VIALITAT
AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ ESPORÀDICA DE LA VIA PÚBLICA AMB MOTIU D'OBRES

414 - T056

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

NIF

Domicili

C. postal

Notificar a: Sol·licitant

Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO
Que vull demanar autorització per a l'ocupació de la via pública per:
Descripció del tipus d'ocupació:

vorera

calçada

tancament carrer

ocupació parcial de carril

Altres:
Situació:

Metres:

Motiu del tall o
ocupació:
Data i hora inici:

Data i hora final:

Expedient llic. obres:

SOL·LICITO
Que, un cop realitzats els tràmits i les comprovacions necessàries, em concediu autorització per a l'ocupació de la via
pública d'acord amb els termes especificats anteriorment.

Salt,
Signatura:

Nota:
Cal fer aquest tràmit amb temps suficient (mínim 10
dies) per advertir als usuaris de la via pública.
Si l'ocupació ho requereix, s'hauran de col·locar en els
llocs sol·licitats els senyals mòbils de prohibit
estacionar amb una anterioritat de 72 hores.
La persona sol·licitant haurà de disposar dels mitjans
humans i materials necessaris per portar a terme
l'ocupació autoritzada.
ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d'obligació legal.
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
> Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.salt.cat.
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