SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A ÚS O APROFITAMENT PRIVATIU
O ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i llinatges:
DNI/NIF:
Adreça (c/, pl./ av.)
Localitat:

Telèfon:
C.P.

DADES DEL REPRESENTANT:
(S’ha d’acreditar mitjançant document original i fotocòpia)

Nom i llinatges:
DNI/NIF:
Adreça (c/, pl./ av.)
Localitat:

Telèfon:
C.P.

DEMANO: Que se’m concedeixi la corresponent AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
PER L’ÚS O APROFITAMENT DE LA VIA PÚBLICA que a continuació es
detalla:
C/___________________________ ________________________________________
_____________________________________________________________________
ENTRE TRAMS O NÚMEROS___________________________________________
ALTRES DADES IDENTIFICATIVES _______________________________________
_______________________la referida autorització té per objecte:(marcar i
emplenar el que pertoqui):

__ ESTACIONAMENT:
* Un costat de la via * Ambdós costats de la via
Distància: _________metres
Data de la reserva ___/___/___. Data col·locació senyals ____/___/____.
SENYALITZACIÓ PRÒPIA

SI

NO (marcar el que procedeixi)

SENYALITZACIÓ SOL·LICITADA a la policia local SI ___
NO

__

En el seu cas, número de senyals que es sol.liciten:_______

____ TANCAMENT DE LA VIA:(marcar si cal)
* PUNTUAL
Data del tancament: ____/_____/_____. Hora: ____,______.
Durada aproximada del tancament: _____ dies _________ hores
* ESPORÀDIC: (varis tancaments de curta durada)
Data començament del tancament: ___/___/___ Durada total: _____ mesos ____ dies
Durada aproximada de cada tancament: ______hora/es ________ minuts.
* ALTRES (especificar les condicions i circumstàncies especials)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
per la qual cosa presenta la DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
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Croquis de l’ocupació o aprofitament especial de la via pública amb els aparells que
s’hagin d’instal·lar a la via pública, per tal de realitzar les tasques objecte de la
sol·licitud com és (descripció del motiu o causa): ______________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Croquis de la reserva que es demana:

INCA,
El sol·licitant

Signatura:
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