
De conformitat amb la Llei Orgànica  15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar
part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en  l’àmbit de les seues competències, i podreu
exercitar els drets d’accés i rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el
correu electrònic: manises_lopd@cv.gva.es

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES

DEPARTAMENT  D’URBANISME – OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Plaça del Castell, 1
46940  Manises
Tel.  961545116 Fax 961520453
Fax Urbanisme 961848271

DADES PERSONALS

  Nom i cognoms:                                                         DNI:                                                  Fax/Telèfon/Correu electrònica:

En qualitat de/d' (interessat/ada, en representació de/d'...)

Domicili (C/, Pl., Av. i núm.)                                                                             Localitat                                           Codi Postal

EXPOSE

QUE DESITGE  UN GUAL EN C/, PL., AV. ____________________________________________________________________________ NÚM. ___
A FI  DE/D’

AQUEST GUAL ÉS DEL TIPUS:

  A) Entrada de vehicles amb prohibició d’estacionament enfront de la mateixa.

  B) Reserva d’espai o prohibició d’estacionament.

  C) Reserva d’ espai o prohibició d’estacionamient per necessitat ocasional amb  motiu de/d' ____________________________

Metres lineals de l’entrada o reserva    ____________                                                                 Tipus de gual :   permanent            

Núm. de vehicles (només per a tipus A)      _________                                                                                           8-20 hores               

Núm. de m2 del local (només per a tipus B y C)  ____                                                                                         20 A 8 hores          

En virtut dels fets expresats,

SOL.LICITE

Que mi tjançant els t ràmits oportuns corresponents, m 'atorgueu l ’autorizació a què  fa  referència el present escrit.
  

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

UR
B0

03
LI

C
 –

 S
O

L.
LI

C
ITU

D 
DE

 G
UA

L

  Mireu al dors

                                                                                                                    Manises, 

                                                                                              (((FFF iii rrr mmmaaa )))

SOL.LICITUD DE GUAL



De conformitat amb la Llei Orgànica  15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar
part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en  l’àmbit de les seues competències, i podreu
exercitar els drets d’accés i rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el
correu electrònic: manises_lopd@cv.gva.es

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES

DEPARTAMENT  D’URBANISME – OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Plaça del Castell, 1
46940  Manises
Tel.  961545116 Fax 961520453
Fax Urbanisme 961848271

DOCUMENTS NECESSARIS
Acompanyareu els originals dels documents per poder confrontar-los amb la còpia.

Còpia del permís de circulació del vehicle.
DNI o CIF de qui sol·licita.
Determinar si la real ització de les ob res de condi cionament afecten els béns ,
instal·lacions o serveis públics existents, fanals, jardineres, bancs, papereres, etc.
A) Garatges amb superfície menor o igual de 100 m2. Locals de risc especial.
Llicència de primera ocupació i/o ús regulada en la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la
Generalitat Valenciana, d'Ordenació i Foment de la Qualitat en l'Edificació.
Si no n'hi ha de l'anterior:
Memòria subscrita pel personal tècni c competent i  visada pel co l·legi professional
corresponent, en què es faça constar el  compli ment de la normativ a contra
incendi establida en el codi tècnic de l'edificació.
Plànol d'emplaçament i situació.
Plànol de planta a escala 1: 50 amb supe rfície, di mensions i  compl iment de la
normativa contra incendis.
Garatges amb superfície major de 100 m2.
Llicència de primera ocupació i/o obertura i acta de comprovació favorable com
a garatge de vehicles per als aparcaments.
En defecte de l'anterior:
Memòria descr iptiva jus tificativa vis ada pel col·legi  professi onal en què es farà
constar:
 Titular, persona física o jurídica.
 Emplaçament.
 Superfície.
 Justificació de la seguretat contra incendis en compl iment del que d isposa el

codi tècnic de l'edificació:
      SI 1 Propagació interior
      SI 2 Propagació exterior
      SI 3 Evacuació
      SI 4 Detecció, control i extinció d'incendis
      SI 5 Intervenció de bombers
      SI 6 Resistència al foc de l'estructura
Plànol d'emplaçament i situació.
Plànol en planta a escala amb superfíc ie, dimensions i compliment de la normativa
contra incendis.
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