
  

 

 

 

 

       AJUNTAMENT D’ALMOINES 

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALMOINES 
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporen a un fitxer normalitzat de 
l’Ajuntament d’Almoines. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos 
personalment a l’Ajuntament d’Almoines o mitjançant l’adreça de correu electrònic almoines@cv.gva.es. 

Plaza Major, 2 – CP 46723 ALMOINES (València) - Tlfn. (96) 280 42 14 - Fax  (96) 280 43 21. 

AJUNTAMENT D´ALMOINES 

          Registre d´Entrada 

 

Núm._____________________ 
 

Data _____________________ 

SOL·LICITUD GUAL 

 

Nom i cognoms 
                           

Com a 
 

D.N.I. 

Adreça 
              

Localitat 
              

Telèfon 
Correu electrònic  

EXPOSA: 

Que, ....................................................................................................................................................... pretén 
l’aprofitament especial del domini públic local per entrada de vehIcles travessant les voreres i reserva 
pública de (GUAL) segons les següents característiques: 

a) Local destinat a................................................................................................... ubicat a  
...................................................................................................................d’aquest municipi. 

b) Nombre de vehicles o llocs d’aparcament: ............................................................................ 

c) Metres lineals de reserva de la via pública: .…........................................................................ 

□ Que s’adjunta el plànol de l’emplaçament del local a escala 1:100, amb indicació de la seua superfície, 
amplària i situació exacta de l’accés. 

□ Que s’adjunta justificant d’ingrés de la taxa corresponent. 
 

Quota tributària Taxa Placa Total 

Vivendes unifamiliars, garatges o aparcaments 
públics o privats. 
De 1 a 5 vehicles 
Més de 5 vehicles *  

 
 

40 
40+(6€ x____)= 

 
 

15,03 
15,03 

 
55,03 

Garatges comunitats de veïns 
 De  1 a 5 vehicles 
Més de 5 vehicles * 

 
70 

70+(6€ x ____)= 

 
15,03 
15,03 

85,03 

Establiments comercials, industrials, mercantils o 
de serveis. 

70 15,03 85,03 

*+6€ per cada plaça d’aparcament de vehicle. 
INGRESSAR EN L’ENTITAT BANCÀRIA 

 CODI IBAN ENTITAT OFICINA D.C. NUM. COMPTE 

CAIXA POPULAR ES45 3159 0064 1025 23181622 

BANKIA ES68 2038 9036 2660 00053446 

 

Per tot l’exposat SOL.LICITA, que tenint per presentat aquest escrit, previs els tràmits que 
considere pertinents, es concedesca l’oportuna llicència municipal. 

Almoines, a ____de _________________de 2.01__ 
                          

                                                                          Signat: ___________________________ 
( Nom i cognoms)  

mailto:Almoines@cv.gva.es


 

 

Nom i cognoms 
                           

Com a 
 

D.N.I. 

Adreça 
              

Localitat 
              

Telefon 

 
 
EXPOSA: Que coneix l’article 10 de l’ordenança municipal Reguladora de la Taxa per entrada de 
vehicles travessant les voreres i la reserva de vía pública per aparcament exclusiu, càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, i em compromet a cumplir al meu càrrec el seu 

apartat 3) on es detallen les condicions geomètriques i materials per nivellar, rebaixar i pintar  la 
vorera   com s’especifica en el plànol adjunt 
 
 

    
 

Almoines, _______ de __________________ de 2.01___. 
 
 
 
 
 

Signat: _____________________________ 
( Nom i cognoms)   

 
 

 


