Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUD DE TALL DE CARRERS, RESERVES
D’ESTACIONAMENT, CONTENIDORS I ALTRES
OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA
VPU-030

Dades de la persona sol·licitant
Persona física: Nom

Primer cognom

Persona jurídica: Nom o raó social

Segon cognom

Sigla o nom

NIF/NIE/Passaport
NIF

Dades del/de la representant
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper: (únicament per a persones físiques)
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviar-me
avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil
EXPOSO

A l’adreça de correu electrònic

Data i signatura
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions
particulars expressades per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura del/de la sol·licitant o representant legal

SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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SOL·LICITO
Reserva d’estacionament

Tancament de carrers

Contenidors

Altres ocupacions de la via pública
Lloc

Superfície, espai a ocupar

Dies d’ocupació

Des del dia

Fins el dia

Horari
En el cas que sigui necessari, caldrà aportar plànol on s’assenyali el lloc d’ubicació de l’ocupació sol·licitada.
Dades obligatòries en el cas que la sol·licitud d’ocupació derivi d’un assabentat/comunicació i llicència
d’obres:
Assabentat d’obres
Llicència d’obres

Número d’expedient d’obres

S’haurà d’adjuntar una còpia de l’assabentat, comunicació/ llicència.
En sol·licitud d’ocupació de la via pública realitzades per particulars i que s’hagin de senyalitzar:
Sol·licito que l’Ajuntament em faciliti la senyalització de l’espai a ocupar
INFORMACIÓ GENERAL
Legislació aplicable:
La utilització dels bens de domini públic està contemplat en l’article 218 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC).
En aquestes autoritzacions és d’aplicació l’article 57 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, ja que es tracta d’una ocupació temporal i a precari, que pot ser revocada per part de
l’administració.
L’Ordenança fiscal núm. 14, estableix la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública.

Termini de presentació de la sol·licitud:
Termini mínim de 5 dies hàbils abans de la data de l’ocupació per a les següents sol·licituds:
- Les ocupacions de la via pública que no superin els 5 dies hàbils.
- Les reserves d’estacionament que no siguin superior a 1 dia i inferior als 15 m de longitud.
- Els tancaments de carrer que no siguin superior a 1 dia hàbil i que, respecte a la via d’afectació, no estigui
compresa en alguna de les següents circumstàncies:
 Que el carrer no sigui de vianants
 Que no es vegi afectat el transport públic
Termini mínim de 10 dies per a la resta d’ocupacions
Protecció de Dades
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Esborrar
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