
SOL·LICITUD DE GUAL

TIPUS DE GUAL QUE SOL·LICITA:

 PERMANENT          LABORAL:   De 8:00 a 20:00h          ESPECIAL: Horari: ____________
                                                                     Càrrega i descàrrega

DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT:

Cognoms: _______________________________________ Nom: ______________________________

DNI: ___________________________ Direcció: ____________________________________________

Localitat: ____________________C.P: ________ Província: _______________ Telf: _______________ 

En nom i representació titular de: ________________________________________________________

EXPOSA:

Que desitja fer un ús privatiu o aprofitament especial d'un bé de domini públic, vorera, per la qual cosa 
desitja que se l'autoritze a senyalar amb la prohibició d'aparcar _______ metres del carrer 
____________________________ d'aquesta població, amb la finalitat de permetre l'entrada i l'eixida de 
vehicles a l'immoble esmentat anteriorment. 

Que la finalitat d'aquesta entrada i eixida de vehicles és:

· Garatge privat per _____ vehicles

· Garatge de comunitat per ______ vehicles

· Garatge públic per ______ vehicles

· Taller o indústria dedicat a _______________ Llic. Activitat núm. _____

D'acord amb allò establert en l'Ordenança Fiscal vigent, a l'article 8.2., el sol·licitant aporta el croquis 
del local, que figura a l'envers, el qual té _______ m² útils.

Manifesta que  SÍ /  NO disposa de mitjans contra incendis que consisteixen en:

_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Benetússer, _____ de _______________ de 20___

       Sign.

IL·LMA. SRA. ALCALDESSA PRESIDENTA DEL M.I. AJUNTAMENT DE BENETÚSSER

C/ Miguel Hernández, 30  46910- BENETÚSSER (Valènci a) Telf  963752950 / Fax 963960756



CROQUIS DEL LOCAL

INFORME DE LA POLICIA LOCAL

L'agent de la Policia Local que subscriu, amb carnet professional núm. ___________ informa que, 
després d'haver-se personat a l'immoble al qual es fa referència en la sol·licitud, ha pogut comprovar 
que les dades consignados en aquesta sol·licitud són CORRECTES / INCORRECTES.

Benetússer, ____ de ______________ de 20___

PER LA POLICIA LOCAL

Sign. ______________________



CERTIFICAT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS

En _________________________________________________________, en nom propi i en 

representació de ______________________________________ de profesió _________________________

amb CIF / DNI número _____________________________________ veí de _________________________

carrer _______________________________________ núm. _______ Telèfon _______________________

CERTIFIQUE:

Que al local situat al carrer __________________________________________ núm. ____________ 

que es vol destinar a _________________________________________________, existeixen / he instal·lat 

els aparells o equips contra incendis següents:

d'aquesta manera, queden suficientmente garantides les condicions de seguretat del local al qual he fet 

referència anteriorment.

I perquè conste així a l'Ajuntament de Benetússer, expedisc aquest document, 

a _______________, a ____ de ______________ de 20___

Signatura i segell


