
  

LLICÈNCIA ENTRADA DE VEHICLES 
 

Ajuntament de Moià – Plaça St. Sebastià, 1– Tel: 93 830 00 00  ext. 5 -  a/e: urbanisme@moia.cat – www.moia.cat  

 

1.- DADES DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA 
 

 
 
 

Nom i Cognoms  
 

CIF/NIF  
 

Domicili  
 

Població – CP  
 

Telèfon   Adreça electrònica:  
 

Representant (Només si s’escau) 
 

Nom i Cognoms  
 

CIF/NIF  
 

Domicili  
 

Població – CP  
 

Telèfon   Adreça electrònica:  
 

 

 
2.- DADES  
 

Emplaçament  
 

Ref. cadastral  
 
 
 

 

3.- DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 
 
     Sol·licitud d’alta o modificació d’entrada de vehicles 

 
 Fotocòpia NIF del titular i representant (si n’hi ha)  

 Plànol d’emplaçament (o referència cadastral) 
 Croquis del local  
 Fotografia on s’apreciï el conjunt de la vorera i façana de l’edifici  

 Model normalitzat d’autoliquidació 
 Comprovant ingrés bancari de la liquidació provisional 

 
     Sol·licitud de contragual 

 

 Fotocòpia NIF del titular i representant (si n’hi ha)  
 Plànol d’emplaçament 
 Fotografies on s’apreciï el conjunt de les voreres i façanes dels edificis on hi ha 

actualment el gual i on hauria d’anar el contragual   
 Explicació detallada del motiu de sol·licitud de contragual 

 Model normalitzat d’autoliquidació 
 Comprovant ingrés bancari de la liquidació provisional 
 Comprovant de l’últim rebut de taxa de guals pagat 

 

     Sol·licitud de baixa 

 

 Fotocòpia NIF del titular i representant (si n’hi ha)  
 Comprovant de l’últim rebut de taxa de guals pagat 

 Retorn de la placa 
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     Sol·licitud sortida d’emergència 

 
 Fotocòpia NIF del titular i representant (si n’hi ha)  

 Plànol d’emplaçament (o referència cadastral) 
 Fotografia on s’apreciï el conjunt de la vorera i façana de l’edifici  
 Fotocòpia llicència d’activitats 

 Model normalitzat d’autoliquidació 
 Comprovant ingrés bancari de la liquidació provisional 

 

 

En tots els casos, la llicència nomes pot ser sol·licitada  el propietari. 

 

TOTA LA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PRESENTAR PREFERENTMENT EN 

FORMAT PDF. Si és en paper ha de ser en format DIN-A4 o plegada en 
aquest format. 
 

  Tinc certificat digital i vull ser notificat electrònicament. 

 

 El peticionari 
 
 
 
 

 El representant 

    
 
 
 
 
 

D’acord a la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona 
interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic. Així 
mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos 
en la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament de Moià. 
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