
Nom i Cognoms:

State Zip Code

Ajuntament de La Vilavella, Plaça de la Vila, 1, 12526 La Vilavella (Castelló de la Plana)  
Tel: 964677448  Fax: 964677635 info@lavilavella.es www.lavilavella.es

Ajuntament  
de La Vilavella

Sol·licitud d'Autorització Local - Iberdrola

Signatura del sol·licitant:

La Vilavella,  de de 20

- Ajuntament de La Vilavella  -  
- Sr. Alcalde-President  -

- La Vilavella -

C.I.F./D.N.I.

Com a:

Direcció:

Localitat: Província:

Telèfon:

Codi Postal:

Exposició de fets i raons

Dades del sol·licitant

DECLARE:

Sent propietari o inquilí d'un local situat a:

Que el local no està destinat a vivenda.
Que en el local no s'exercix ninguna activitat que requerisca llicència municipal per al seu exercici i 
únicament s'utilitza per a finalitats pròpies.

Que el local reunix i es mantindran les necessàries condicions higièniques.
Que si es produïxen canvis en l'ús o condicions del local, es comunicarà inmediatament a l'Ajuntament i a 
la empresa Iberdrola.

SOL·LICITA:

Se li expedisca la corresponent autorització per a presentar a IBERDROLA, amb la finalitat de subscriure el corresponent 
contracte de servei de llum elèctrica per a aquest local.

Documents que s'adjunten:

Fotocòpia D.N.I./C.I.F.

Contracte d'arrendament

Escriptura de propietat
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