ANNEX III
SOL·LICITUD LLICÈNCIA DE GUAL
EXP. NÚM. _______________

El que subscriu ___________________________________________________________________________
amb exercici en aquesta població, i amb domicili en el carrer______________________________________
núm. ________, pis ___________, de la localitat de ______________________, telèfon _______________
respectuosament,
E X P O S A:
Que a la casa del carrer __________________________________________________________________
núm. ________, pis ________ , d’aquesta localitat, i per encàrrec del seu propietari, el senyor, la senyora o
l’entitat______________________________________________________________________________, amb
residència a _______________________________, carrer _________________________________________
núm. ________, pis ________, amb D.N.I. ____________________, i Tel. _________________, té el propòsit
d’efectuar les obres menors per a la senyalització d’un gual per entrada i sortida de vehicles:

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Pressupost estimatiu: ____________________ €.
S’acompanya:

projecte;

plànol;

croquis;

fotografies (necessàries per a la rehabilitació de façanes)

I precisant la corresponent llicència Municipal, atentament,
D E M A N A:
Que previs els tràmits i informes que estimi oportuns, i el pagament dels drets que li corresponguin, m’atorgui la
llicència sol·licitada per a la pràctica de les obres de referència.

Enviar notificacions a:

Domicili

Correu electrònic ______________________

El Masnou, _______________________________
Signatura,

De conformitat amb l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, la persona sotasignant resta assabentada que el termini màxim de resolució del procediment d’autorització de
les llicències de gual i de les d’instal·lació de rètols és de 3 mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud en el registre general de
l’Ajuntament i que el sentit del silenci administratiu és positiu, si bé, en cap cas s’adquiriran facultats relatives al domini públic o al servei públic, així com
tampoc facultats en contra de les prescripcions de la legislació i del planejament urbanístic.
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que subministreu,
incloent la vostra adreça de correu electrònic, s’incorporaran al fitxer automatitzat d’“Expedients d’urbanisme”, del qual l’Ajuntament del Masnou és
responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat exclusiva de gestió i administració de llicències d’obres i activitats del municipi.
Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions
per a l’exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable.
Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen dirigint-vos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament
del Masnou o per correu postal a l’adreça següent: passeig de Prat de la Riba, 1, 08320 del Masnou.

IL·LM. SENYOR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA DEL Masnou

INFORME TÈCNIC
Vista la precedent instància, el facultatiu que subscriu informa:
Que ______ procedeix concedir la llicència que es sol·licita a la present instància
per ______ ajustar-se a les Normes del Municipi.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

El Masnou, _____ de ____________________________ de _______

EL/LA TÈCNIC/A MUNICIPAL,

.......................................................................
LIQUIDACIÓ DE TAXES I IMPOSTOS
Exempt de taxes __________________________________
Exempt d’impost ___________________________________
Taxa mínima ______________________________________

= ____________________ €

Taxes: 2,60 % del pressupost ________________________ €

= ____________________ €

Impost: 2,90 % del pressupost ________________________ €

= ____________________ €

Senyalització de gual _______________________________

= ____________________ €

Placa de gual núm. _________________________________

= ____________________ €

Rètol _______________________ m² x __________ €/m² = ___________________ €
Dipòsit garantia serveis urbanístics: ________ m² x ______ €/m² = ____________________ €

TOTAL

= ________________ €

FIANCES
Residus d’enderroc i de construcció ________ t x________ €/t

= ______________________ €

Taxa mínima ______________________________________

= ______________________ €

Residus d’excavació ____________t x _________ €/t

= ___________________ €

Taxa mínima ______________________________________

= ______________________ €

El Masnou, _____ de ______________________ de _______

EL/LA TÈCNIC/A MUNICIPAL,

