Ajuntament de Cocentaina
Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I

SOL·LICITUD DE GUAL
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA (*)
Nom i cognoms / Raó social

DNI / CIF

DADES DE LA PERSONA QUE REPRESENTA A LA PERSONA INTERESSADA (SI ÉS EL CAS) (*)
DNI / CIF

Nom i cognoms / Raó social

NOTIFICACIONS
Rebre les notificacions electrònicament (necessària la signatura digital). Correu electrònic d'avís:
Rebre les notificacions en paper al domicili:

EXPOSE: Que necessite un gual: (marque el que siga procedent)
Gual permanent (de 0 a 24 hores)
Vado de horario limitado (de 8 a 20 horas)
Gual d'horari llimitat comercial per a càrrega i descàrrega a la via pública
AMB reserva d'estacionament de vehícle propietat del titular (de 8 a 20 h)
Gual d'horari llimitat comercial per a càrrega i descàrrega a la via pública
SENSE reserva d'estacionament de vehícle propietat del titular (de 8 a 20 h)
Núm.:

Que al carrer/Avda./Plaça
tinc un local dedicat a
amb una amplària de porta de
a continuació:

metres per a l'entrada dels vehícles que es relacionen

amb una amplària de front de façana per a la càrrega i descàrrega de mercaderies de
MODEL

MODEL

MATRÍCULA

SOL·LICITE: Que em concediu el gual a l'emplaçament anteriorment esmentat.
Adjunta documents annexos?

Sí

No
Signatura,

d

de

MATRÍCULA

m.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
GUAL PERMANENT/HORARI LIMITAT, s'ha d'aportar:
A. AMB CARÀCTER GENERAL:
1. Croquis o plànol de planta on s'indiquen les dimensions del local i el número de places existents.
2. Croquis, plano o fotografia de l'alçat de la façana on s'indique la situació i l'amplària de la porta
d'accés.

B. AMB CARÀCTER ESPECÍFIC:
1. En garatges que perteneixen a habitatges unifamiliars, s'ha d'aportar una fotocopia de l'escriptura de propietat
de la vivenda, on s'acredite que el garatge forma part de la vivenda o Llicència d'ocupació.
2. Als locals amb ús de garatge que no estiguen vinculats a l'habitatge o que pertanyen a un edifici col·lectiu
d'habitatges, caldrà aportar:

Locals amb superfície inferior a 100 m2:
a) Certificat de l'empresa instal·ladora dels sistemes de protecció contra incendis, en aquestos casos
dels extintors, que estan d'acord amb el RD 1942/93, com també el contracte de manteniment.
b) Fotocòpia de l'escriptura del local.

Locals amb superfície superior a 100 m2:
a) Còpia de la Llicència d'Activitat o de la Llicència d'Ocupació del garatge.
b) Fotocòpia del CIF de la Comunitat de propietaris o acreditació de la titularitat mitjançant
escriptura de propietat o rebut de Béns Immobles.
GUAL D'HORARI LLIMITAT COMERCIAL, únicament hauran d'aportar:
1. Còpia de la Llicència d'Activitat de l'establiment.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE COCENTAINA
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament:
Ajuntament de Cocentaina - CIF:P0305600I
Delegat de Protecció de Dades: dpd@cocentaina.org Correu postal: Registre General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalitat: Poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells, així com altres activitats municipals sol·licitades per
l'interessat.
Legitimació: La base legal per al tractament de les seues dades és el compliment d'una missió que es realitza en interès públic o en l'exercici de
poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú o pel seu consentiment informat, lliure,
específic i atorgat per voluntat de consentir, de manera inequívoca.
Destinataris: Les dades es comunicaren a altres Administracions Públiques sempre que siga necessari i existisca normativa legal que ho empare.
Drets: Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seues dades personals o no. Les persones
interessades: tenen dret d'accedir, rectificar, supressió, limitació i oposició al tractament de les seues dades i portabilitat de dades tal com es
detalla en la "Informació Addicional".
Informació Addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la següent adreça: http://cocentaina.
sedelectronica.es/privacy#note6
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He sigut informat que aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya
per a la realització d'actuacions administratives.
Preste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya puguen ser utilitzades per a la tramitació de la seua sol·licitud.
Preste el meu consentiment perquè l'entitat realitze consultes de les dades del sol·licitant/representant que disposen altres
administracions a traves dels serveis interoperables i plataformes d'intermediació de dades.

