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SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL 
SÒL DE LA VIA PÚBLICA AMB GUALS 

 
SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL 

SUELO DE LA VÍA PÚBLICA CON VADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Sol·licitant / Solicitante 
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social 
 

DNI o NIF 

 

2. Representant /  Representante 
Nom i cognoms / Nombre y apellidos DNI o NIF 

 

3. Domicili a l'efecte de notificació / Domicilio a efectos de notificación 
Domicili / Domicilio 
   
 
 
Població / Población 
   

Província / Provincia 
   

CP 
 

Correu electrònic / Correo electrónico Telèfon / Teléfono 
 

 
4. Notificació electrònica / Notificación electrónica  

☐ La persona interessada sol·licita rebre totes les notificacions de l’Ajuntament únicament de manera electrònica. 
La persona interesada solicita recibir todas las notificaciones del Ayuntamiento únicamente de manera electrónica. 

 

5. Emplaçament de l'immoble / Emplazamiento del inmueble  
 
 
 

 
6. Sol·licitud de gual / Solicitud de vado 

Tipus de sol·licitut / Tipo de solicitud 
 

Identificació de l'immoble / Identificación del inmueble 
  

 Gual permanent / Vado permanente  
 
 

 Gual temporal / Vado temporal   
      (Només per a activitat / Solo para actividad) 
 
 

 Reserva via pública, Carrega/Descàrrega 
     Reserva vía pública, Carga/Descarga. 
 
 
 

      Nº dies/días ______  Des de/ desde ____/____/______ 

 

 Habitatge planta baixa / Vivienda planta baja  
 
 

 Habitatge planta pis / Vivienda planta pis   
 
 

 Habitatge unifamiliar / Vivienda unifamiliar   
 
 

 Planta baixa comercial / Planta baixa comercial   
 
 

 Solar / Solar   
 
 

Características del local / Característiques del local 

Superfície/Superficie: ________m². Nº de extintors/extintores________. Ample porta/Ancho puerta:________. 

Nº de places/plazas: _________. Vorada rebaixada/ Bordillo rebajado      SÍ   NO 
 

Ús del local / Uso del local 
 
 
 
 

 Garatge comunitari / Garaje 
comunitario 

 Garatge privat fins a 5 places /    
Garaje privado hasta 5 plazas 

 Activitat / Actividad 

 Habitatge / Vivienda  Altres / Otros: _________________________________ 
 



 SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL 
SÒL DE LA VIA PÚBLICA AMB GUALS 

 
SOLICITUD DE LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL 

SUELO DE LA VÍA PÚBLICA CON VADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
7. Documentació a aportar / Documentación a aportar 
 
 

 Justificant de pagament / Justificante de pago. 
 

 Plànol d'emplaçament en el qual s'indique el local i situació exacta de la porta / Plano de emplazamiento en el 
que se indique el local y situación exacta de la Puerta 
 
 

 Plànol del local Escala 1:100, amb indicació de la seua superfície, places d'aparcament i amplària de la porta 
d'accés / Plano del local Escala 1:100, con indicación de su superficie, plazas de aparcamiento y anchura de la 
puerta de acceso 
 
 

 Per a locals comercials, industrials o garatges de més de 5 places: I.A.I. i Llicència municipal d'obertura (en cas 
de sol·licitar gual temporal) /  
Para locales comerciales, industriales o garajes de más de 5 plazas: I.A.E. y Licencia municipal de apertura (en 
caso de solicitar vado temporal) 
 

 Altres / Otros: ________________________________________________________________________ 
 

 
8. Informació adicional / Información adicional 

 

Les sol·licituds d'autorització de gual hauran d'anar acompanyades de la següent documentació /  
Las solicitudes de autorización de vado deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 

1. Document acreditatiu de la titularitat de l'immoble / Documento acreditativo de la titularidad del inmueble. 
 

2. Llicència d'Activitat, si escau / Licencia de Actividad, en su caso. 
 

3. Resguard acreditatiu del pagament de la Taxa corresponent  / Resguardo acreditativo del pago de la Tasa 
correspondiente. 
 

4. Plànol de l'emplaçament, en el qual s'indique la situació exacta de la Porta / Plano del emplazamiento, en el que 
se indique la situación exacta de la Puerta. 
 

5. Plànol del local a escala 1/100 degudament delineat i fitat, subscrit per tècnic competent, amb indicació de la 
superfície del mateix, places d'aparcament i amplària de la Porta d'accés / Plano del local a escala 1/100 
debidamente delineado y acotado, suscrito por técnico competente, con indicación de la superfície del mismo, 
plazas de aparcamiento y anchura de la Puerta de acceso. 
 

 
9. Data i Signatura / Fecha y Firma  

Burjassot,   ______   d’/de  ______________________  de _________ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
POLÍTICA DE DADES PERSONALS / POLITICA DE DATOS PERSONALES 
 
Totes les dades de caràcter personal proporcionats seran incorporades a un fitxer de titularitat de l'Ajuntament de Burjassot per a la 
finalitat de gestionar la vostra sol·licitud. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les dades així com altres drets. 
Todos los datos de carácter personal proporcionados serán incorporados a un fichero titularidad del Ayuntamiento de Burjassot para la 
finalidad de gestionar su solicitud. Tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar los datos así como otros derechos. 
 

☐ He llegit i accepte la informació bàsica sobre protecció de dades en el moment del registre i que podré consultar ampliada en: 
https://carpeta.burjassot.org:4443/protecciondatos/val/.  
He leído y acepto la información básica sobre Protección de datos en el momento del registro y que podré consultar ampliada en: 
https://carpeta.burjassot.org:4443/protecciondatos.  

☐ Autoritze el registre i tractament de les meues dades personals per al fi indicat. / Autorizo el registro y tratamiento de mis datos        
personales para la finalidad indicada. 

DEPARTAMENT D’URBANISME / DEPARTAMENTO DE URBANISMO 
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