
 
 
 
 

SOL·LICITUD llicència  
de gual 

         
 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès - Crta. de Ribes, 2        08520 Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 

   Tel. 93 846 76 76    Fax. 93 846 77 67  //  Web:  www.lesfranqueses.cat     correu electrònic: aj.franqueses@lesfranqueses.cat 

 
Nom i cognoms /Raó social      
 
DNI/CIF        

 
Telèfon       

 
CP        

 
Adreça i població        

 
PROPIETARI/ÀRIA  DEL LOCAL (En cas de no ser el propietari/ària la mateixa persona o raó social sol·licitant) 
 
Nom i cognoms       

 
Telèfon       

 
DNI/CIF        

 
amb domicili       

 
Municipi       

 
CP        

 
EMPLAÇAMENT DEL GUAL:        
 
ADREÇA DE L’EDIFICI (Si no es correspon amb l’emplaçament del gual):        
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:        
 
NOMBRE DE PLACES DE L’APARCAMENT:                 vehicles 

 
ÚS DEL GUAL:  
 

 Habitatge particular  Aparcament comunitari  Establiment industrial 
 

Està adaptada la vorera al Pla director de voreres?        � Si       �  No  (cal sol·licitar prèviament el full de conformitat  

         d’obres exemptes de llicència) 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA: 
 

 Si la porta està inclosa en el Padró de taxes per porta d’entrada de vehicles: fotocòpia de l’últim rebut de la porta            
d’entrada de vehicles. 

 Si la porta no està inclosa en el Padró de taxes per porta d’entrada de vehicles: fotocòpia de l’escriptura de propietat.  
 Autorització expressa de la persona o raó social propietària, en el cas de no ser propietari la persona o raó social 

sol·licitant. 
 En el cas dels aparcaments amb més de 5 places, locals o indústries: fotocòpia de la llicència definitiva. 

 
L’edificació disposa de llicència de Primera Ocupació:  SI  NO 
 

SOL·LICITO: Que se’m concedeixi la llicència municipal de GUAL, i per això, m’obligo a no fer un ús diferent del que 
       s’indica. 

 
Espai reservat per a l’Ajuntament 
Compleix les condicions de la llicència:   SÍ       NO 
 
Vist-i-plau tècnic/a                                          Data       

Amplada de la porta:       Núm. de la placa:      
 
Exp:       

 
Les Franqueses del Vallès,        d                     de 20      Signatura  

 

 

 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades es podran 

incorporar en un fitxer automatitzat per fer-ne un tractament informàtic. 



 
CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA DE GUAL 

Sobre la via pública: 
 
 La modificació del bordó de la vorera per adaptar l’accés al gual haurà de tenir la mateixa amplada que la porta i s’haurà 

de dur a terme prèvia sol·licitud de la llicència d’obres (assabentat d’obres) corresponent si la vorera no està 
rectificada.  

 No és permès de pintar el bordó ni el paviment per indicar el gual. 
 
Obligacions de la persona titular/propietària: 
 
 Conservar el paviment, el bordó i placa indicadora del gual. 
 Efectuar a la vorera les obres que siguin necessàries per adaptar l’accés del gual o les que ordeni l'Ajuntament, per la 

qual cosa el/la titular haurà d’atenir-se al que s’indica en el Pla Director de voreres d’aquest municipi.   
 Si cal treure o desplaçar fanals, arbres o altres elements del mobiliari urbà que impedeixin l' accés dels vehicles, ho 

faran els serveis municipals d'aquest Ajuntament, a petició prèvia per escrit de la persona titular de la llicència. Les 
despeses ocasionades aniran a càrrec de la persona titular. 

 
Llicència: 
 
 La llicència serà ferma i definitiva en el termini d’1 mes, si els serveis d’inspecció municipals no detecten cap 

incorrecció en l’execució del contingut declarat de la llicència.  En cas contrari, la llicència serà denegada i els serveis 
municipals retiraran la placa de gual. 

 
Nota important: 
 
 El gual no és una reserva de la via pública, no permet l’estacionament ni la càrrega i descàrrega i 

només autoritza a accedir a l’entrada que es sol·licita expressament. 
 
 
 
Detalls: 
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