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INSTÀNCIA

MODEL 3.1.

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL.
D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .

TITULAR:
Nom i Cognoms persona física /. Raó social.

DNI/NIF

Adreça

C. Postal
Telèfon de notificació (SMS)

Població

Correu electrònic de notificació

REPRESENTANT (cal adjuntar Document delegació de Representació, emès i signat pel titular de la llicència):
Nom i Cognoms persona física /. Raó social.

DNI/NIF

Adreça

C. Postal

Població

Telèfon de notificació (SMS)

Correu electrònic de notificació

Tingueu en compte que rebreu un avís per correu electrònic i/o per SMS per accedir al contingut de la notificació electrònica. En cas de nomenar representant serà aquest qui rebrà l’avís de notificació.
Aquest avís només té efectes informatius i la falta d’accés a la notificació electrònica no impedirà que es consideri realitzada un cop transcorregut 10 dies naturals des de la seva posada a disposició,
d’acord amb l’art. 43.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas que sigueu persona física, podeu modificar en qualsevol moment
la vostra elecció sobre notificacions electròniques fent una sol·licitud a través del correu electrònic a info@cabrerademar.cat o a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

Vull rebre per correu certificat les notificacions en paper relacionades amb aquest tràmit (solament persones físiques).

EMPLAÇAMENT
Emplaçament de la finca o local al que dona accés el Gual:
Carrer, Avinguda, Plaça, Camí.

Núm. Cadastre

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S

Emplaçament porta accés vehicles i GUAL:
Carrer, Avinguda, Plaça, Camí.

Front el número:

Metres lineals de GUAL sol·licitat:

TITULAR A EFECTES TRIBUTARIS:
Nom o raó social del titular del GUAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DOCUMENTS
OBLIGATORIS
ADJUNTAR:

√

SOL·LICITO:

DNI/NIF

CROQUIS complimentat amb dades de configuració de voravia, del GUAL i accés. (al DORS d’aquesta instància).
Plànol-croquis d’emplaçament de la finca i del GUAL.
FOTOGRAFIA a color de la façana de l’immoble, en la que es vegi: el vial, la voravia i porta d’accés de vehicles
Còpia de l’últim rebut de la TAXA de GUAL (en cas d’estar tributant aquesta taxa).
Per aparcament superior a 100 m2 de superfície: Còpia de sol·licitud de Llicència d’Aparcament.
Si és per accedir a una nova construcció: Còpia resolució corresponent a la Primera ocupació o utilització.
Si és per accedir a un espai destinat a una activitat: Còpia del títol habilitant de l’activitat i número d’expedient.
En cas d’obres d’arranjament d’accés i voravia: Documentació tècnica per LLICÈNCIA D’OBRES (ANNEX 1).

LLICÈNCIA de GUAL en l’emplaçament assenyalat.
LLICÈNCIA d’obres per l’adequació de l’accés i/ó voravia (ANNEX 1).

DECLARO:

Que totes les dades assenyalades i tota la documentació presentada són certes.

Nom, cognoms, DNI/NIF i Signatura del sol·licitant:

Sr./ Sra.
Cabrera de Mar,

, núm. DNI / NIF :
d

de

.

.
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MODEL 3.1.- INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL

CROQUIS.- Dades de configuració voravia, Gual i accés al local o finca. / ÚS QUÈ ES DESTINA.
D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .

Cal omplir i marcar clicant en les caselles següents:
A:

ml (amplada de pas lliure de la porta d’accés de vehicles a la finca).

B:

ml (amplada de la voravia o distància des de la vora de la vorada fins al límit de finca. Just davant de l’accés de vehicles).

C:

ml x D:

m2 /

ml ó Superfície Aparcament:

Número de places d’aparcament:

Ús aparcament (cal indicar-ho clicant “√” en la casella corresponent):
Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifamiliar en mitgera
Habitatge unifamiliar adossat aparionat en filera

Edifici industrial
Edifici comercial.
Aparcament d’ús públic.

Aparcament comunitari habitatges en filera
Aparcament comunitari edifici plurifamiliar
Altres...

E:

ml F:

ml (distància als passos de vianants més pròxims).

G:

ml (longitud del GUAL objecte d’aquest tràmit).

Altres:

:

ml .

H:

ml (distància als Guals existents en les finques veïnes).

Altres:

:

ml .

En cas que sigui necessari el desplaçament dels següents elements urbans, cal indicar-ho clicant “√” en
la casella corresponent:
Altres...
Altres...
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MODEL 3.1.- INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL

D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .

ANNEX 1.- Altres autoritzacions concurrents en un únic tràmit. / Normativa d’aplicació.
LLICÈNCIA D’OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ACCÉS I/Ó VORAVIA, en tramitació conjunta amb la de GUAL
Si s’han d’executar obres d’adequació, cal sol·licitar la LLICÈNCIA D’OBRES en el mateix tràmit que el de la
LLICÈNCIA DE GUAL. A tal efecte, a més de la INSTÀNCIA i CROQUIS de GUAL, cal presentar:
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA de les obres i JUSTIFICATIVA en compliment NORMATIVA D’APLICACIÓ i models de guals (ANNEX 2).
2. PLÀNOL o CROQUIS acotat de la proposta d’adequació o arranjament de l’accés o/i voravia. A escala 1:50. Cal ubicar els elements
urbanístics afectats dins la projecció de pas del gual (elements urbans, enllumenat, senyals, pals de serveis, arbres...), i diferenciar
sobre la mateixa base gràfica (en groc i vermell), la part d’obra a enderrocar i la de nova construcció.

