Reservado para la Administración
REGISTRO DE ENTRADA

Reservat per a l’Administració
REGISTRE D’ENTRADA

(*) PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES. Los datos facilitados
por Ud. en este formulario pasarán a
formar parte de los
ficheros
automatizados propiedad del
Ayuntamiento de Valencia y podrán
ser utilizados por el titular del fichero
para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus
competencias. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal, Ud.
podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y
oposición mediante instancia
presentada ante el Registro Gral. de
Entrada del Ayuntamiento de Valencia.

(*) PROTECCIÓ DE DADES
PERSONALS. Les dades facilitades
per vosté en este formulari passaran a
formar part dels fitxers automatitzats
propietat de l'Ajuntament de València
i podran ser utilitzades pel titular del
fitxer per a l'exercici de les funcions
pròpies en l'àmbit de les seues
competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, vosté
podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant instància presentada
davant el Registre Gral. d’Entrada de
l’Ajuntament de València.

Esborreu
INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
INFORMACIÓN
www. valencia.esBorrar

SOL·LICITUD
D’AUTORITZACIÓ
D’D
ENTRADA
I EIXIDA
DE VEHICLES
(GUAL) / SOLICITUD
DE VADO
SOL·LICITUD
DE DEVOLUCIÓ
INGRESSOS
/ SOLICITUD
DE DEVOLUCIÓN
DE INGRESOS
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (*)

Vegeu encapçalament
Ver encabezamiento

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

:

DNI / NIF

FAX::

Adreça electrònica / Dirección electrónica

Com a (si és representant: nom i cognoms persona representada i DNI) / En calidad de (si es representante: nombre y apellidos persona representada y DNI)

Domicili a l’efecte de notificació / Domicilio a efectos de notificación

Codi postal / Código postal

Localitat / Localidad

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Sol·licite autorització per a entrada i eixida de vehicles (gual) per al local situat al:
Solicito vado para el local sito en:
Carrer
Calle

porta o baix de l’immoble
puerta o bajo del inmueble

núm policia
nº policía

porta o baix de l’immoble
puerta o bajo del inmueble

núm policia
nº policía

amb accés pel carrer
con acceso por la calle
ample de la porta/es d’accés
ancho de la puerta/s de acceso

Nombre de portes
Número de puertas

Nombre total de places d’aparcament reconegudes en la llicència municipal de l’obra o activitat
Número total de plazas de aparcamiento reconocidas en la licencia municipal de la obra o actividad
Destinació de les places:
Destino de las plazas:

Lloguer
Alquiler

Venda
Venta

Rotació
Rotación

Estacionament
Estacionamiento

Comercial
Comercial

Indústria
Industria

HORARI que sol·licite ( per a omplir vegeu al dors ):
HORARIO que solicito ( para cumplimentar ver dorso ):

DISPOSE DE:
DISPONGO DE:

DECLARE L’/LA:
DECLARO LA:

24 h tots els dies de la setmana
24 h todos los días de la semana

08:00 a 20:00 h de dilluns a dissabte
08:00 a 20:00 h de lunes a sábado

Llicència de 1a ocupació
Licencia de 1ª ocupación

Llicència d’activitat
Licencia de actividad

Comunicació ambiental
Comunicación ambiental

Canvi d’ús del local a garatge més l’informe favorable d’adequació de les obres a la llicència
Cambio de uso del local a garaje más informe favorable de adecuación de las obras a la licencia

Existència
Existencia

07:30 a 21:30 h de dilluns a dissabte
07:30 a 21:30 h de lunes a sábado
Llicència ambiental
Licencia ambiental

Inexistència
Inexistencia

D'elements (com ara arbres, bancs, semàfors, fanals d'enllumenat públic o qualsevol altre element del mobiliari urbà) que impedisca o dificulte l'accés de vehicles al local, en concret els que s’assenyalen a continuació:
De elementos (como arbolado, bancos, semáforos, farolas de alumbrado público o cualquier otro elemento del mobiliario urbano) que impida
o dificulte el acceso de vehículos al local, en concreto los que se señalan a continuación:

SOL .LICITUD / SOLICITUD

València / Valencia,................................................

Que em siga concedida la damunt dita autorització d’entrada i eixida de vehicles (gual) en
els termes de la meua petició.
Se me autorice el vado en los términos de mi petición.

SIGNATURA PERSONA SOL .LICITANT
FIRMA PERSONA SOLICITANTE

No vos oblideu de signar ací abans de
presentar el document al Registre

No olvide fimar aquí antes de presentar
el documento en el Registro

Imprimiu
31.42-156

Imprimir

INFORMACIÓ / INFORMACIÓN
Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada

A L'ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Imprimir la instancia por duplicado, el original para la Administración y la copia para la persona interesada

VEGEU FULL 2
VER HOJA 2

Esborreu
Borrar

INFORMACIÓ

INFORMACIÓN

Totes les dades que consten en el model d'instància
constituïxen els requisits que, amb caràcter previ i preceptiu
a la tramitació de l'autorització del gual, la persona
sol·licitant ha d ' aportar , declarar o justificar-ne
l’existència.

Todos los datos que constan en el modelo de instancia
constituyen los requisitos que, con carácter previo y
preceptivo a la tramitación de la autorización del vado, la
persona solicitante debe aportar, declarar o justificar su
existencia.

A l'efecte de determinar l'HORARI, la persona sol·licitant
haurà de tindre en compte que este és determinat en
l'Ordenança de Circulació en funció de l'activitat del local per
al qual se sol·licita, així:

A efectos de determinar el HORARIO, la persona solicitante
deberá tener en cuenta que éste viene determinado en la
Ordenanza de Circulación en función de la actividad del local
para el que se solicita, así:

a) De 24 h tots els dies de la setmana s'autoritza:
- Garatges de comunitats de propietaris que tinguen
caràcter residencial.
- Garatges de vivendes unifamiliars o locals destinats
a este fi.
- Garatges públics amb places d'aparcament de
rotació no vinculats a cap altra activitat o, si ho està,
es tracta d'hospitals, grans superfícies comercials,
locals d'oci o centres dependents de l'Administració
pública.

a) De 24 h todos los días de la semana se autoriza a:
- Garajes de comunidades de propietarios que tengan
carácter residencial.
- Garajes de viviendas unifamiliares o locales destinados a este fin.
- Garajes públicos con plazas de aparcamiento de
rotación no vinculados a ninguna otra actividad o
estándolo se trate de hospitales, grandes superficies
comerciales, locales de ocio o centros dependientes
de la Administración pública.

b) De 08:00 a 20:00 h de dilluns a dissabte s'autoritza
locals vinculats a una activitat i en funció d'esta.

b) De 08:00 a 20:00 h de lunes a sábado se autoriza a
locales vinculados a una actividad y en función de ella.

c) De 07:30 a 21:30 h de dilluns a dissabte s'autoritza
locals vinculats a una activitat i en funció d'esta, com
ara supermercats, magatzems, tallers de reparació de
vehicles.

c) De 07:30 a 21:30 h de lunes a sábado se autoriza a
locales vinculados a una actividad y en función de ellas,
tales como supermercados, almacenes, talleres de
reparación de vehículos.

Imprimiu

Cal imprimir la instància per duplicat, l'original per a l'Administració i la còpia per a la persona interessada
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