Imprimir formulari

SERVEIS TERRITORIALS
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESERVA D'ESPAI A LA VIA PÚBLICA

439 - XIII.10.2.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

EXPOSO

Que vull demanar autorització per a la instal·lació i l'ús d'una reserva d'espai per a l'entrada i sortida de vehicles a
la via pública i alhora em comprometo a utilitzar el local per aparcament o càrrega i descàrrega de vehicles i a
declarar a l'Administració municipal si s'hi produeixen canvis.
- Tipus de reserva:

- Reserva a temps parcial:

Comunitari

Modalitat A - (de 8 a 20 h)

Permanent (reserva 24 h)

Modalitat B - (des de les 20 h a les 8 h del dia següent)

Situació de la reserva:
Metres de la reserva:

Metres quadrats del local d'aparcament:

Parcel·la cadastral:

Nombre de vehicles que entren al local:

m2

SOL·LICITO

Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, em concediu la reserva d'espai per a l'entrada
i sortida de vehicles a la via pública.
Salt,

de

de 20

Signatura sol·licitant:

Signatura propietari/ària:
(només quan el sol·licitant no reuneixi la condició de propietari)

En cas de signar digitalment, fer-ho primer en aquest requadre.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de control de la vialitat i l'ocupació de la via
pública. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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