
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos *

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Població * / Población

Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electónico

Província/Provincia

Llicència de gual
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Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Propietat de la finca / Propiedad de la Finca

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *Nom i cognoms o raó social * / Nombre y apellidos o razón social *

Província/ProvinciaCodi Postal */Codigo PostalPoblació * / Población

Pis-Porta/Piso-PuertaEscala/ EscaleraNum*Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )Tipus Via / Tipo via

Telèfon / Teléfono

Emplaçament de la finca / Emplazamiento de la finca 

Tipus de tràmit / Tipo de trámite

Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  

AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Alta Longitud accés local / Longitud acceso local :   m .

Superficie local / Superficie local:   m2 

Horari permanent / Horario permanente

Horari limitat / Horario limitado : de 8 a 20 h.

Ús del local / Uso del local (especificar)

Placa  núm

Canvi de titular / Cambio de titular : 

Baixa del gual / Baja del vado  :

Modificació / Modificación : Canvi d’horari ( especificar) / Cambio de horario (especificar)

Longitud (especificar) / Longitud (especificar)

Reposició de placa. Motiu (especificar)  / Reposición de placa. Motivo (especificar)

Adequació al model T1-T2 / Adecuación al modelo T1-T2

Nou titular / Nuevo titular:

a partir de 
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Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.



* Camps de compliment obligatorii  
* Campos de complimiento obligatorio

Signatura sol·licitant,

Esplugues de Llobregat,

DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

Fotocòpia del DNI del sol·licitant / fotocopia del D.N.I del solicitante.

Fotocòpia del DNI del propietari del local, habitatge o finca / fotocopia del D.N.I del propietario del local, vivienda o finca.

Autorització del propietari del local, habitatge o finca en el cas de no coincidir amb la persona sol·licitant / Autorización del propietario del local, vivienda o 
finca en el caso de no coincidir con la persona solicitante

Fotocòpia del contracte de lloguer / fotocopia del contrato de alquiler

· En el cas de ser propietari una persona jurídica, fotocòpia de l’escriptura d’atorgació de poders de representació /  
· En el caso de ser propietario una persona jurídica, fotocopia de la escritura de otorgación de poderes de representación.

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN

CONDICIONS D’ÚS / CONDICIONES DE USO

- En el cas de locals comercials s’ha d’estar en possessió de la corresponent llicència d’activitat / En el caso de locales comerciales se ha de estar en posesión de 
la correspondiente licencia de actividad. 
 
- En el cas d’edificis d’obra nova s’ha d’estar en possessió de la corresponent llicència d’ocupació, i en el seu cas, d’acta de posada en marxa favorable 
de l’activitat de garatge / En el caso de edificios de obra nueva se debe de estar en posesión de la correspondiente licencia de ocupación, y  en su caso, de acta de puesta 
en marcha favorable de la actividad de garage. 
 
- Els guals han d’estar construïts d’acord amb els models oficials T1 i T2 (dictamen de la Comissió de Govern de data 15.07.1992) / Los vados deben de 
estar construidos de acuerdo con los modelos oficiales T1 i T2 (dictamen de la Comisión de Gobierno de fecha 15.07.1992) 
 
- El titular de la llicència de gual està obligat a / El titular de la licencia de vado está obligado a: 
 
      - La conservació i manteniment del paviment i de la senyalització de l’accés, així com a la reposició de la voravia a l’estat anterior en cas de baixa / 
         la conservación y mantenimiento del pavimento y de la señalización del acceso, así como a la reposición de la acera al estado anterior en caso de baja.  
  
      - Al pagament de les taxes establertes i preus públics vigents / Al pago de las tasas establecidas y precios públicos vigentes. 
 
      Obtenir la corresponent autorització de l’Ajuntament en cas de canvi de titularitat i/o característiques físiques o d’utilització del gual i del local         
      (article 22 de l’Ordenança reguladora de guals, BOP núm. 166 de 13.07.1994) / Obtener la correspondiente autorización del Ayuntamiento en caso de  
       cambio de titularidad y/o características físicas o de utilización del vado y del local (artículo 22 de la Ordenanza reguladora de vados, BOP núm. 166 de 13.07.1994)

- El gual autoritza l’accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, i a la sortida d’aquests. En cap cas podrà ser utilitzat com a reserva 
d’estacionament (articles 1 i 11 de l’Ordenança reguladora de guals) /  El vado autoriza el acceso de vehículos desde la vía pública a los locales o recintos, y a la 
salida de éstos. En ningún caso podrá ser utilizado como reserva de estacionamiento (artículos 1 y 11 de la Ordenanza reguladora de vados) 
 
- L’horari limitat només es concedirà als locals comercials i als garatges que constitueixin activitat econòmica (article 6 de l’Ordenança reguladora de 
guals) / El horario limitado solo se concededrá a los locales comerciales y a los garajes que constituyan actividad económica (artículo 6 de la Ordenanza reguladora de vados). 
 
