Llicència d’obres Exp. Núm.:_____________

SOL·LICITUD DE PERMÍS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

El sr./a. _________________________________________________________________________, amb domicili per a
notificacions a ____________________________________________________________núm. _______________,
municipi de _____________________________________ codi postal ___________: telèfon __________________
i D.N.I. núm._______________________, en representació de ___________________________________________

que ha sol·licitat la llicència urbanística per a: (reproduir allò que s’hagi fet constar a la petició del permís d’obres)
_____________________________________________________________________________________________
al carrer/urbanització ________________________________________________________, núm. _______________
DECLARA que l’actuació projectada (assenyaleu el supòsit escaient):
( ) SI comporta ocupació de la via pública
( ) NO comporta ocupació de la via pública
Els següents apartats només cal omplir-los si s’ha contestat SI a la casella anterior.
EMPLAÇAMENT: ________________________________________

MIDES:______________

La causa de l’ocupació serà (assenyaleu els supòsits que us afectin):
(
(
(
(
(
(

) CONTENIDOR DE RUNES
) CÀRREGA I DESCÀRREGA
) BASTIDES
) TANQUES DE PROTECCIÓ
) GRUES (*)
) ALTRES SUPÒSITS (especificar-los) _______________________________

( ) TAULES I CADIRES

(*) Aquesta declaració només es referirà a l’ocupació de la via i no eximeix de la necessitat d’obtenir permís específic
per a la seva instal·lació.

TEMPS d’ocupació: DATA INICIAL: ____/____/____ ; DATA FINAL: ____/____/____ TOTAL:
Horari: de ______

_________

a _______ hores

En conseqüència SOL·LICITA autorització per a l’esmentada ocupació d’espais públics i es compromet a efectuar la
senyalització de seguretat diürna i nocturna de la normativa vigent i adoptar totes aquelles precaucions que siguin
necessàries per a eliminar situacions de risc o perill a la via, en especial, per als vianants i per a la circulació de
vehicles.
Així mateix, es compromet a no excedir, en cap cas, el temps d’ocupació autoritzat i reconeix el caràcter revocable de la
llicència per raons d’interès públic i, especialment, quan sigui necessari deixar expedita la via pública amb motiu de la
realització d’obres o de qualsevol altra activitat municipal.

Caldes de Malavella, ___________________________________
Signa l’interessat

