
 

 
 
 
 
 

Interesado 

NIF/CIF Nome e apelidos 

Enderezo para os efectos de notificacións 

Municipio CP Provincia Teléfono 

Correo electrónico 

Representante 

NIF/CIF Nome e apelidos 

Expón 

Que precisa colocar un vado de ........ metros para facilitar a entrada e saída de vehículos 
do inmoble con referencia catastral .................................................................. sito en 
.........................................………………………………………………………… 

Segundo a Ordenanza municipal reguladora do tráfico, a mobilidade e a seguridade viaria do 
Concello de Carballo (BOP núm. 48 do 11/03/2019), trátase dun VADO: 

 PERMANENTE, por tratarse dun dos seguintes casos: 

 Garaxes privados ou de comunidades de propietarios cunha superficie mínima de 35 m2. 

 Garaxe público e talleres que presten servizos permanentes de urxencia. 

 Garaxes destinados a vivenda unifamiliar. 

 Edificios ou instalacións de equipamentos comunitarios de carácter sanitario (hospitais e 
ambulatorios) e de carácter asistencial (centros de maiores, centros de día e centros de persoas 
con necesidades especiais, entre outros). 

 Gasolineiras, estacións de servizo, venta de carburantes. 

 Edificios destinados a organismos oficiais, cando a natureza do mesmo o esixe. 

 LABORAL, por tratarse dun dos seguintes casos: 

 Concesionarios de automóbiles, compravenda de vehículos usados e aluguer sen condutor. 

 Edificios e instalacións de equipamento comunitario de carácter educativo (escolas infantís, 
colexios, institutos...). 

 Edificios ou instalacións das administracións públicas. 

 Talleres que non xustifiquen que prestan servizo permanente de urxencia. 

 Almacéns de actividades comerciais. 

 Outras actividades de características análogas. 

 De obras: obras de construción, derribo, reforma e reparación de edificios. 

O horario laboral e de obras, establécese con carácter xeral de 07:00 a 20:30 horas, con excepción de 

SOLICITUDE DE LICENZA DE VADO 



domingos e festivos. 

 

Documentación presentada 

 
No caso dun vado permanente: 
 Copia do título habilitante para o garaxe. 
 No caso de tratarse dun aparcamento de vehículos que non exceda de 100 m2, considerarase 

local de risco especial baixo conforme ao DB-SI, e disporá de: 
- Extintor de eficacia 21A-113B. 
- Porta de saída abatible, de eixe vertical e de a lo menos 80 cm de anchura. 
- As portas de comunicación co resto do edificio serán El2 45-C5. 
- Sinalizar o recorrido de evacuación e dispor de alumeado de emerxencia. 
- Ventilación natural permanente. 

 
No caso dun vado laboral: 
 Copia do título habilitante para a actividade. 

 
No caso dun vado de obra: 
 Copia da licenza de obra. 

 
 

 
 
 
Polo que SOLICITA a autorización municipal de VADO no lugar indicado. 
 
Carballo, .... de .................. de 20  

 

 

 

Asinado ____________________ 

 

 

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CARBALLO 

 

 

 

 

Información básica sobre protección de datos  
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de 
Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE CARBALLO, con dirección en PRAZA DO CONCELLO S/N, 15100 - 
CARBALLO (A CORUÑA); lopd@carballo.gal. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CARBALLO é Servizos 
de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en lopd@carballo.gal. Os datos serán utilizados 
para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a terceiros, 
salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento 
dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en 
cualquier momento. Para elo, CONCELLO DE CARBALLO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus 
dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para 
acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo 
electrónico: lopd@carballo.gal. 


