Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública

1. Persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

Núm. d'identificació:
Representant legal:
Carrer:

Núm.:

Edifici:

Bloc:

Escala:

Porta:

Pis:

Població:

Codi postal:

E-mail:

Telèfon:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Telèfon/e-mail:

2. Tipus d'ocupació
Tanca d'obres

Contenidors/sacs

Materials

Grua mòbil

Piquet de voravia

Bastida

Grua Fitxa

Terrassa

Compresors
Altres.........................

3. Dimensions i característiques
Alçada:_______________________ m

Amplada:___________________ m

Volada sobre la via pública:________m

Llargada:_________________ ml

Superfície:_____________ m2/ml
Piquets /Grues / Altres:_______ unitats

Obres majors - decret número:_____________
Lloc emplaçament:__________________________________________________________________________________________
Dates de:_______________________ a ___________________ Hora d'inici:_______________ Hora final:__________________

5. Data i signatura
Canillo,

d

T1-017

Signatura de la persona que sol·licita

de

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud
 Croquis o planol de situació

Legislació aplicable
 Ordinació tributària vigent a la parròquia de Canillo
 Reglament d'ús de la llengua oficial en organismes públics, de 22 de març de 2005
 Llei del Codi de circulació, de 10 de juny de 1999, publicada al BOPA núm. 40,any 11, de 14 de juliol de 1999
 Decret de modificació del decret de creació de l'Agència de Mobilitat, de 25 de juliol del 2001, publicat al BOPA núm. 71,any 13 de
25 de juliol de 2001
 Decret regulador de l'ocupació de la via pública a les carreteres generals i les seves zones d'influència, de 19 de febrer del 2003, publicat
al BOPA núm.17, any 15, de 26 de febrer del 2003
 Normes per a la senyalització temporal d'obres o obstacles a les vies públiques, aprovades pel Consell General el dia 30 d'agost de 1983
 Llei del Codi de circulació, de 10 de juny de 1999,publicada al BOPA núm. 40, de 14 juliol de 1999
 Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, de protecció de dades de caràcter personal, del 18 de desembre, s'informa que les dades que ens
faciliteu s'incorporaran al fitxer informatitzat del Comú de Canillo, titular i responsable del mateix; que prendrà mesures necessàries per
garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, certificació, oposició i supressió, sempre que la legislació
vigent no disposi el contrari a l'adreça de correu electrònic tramits@canillo.ad o be directament al Servei de Tràmits de l'edifici administratiu del Comú,
plaça Carlemany s/n, Canillo.

Informació complementaria
 Correspont a l'Agencia de Mobilitat autoritzar l'ocupació de la via pública, quan es tracti d'una carretera general o d'un
lloc pròxim on es pugui afectar la circulació
 El treball realitzat entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent és considerat treball nocturn
 La sol·licitud s'han de presentar 5 dies per avançat
 Si la persona que sol·licita actua en nom d'una societat, ha de ser-ne el càrrec representatiu, o tenir poders inscrits al Registre de
Societats, o estar facultar en una certificació de la junta signada pel president i el secretari de la societat

