EATIM DE LA XARA
JUNTA VEÏNAL

SOL·LICITUD DE GUAL PERMANENT –SOLICITUD DE VADO PERMANENTE
EXPEDIENT - EXPEDIENTE 4.1.6.7.4.1.6.7.-........./20.....

Carrer Major, 14 - 1er. · 03709 LA XARA · Tel. 966 425 129 Fax. 965 784 748 · Nº REG. 04030002 · NIF – P – 03 000 18 - I

DADES DEL PETICIONARI · DATOS DEL PETICIONARIO
1.

Nom i cognoms · Nombre y apellidos: ______________________________________________________________

2.

Professió · Profesión: _______________________________ Telèfon ·Teléfono: _____________________________

3.

Adreça · Domicilio: _____________________________________________________________________________

4.

Localitat . Localidad: _________________CP: _________Província . Provincia:____________________________

5.
6.

DNI / NIE / Passaport . Pasaporte:__________________________________________________________________
En cas d’actuar en nom i representació del titular, adjuntar model normalitzat d’atorgament de representació.
En caso de actuar en nombre y representación del titular, adjuntar modelo normalizado de otorgamiento de
representación.
ADREÇA DEL GUAL I NOMBRE DE VEHICLES
DIRECCIÓN DEL VADO Y NÚMERO DE VEHÍCULOS

DOCUMENTS QUE ACOMPANYA · DOCUMENTOS
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA

 Fotocòpia del DNI del sol·licitant * Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
 Fotocòpia del permís de circulació dels vehicles (Mínim 2 cotxes) * Fotocopia del permiso de circulación de los
vehículos (Mínimo 2 coches).

 Plànol del local a escala 1/250 expressant els m2 (Mínim 20 m2 per vehicle), i els metres lineals de la porta d’entrada






* Plano del local a escala 1/250 expresando los m2 (Mínimo 20 m2 por vehículo), y los metros lineales de la puerta de
entrada.
Plànol de situació, amb indicació de l’amplària del carrer * Plano de situación, con indicación de la anchura de la
calle.
Fotocòpia de l'escriptura de propietat o, si és el cas, contracte de lloguer * Fotocopia de la escritura de propiedad o si
es el caso, contrato de alquiler.
Si procedix, tractant-se de locals de negoci, llicència ambiental i si és el cas llicència d'obertura. Tractant-se de
vivendes i locals d'ús privatiu no comercial, llicència d'ocupació * Si procede, tratándose de locales de negocio,
licencia ambiental y si es el caso licencia de apertura. Tratándose de viviendas y locales de uso privativo no
comercial, licencia de ocupación.
Rebut abono taxa * Recibo abono tasa.

A partir de cinc cotxes, haurà de sol·licitarsol·licitar-se amb caràcter previ en les oficines de l’EATIM de La Xara la
preceptiva llicència ambiental * A partir de cinco coches, deberá de solicitarse con carácter previo en las oficinas de la
E.A.T.I.M. de La Xara la preceptiva licencia ambiental.
La Xara, a _______ de _______________ de 20 ____.

A L’ATENCIÓ DEL SR. PRESIDENT DE L’EATIM DE LA XARA

XARA..
A LA ATENCIÓN DEL SR. PRESIDENTE DE LA E.A.T.I.M. DE LA XARA

