Ajuntament de Villalonga

C/ Enginyer Rosselló, 001 - 96 280 50 04 - ajuntament@villalonga.es - www.villalonga.es

SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ DE TALL DE VIA PUBLICA /
SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE CORTE DE VÍA PÚBLICA
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
Cognoms i Nom / Apellidos y Nombre:
Adreça / Dirección:

Nº:

Localitat / Localidad:
DNI:

C.P:

Telf.:

Correu electrònic / Correo electrónico:

Llicència municipal, en el seu cas / Licencia municipal, en su caso:
EXPOSA / EXPONE
Que precisa reserva de via pública per / Que precisa reserva de vía pública para:

Mudança / Mudanza

metres / metros

Instal·lació de grua / Instalación de grúa

metres / metros

Instal·lació de contenidor / Instalación de contenedor

metres / metros

Càrrega i descàrrega ocasional / Carga y descarga ocasional

metres / metros

Altres / Otros:

metres / metros

Sol·licita autorització per a la reserca en el carrer / Solicita autorización para la reserva en la calle:
El dia / El día
aproximada de

a les / a las

amb una duració aproximada de / con una duración

Villalonga, a ______de________________de _____.
Autorització Vº.Bº. / Autorización Vº.Bº.

Signatura del sol·licitand/ Firma del solicitante.

Signat / Firmado:_________________
NOTA:
La present sol·licitud s'autoritza baix les següents condicions
1.- El promotor/constructor de l'obra es farà responsable de regular el trànsit i adoptar les mesures de senyalització i
seguretat en el tram afectat pel tall de la via pública, amb un mínim de 2 persones.
2.- Finalitzada l'ocupació i/o tall, es deurà netejar la via pública de materials i restes d'obres
La presente solicitud se autoriza bajo las siguientes condiciones
1. - El promotor / constructor de la obra se hará responsable de regular el tráfico y adoptar las medidas de señalización
y seguridad en el tramo afectado por el corte de la vía pública, con un mínimo de 2 personas.
2. - Finalizada la ocupación y / o corte, se deberá limpiar la vía pública de materiales y restos de obras.