3. ACCEPTACIÓ GESTIÓ RESIDUS.-Document signat pel gestor autoritzat acceptant el dipòsit de residus a generar per les obres.
4. PRESSUPOST a Preu Execució Material de les obres.
ALTRES DOCUMENTS (clicar “√” en la casella corresponent):

 Memòria tècnica justificativa de la solució proposada de reforçament de la voravia en locals per accés de trànsit rodat pesat, i
documentació gràfica corresponent.

 En cas de sol·licitar Gual en zona agrícola: Certificació emesa per la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, sobre
la condició de regadiu o secà de la finca.

AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ TEMPORAL I PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA derivada d’execució d’obres.
Les obres en la voravia comporten una ocupació de la via pública. Cal presentar en aquest cas:
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA:

1. Manifestar duran quants dies i superfície de l’ocupació, adjuntant un plànol o croquis acotat en planta de la disposició dels elements

privatius a implantar per la seguretat, i si és el cas, pel pas alternatiu del trànsit (senyals de trànsit, embarrats, llums ...).
2. Justificació que l’espai públic a ocupar compleix amb els paràmetres establertes pel Codi d’accessibilitat de Catalunya i normativa
d’aplicació per execució d’obres en espais públics.
3. Assegurança de responsabilitat civil del contractista o empresa responsable de la manipulació de maquinària a implantar en la via
pública, en cas d’utilitzar-la.

NORMATIVA D’APLICACIÓ.











Normes Urbanístiques del Pla general d'Ordenació Urbanística Municipal vigent, POUM. (DOGC 6915 del 17-7-2015).
Ordenança 50 Reguladora de guals per entrada i sortida de vehicles al T.M. de Cabrera de Mar. (BOPB núm. 76 del 29-3-2007).
Ordenança 45 Reguladora per a llicències d’edificació i usos del sòl (BOPB núm. 310 del 27-12-2004).
Reial decret 173/2010, del 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació (CTE) en matèria d’accessibilitat i nodiscriminació de les persones amb discapacitat: CTE-DB-SUA Document bàsic de seguretat d'utilització i accessibilitat: SUA-1
Seguretat davant el risc de caigudes. (BOE núm. 61, de l’11-03-2010, pàg. 24510 a 24562).
Ordre VIV / 561/2010, de l'1 de febrer. Document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i
utilització dels espais públics urbanitzats. (BOE núm. 61 del 11-03-2010, Sec. I. pàg. 24563)
Reial Decret 505/2007, del 20 d’abril, pel qual s'aprova les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones
amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE núm. 113, de l’11-05-2007).
Ordre PRE/446/2008, del 20 de febrer. Pel que es determinen les especificacions i característiques tècniques de les condicions i
criteris establerts en Reial Decret 366/2007, del 16 de març.
Reial Decret 366/2007, del 16 de març, pel qual s’estableix les condicions d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de l'Estat. (BOE núm. 72, del 24-03-2007).
Document Bàsic del CTE, DB-SUA 7 de Seguretat d’Utilització enfront del risc causat per vehicles en moviment.
Decret 135/1995, del 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. (DOGC 2043 del 28-04-1995, pàg 3369 i DOGC 2152
del 10-01-1996).
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MODEL 3.1.- INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL

D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .

ANNEX 2.- Models de vorada per GUAL
Ordenança municipal 50, Reguladora dels guals per entrada i sortida de vehicles al terme municipal de
Cabrera de Mar. (BOPB núm. 76 del 29-3-2007).
En seguiment de l’Ordenança municipal, els models de peça de GUAL permesos a Cabrera de Mar per rebaixar la
vorada i facilitar l’accés rodat sobre la voravia, són:

Model G 01.-

GUAL per a voravies de fins a 1,55 metres d’amplada.
Vorada de: Formigó (F-20) / Granit (G-20)

D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .
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Model G 02.GUAL per a voravies d’1,55 a 2,15 metres d’amplada.

Vorada de: Formigó (F-40) / Granit (G-40)

D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .
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Model G 03.- GUALS per a voravies de més de 2,15 metres d’amplada
Vorada de: Formigó (F-60) / Granit (G-60)
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MODEL 3.1.- INSTÀNCIA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GUAL

Model G 04.-

Sector UP-5 del Pla de l’Avellà (planejament anterior de 1992)

D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .

A més dels anteriors, en aquest sector s’admet el següent model de vorada.

Model G 05.-

Sector “MAS TERRILLO” i “POLÍGON LES CORTS”
Exclusiu per a voreres existents amb model de vorada rebaixada, o amb remunta, segons model
imatge.

Serveis tècnics
ÀREA DE TERRITORI

