Reserva d’estacionament per mudances
Sol·licitud d'autorització per a la reserva d'estacionament o tancament del carrer, per a la realització de mudances.

QUAN ES POT FER
S'estableix un termini de 3 dies d'antelació a la data d'inici d'ocupació.

COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de
l'aplicació.

TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
Aporteu la documentació necessària a la nostra oficina.
Sol·licitud

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
DNI (original) o NIE ( original ) en el cas d'un particular.
CIF en el cas de ser una empresa
Autoliquidació en el moment de la sol.licitud. Aquesta es farà efectiva a qualsevol oficina de BBVA.

Gabinet Tècnic de la Guàrdia Urbana
C. Migdia n° 5, 02 pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona

PREU
Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents.

TEMPS DE RESPOSTA

NORMATIVA APLICABLE
Ordenança fiscal núm. 2.07 Taxa per actuacions singulars de la Guardia Urbana
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SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Gabinet Tècnic de la Guàrdia Urbana
Telèfon: 93 402 60 40Fax: 93 402 96 30

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Sense resolució d'òrgan
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