- En cas d’estacionament d’un vehicle davant el gual, l’actuació de la Policia Local tindrà en compte la correcta senyalització (pintura a la calçada i 
placa normalitzada a una alçada màxima de 2m), així com la situació d’estar al corrent de pagament de la taxa anual / En caso de estacionamiento de un 
vehículo delante de un vado, la actuación de la Policia Local tendrá en cuenta la correcta señalización (pintura en la calzada y placa normalizada a una altura máxima de 2m), 
así como la situación de estar al corriente de pago de la tasa anual

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES:

Signatura propietari (si és diferent del sol·licitant),
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
Llicència de gual
Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
Propietat de la finca / Propiedad de la Finca
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Tipus de tràmit / Tipo de trámite
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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Longitud accés local / Longitud acceso local :
Superficie local / Superficie local:
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* Camps de compliment obligatori 
* Campos de complimiento obligatorio
Signatura sol·licitant,
DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS
· En el cas de ser propietari una persona jurídica, fotocòpia de l’escriptura d’atorgació de poders de representació / 
· En el caso de ser propietario una persona jurídica, fotocopia de la escritura de otorgación de poderes de representación.
INFORMACIÓ / INFORMACIÓN
CONDICIONS D’ÚS / CONDICIONES DE USO
- En el cas de locals comercials s’ha d’estar en possessió de la corresponent llicència d’activitat / En el caso de locales comerciales se ha de estar en posesión de la correspondiente licencia de actividad.- En el cas d’edificis d’obra nova s’ha d’estar en possessió de la corresponent llicència d’ocupació, i en el seu cas, d’acta de posada en marxa favorable de l’activitat de garatge / En el caso de edificios de obra nueva se debe de estar en posesión de la correspondiente licencia de ocupación, y  en su caso, de acta de puesta en marcha favorable de la actividad de garage.- Els guals han d’estar construïts d’acord amb els models oficials T1 i T2 (dictamen de la Comissió de Govern de data 15.07.1992) / Los vados deben de estar construidos de acuerdo con los modelos oficiales T1 i T2 (dictamen de la Comisión de Gobierno de fecha 15.07.1992)- El titular de la llicència de gual està obligat a / El titular de la licencia de vado está obligado a:
      - La conservació i manteniment del paviment i de la senyalització de l’accés, així com a la reposició de la voravia a l’estat anterior en cas de baixa / 
         la conservación y mantenimiento del pavimento y de la señalización del acceso, así como a la reposición de la acera al estado anterior en caso de baja.          
      - Al pagament de les taxes establertes i preus públics vigents / Al pago de las tasas establecidas y precios públicos vigentes.
      Obtenir la corresponent autorització de l’Ajuntament en cas de canvi de titularitat i/o característiques físiques o d’utilització del gual i del local                 
      (article 22 de l’Ordenança reguladora de guals, BOP núm. 166 de 13.07.1994) / Obtener la correspondiente autorización del Ayuntamiento en caso de 
       cambio de titularidad y/o características físicas o de utilización del vado y del local (artículo 22 de la Ordenanza reguladora de vados, BOP núm. 166 de 13.07.1994)
- El gual autoritza l’accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, i a la sortida d’aquests. En cap cas podrà ser utilitzat com a reserva d’estacionament (articles 1 i 11 de l’Ordenança reguladora de guals) /  El vado autoriza el acceso de vehículos desde la vía pública a los locales o recintos, y a la salida de éstos. En ningún caso podrá ser utilizado como reserva de estacionamiento (artículos 1 y 11 de la Ordenanza reguladora de vados)
- L’horari limitat només es concedirà als locals comercials i als garatges que constitueixin activitat econòmica (article 6 de l’Ordenança reguladora de guals) / El horario limitado solo se concededrá a los locales comerciales y a los garajes que constituyan actividad económica (artículo 6 de la Ordenanza reguladora de vados).
- En cas d’estacionament d’un vehicle davant el gual, l’actuació de la Policia Local tindrà en compte la correcta senyalització (pintura a la calçada i placa normalitzada a una alçada màxima de 2m), així com la situació d’estar al corrent de pagament de la taxa anual / En caso de estacionamiento de un vehículo delante de un vado, la actuación de la Policia Local tendrá en cuenta la correcta señalización (pintura en la calzada y placa normalizada a una altura máxima de 2m), así como la situación de estar al corriente de pago de la tasa anual
OBSERVACIONS / OBSERVACIONES:
Signatura propietari (si és diferent del sol·licitant),
2/2
Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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