
SOL.LICITUD AUTORITZACIÓ DE GUAL / SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE VADO

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS  (RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL) (1)

A / DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

NIF

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE  CIF 

LOCALITAT /  LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP

TELÈFON / TELÉFONO E-MAIL

DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA Y NÚMERO)

A J U N T A M E N T 

D E        B E T X Í

FAX

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'ILLM. AJUNTAMENT DE BETXÍ 
SR. ALCADE PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BETXÍ

Registre d'entrada

Firma de la personal que sol.licita / Firma de la persona que solicita

Betxí, de/d' de 20

Plaça Major, 1 
12549 Betxí 
Tel. 964620002 
Fax 964621103 
www.betxi.es

(1) D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l'Ajuntament de Betxí incorporarà les vostres dades a fitxers,  
que s'utilitzaran per a finalitats municipals i no seran cedides a tercers excepte per obligacions legals i a aquelles administracions públiques que foren destinatàries 
del tractament. Per tal d'exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel.lació, dirigiu-vos per escrit a l'Ajuntament, Plaça Major, 1, 12549 Betxí i adjunteu còpia  
del DNI o equivalent. Addicionalment autoritzeu l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol.licitud mitjançant la consulta d'arxius.

 B / EXPOSA / EXPONE  
  
 Que necessita mantenir lliure l'accés per a l'entrada i eixida de vehicles de l'immoble ubicat en: 
 Que necesita mantener libre el acceso para la entrada y salida de vehículos del inmueble situado en:

Domicili (carrer / plaça i número) / Domicilio (calle / plaza y número)

 C / SOL.LICITA / SOLICITA  
  
 Que, previs els tràmits pertinents, autoritze a la persona sol.licitant la reserva d'espai per a l'entrada i eixida de vehicles 
 en l'immoble citat, així com el lliurament de la placa de gual per a la seua instal.lació. 
  
 Que, previos los trámites pertinentes, autorice a la persona solicitante la reserva de espacio para la entrada y salida de 
 vehículos en el inmueble citado, así como la entrega de la placa de vado para su instalación.
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