DECLARACIÓ DE NO ÚS DEL GUAL PERMANENT
Nom i cognoms titular ........................................................................................... DNI/NIF ......................................
Domicili ................................................................................................................ Telèfon ......................................
Població ................................................................................................................ CP

.......................................

Correu Electrònic ................................................................................................... Mòbil

.......................................

Ubicació de l’accés al local
Carrer/plaça: .......................................................................................................................... núm. .................................................

Motiu de la no utilització com a gual permanent

Local com a magatzem o vivenda
No ús del vehicle / no disposa de vehicle
Estaciona el vehicle a la via pública /altre local
Altres causes: ....................................................................................................................................................

Observacions: .............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Signatura:

Rubí,

d

de 20

Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat per l’Ajuntament de Rubí,
amb conformitat dels termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de tramitar les llicències de guals.
Vostè podrà revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes
establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), C/ Narcís Menard, núm. 13-17, 08191 Rubí.
Tots aquests termes amb el compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

On fer el tràmit de lliurament de la declaració :
Oficina d’Atenció al Ciutadà Centre, c. Narcís Menard, 13-17
horari: de dilluns a dijous de 08,30 a 13,30h i de 16,00 a 18,30h, divendres de 08,30 a 13,30h i dissabtes de 09,00 a 12,30 h
Oficina d’Atenció al Ciutadà Les Torres, Rambleta Joan Miró, s/n
horari: de dilluns a divendres de 08,30 a 13,30 h (dissabtes tancat).
Oficina FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL DE RUBÍ (FUER), c. Can Serra, 3-5
horari: de dilluns a dijous de 08,30 a 14,30 h i de 15,30 a 18,00 h i divendres de 08,30 a 14,30 h (dissabtes tancat).

Informació :
Atès que la utilització privativa d’un bé de domini públic, com és l’entrada i sortida de vehicles a través de l’espai públic, està
subjecta a la concessió de la llicència municipal corresponent, tal i com s’estableix a l’Ordenança Municipal sobre Llicències de
Guals i Estacionaments Reservats, les persones que hagin realitzat la declaració de no ús del gual i es comprovi que utilitzen
l’entrada i sortida de vehicles a través del domini públic, seran sancionades amb una multa econòmica tipificada a la normativa
vigent.

Consulta i/o Gestió d’expedients :
Oficina de Guals – Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09,00h a 13,00h
Tel. Contacte: 935 887 000 (ext. 8096) – Adreça: Ctra. Terrassa, 116 1r pis

