SOL·LICITUD D’ALTA DE GUAL O PAS PERMANENT

1. DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

amb NIF

domicili a (c/, pl., av.)
de/d’

tel/s.

apartat de correus (en cap cas substitueix ni supleix l’anterior)
adreça electrònica

2. ALTRE DOMICILI (DIFERENT AL FISCAL) A EFECTES DE NOTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Nom i cognoms

amb NIF

domicili a (c/, pl., av.)
de/d’

3. DADES DEL REPRESENTANT (si escau)
Nom i cognoms

amb NIF

domicili a (c/, pl., av.)
de/d’

tel/s.

apartat de correus (en cap cas substitueix ni supleix l’anterior)
adreça electrònica
I com tal representant adjunta el poder o altre document fefaent que el legitima per a la representació de
conformitat amb l’article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de la nova Llei del procediment administratiu comú
(el referit poder és pot substituir per una declaració personal presentada davant el Secretari de l’Ajuntament
per l’interessat en el procediment).

EXPÒS:
1. Que som propietari o president de la comunitat de la cotxeria o garatge situat a Inca, a l'adreça
,
parcel·la cadastral núm.

.
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2. Que vull sol·licitar una llicència municipal per a la reserva de la via pública (pas permanent), de conformitat
amb el que estableix l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes municipals per a l'entrada de vehicles a través
de les voravies i les reserves de la via pública per a aparcaments exclusius i càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol classe (BOIB núm. 158, de 17 de desembre de 2016) i l’Ordenança municipal
reguladora de la circulació (BOIB núm. 78 de 27 de juny de 2017), davant el núm.
del carrer

, una reserva de

així mateix, en relació a la vorada situada enfront, una reserva de
aquesta finalitat, presento la declaració següent:

El nombre de vehicles aparcats en l’aparcament és de
La dimensió de l'entrada és de

metres lineals i,
metres lineals. I amb

.

metres lineals.

Per la qual cosa, SOL·LICITO: que després dels tràmits pertinents es resolgui la concessió de la llicència de
reserva de la via pública sol·licitada de la qual em comprometo a efectuar l’abonament de les taxes pertinents.

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA
1. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent innòcua, menor o major segons el cas,
excepte les vivendes unifamiliars amb aparcaments de menys de 100 m2.
2. Darrer rebut posat al cobro de l'Impost de béns immobles de naturalesa urbana (IBI).
3. En cas d’haver-se realitzat obra nova o reforma recent a l'immoble, subjectes a llicència urbanística,
cal aportar el núm. d’expedient de la llicència d’obra major o menor atorgada
.
4. Darrer rebut posat al cobro per taxes d’aigua, fems i clavegueram.
5. Fotografia de la façana de l’immoble.
6. Fotografia de l'interior del garatge presa amb la porta oberta des de la façana de l’immoble.

Inca,

de

de

Signatura,
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