SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL DE GUAL PER A COMUNITAT DE
PROPIETARIS
Sr./Sra. ______________________________________________, amb núm. de DNI (o equivalent)
______________________
Com a president de la Comunitat de Propietaris.
Adjunta DNI o equivalent de la persona sol·licitant i document acreditatiu de la representació de la
Comunitat de Propietaris.
Com a administrador de la Comunitat de Propietaris.
Adjunta DNI, o equivalent, de la persona sol·licitant i document acreditatiu de la representació de la
Comunitat de Propietaris.
Domicili a l'efecte de notificacions:
Carrer/Av./Plaça ________________________________________________, núm. ________, planta
_______, codi postal ________________, població ________________________ i núm. de telèfon
___________________.

DADES DEL GARATGE PER A L'ENTRADA DEL QUAL SE SOL·LICITA LA LLICÈNCIA DE GUAL
Nom de la Comunitat de Propietaris ________________________________________________
domicili _________________________________________________________, núm. _________
té entrada per ____________________________________________________, núm. _________
2

superfície total en m ____________________________, superfície útil _____________________
longitud d'entrada del gual en metres lineals __________________________________________
Adjunta CIF de la Comunitat de Propietaris

DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ACOMPANYA (en el cas que s'haguera aportat en l'expedient de
concessió de llicència d'obertura del garatge, fer-ho constar)
Plànol de situació a escala 1: 2.000 de la cartografia municipal
Plànol de la façana de l'immoble, amb acotacions expresses de l'entrada sol·licitada a escala 1:50
Plànol de planta i nombre de places existents per planta, o zona específicament reservada per a
aparcament, quan siga procedent
Fotografia de la façana de l'immoble, centrada en l'entrada de vehicles
Llicència de primera ocupació de l'immoble
Llicència de modificació d'ús i d'obra per a habilitar el local com a garatge, quan siga procedent
Llicència d'obertura de garatge, d'acord amb el que disposa l'art. 28 de la Llei 3/2004, de 30 de
juny, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació i foment de la qualitat de l'edificació

SOL·LICITA:
Que, previs els tràmits oportuns, i de conformitat amb la documentació que s'acompanya, se li
atorgue la llicència municipal de gual corresponent per al local indicat.
La Vila Joiosa, ___ d_______________ de 20____
(Firma)

