsits prevists en la normativa de protecció de dades vigent. | Drets: accedir, rectificar i suprimir les dades,
i altres drets, davant l’Ajuntament d’Artà, fent constar la referència “Protecció de dades”. | Informació addicional: consultau l’imprès
“Informació addicional sobre protecció de dades personals”.

