
 
 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL PER A ACTIVITAT INDUSTRIAL O COMERCIAL / 
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE VADO PARA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O COMERCIAL 

 
Nom / 
Nombre  

DNI o equivalent /  
DNI o equivalente  

 
Domicili / 
Domicilio  CP  

Núm./
Nº  Planta  

 
Població/
Población  

 
Telèfon / 
Teléfono  

 

 En nom propi. Presentar en Seu electrònica amb certificat digital de persona física. / En nombre propio.  
Presentar en sede electrónica con certificado digital de persona física. 
 

 En el de la Mercantil __________________________________________________. Presentar en Seu 
electrònica amb certificat digital de representant de persona jurídica / Presentar en sede electrónica con certificado 
digital de representante de persona jurídica 
 

DADES DEL LOCAL PER A L'ENTRADA DEL QUAL SE SOL·LICITA LA LLICÈNCIA DE GUAL /  
DATOS DEL LOCAL PARA CUYA ENTRADA SE SOLICITA LA LICENCIA DE VADO 

 
Nom titular/ 
Nombre titular  

DNI o equivalent /  
DNI o equivalente  

 

té entrada per / 
tiene entrada por  Núm./Nº  

sup. útil total (m
2
)  

 

Longitud d’entrada del gual en metres lineals /  
Longitud de entrada del vado en metros lineales  

 

NOTA: Cal aportar documentació acreditativa dels m
2
 (títol de propietat, rebut de l'IBI o fitxa de Cadastre del local) / 

Hay que aportar documentación acreditativa de los m
2
 (título de propiedad, recibo del IBI o ficha de catastro del local) 

 
La persona sol·licitant, respecte de la titularitat, és: / El solicitante respecto a la titularidad del local es:  
 

 Arrendatària o altres. Aporta document acreditatiu/ 
Arrendatario u otros. Aporta documento acreditativo 

 Propietària. Aporta document acreditatiu de la 
propietat / Propietario. Aporta documento acreditativo de 
la propiedad. 

 
DADES DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D'ACTIVITAT / DATOS DE CONCESIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD 
 

Actividad/Activitat:_______________________________________________________________________________ 
 

Justifique que la seua activitat exigeix l'entrada i eixida de vehicles del local / Justifique que su actividad exige la entrada y salida 

de vehículos del local______________________________________________________________________________ 

 

Indique allò que procedisca: / Indique lo que proceda: 
 

 Data de concessió de la llicència d'obertura de l'activitat: / Fecha concesión licencia  de apertura de la actividad 
___________________________________ 
 

 Acreditació d'estar en tràmit la llicència d'obertura de l'activitat / Acreditación de estar en trámite la licencia de 
apertura de la actividad 
 
 

Núm. de places d'aparcament: / Nº de plazas de aparcamiento: _______________ 
 

 Temporal de 8.00 a 20.00 de dilluns a divendres / Temporal de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes 
 

 Horario especial, de               a                 los días 
 
 
SOL·LICITA: / SOLICITA: 
 
Que, previs els tràmits oportuns i de conformitat amb la documentació que s'acompanya, s’atorgue la llicència 
municipal de gual corresponent per al local indicat. / Que previos los trámites oportunos, y de conformidad con la 
documentación que se acompaña, le sea otorgada la correspondiente Licencia Municipal de Vado para el local 
indicado. 
 
La Vila Joiosa, ____ d_____________________ de 20____                                             (Firma) 


