
AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP  
Tel. 977 826 010  –  Fax 977 826 502 
ajuntament@montbriodelcamp.cat 

Pl. de la Vila, 1 –  43340 MONTBRIÓ DEL CAMP 

REGISTRE GENERAL 

LLICÈNCIA DE GUAL I CONTRAGUAL 

En/Na             amb DNI/NIF  
i domicili a             núm.  
codi postal      municipi  
telèfon fix              telèfon mòbil            adreça electrònica  
com a representant de                       amb DNI/NIF  

Si voleu rebre avisos, indiqueu el mitjà pel qual els voleu rebre: 
 Per SMS:    Per correu electrònic:   

  Dades de la sol·licitud 

Emplaçament del gual 
Adreça:              núm.  

Sol·licitud que es formula 
Tipus de gual: 
Ús del gual: 
Amplada de gual sol·licitada (m lineals): 
Amplada de la vorera (m lineals): 
Superfície del local (m2): 
Nombre de vehicles que caben al local: 
Amplària de la porta d’accés de vehicles al local o recinte (m lineals):  

Elements afectats:  

Observacions:  

Documents relacionats:  

Montbrió del Camp,             de/d’           de 20
         (signatura) 

        FORMZ814.01-02/01/2017 

 IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la 
persona interessada que les dades facilitades seran objecte de tractament i s’incorporaran, per gestionar la seva sol·licitud, 
en el fitxer automatitzat d’Activitats, responsabilitat de l’Ajuntament de Montbrió del Camp.  
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, 
en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a aquest Ajuntament, amb domicili a la Pl. de la Vila, 1, 
o mitjançant l’adreça electrònica protecciodades@montbriodelcamp.cat.
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