Ajuntament de Banyoles

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ OCASIONAL DE LA VIA PÚBLICA
PER OBRES
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

REPRESENTANT

DNI / NIF / CIF

(quan calgui)

Nom i cognoms o raó social

DADES DE CONTACTE

DNI / NIF / CIF
(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Domicili

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Telèfon

Fax

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM

NO

DADES DE L’OCUPACIÓ
LLOC

Carrer

TIPUS

Número

Contenidors de runes

Reserva aparcament

Tanques i bastides

Tall de carrer

Vehicles

Horaris d’ocupació

Altres

Tonatge*

SUPERFÍCIE

Llargada

Amplada

DURADA TOTAL DIES

Del dia

DISPOSO DE LLICÈNCIA D’OBRES

SI

Al dia
NO

Núm. Expedient

TITULAR DE L’OBRA
OBRA MAJOR

OBRA MENOR

REGIM DE COMUNICACIÓ

DECLARACIO RESPONSABLE de disposar d’assegurança de responsabilitat civil en vigor que cobreixi els
danys a tercers amb una durada que coincideix amb l’activitat que es desenvoluparà.
Em comprometo a reparar els danys que es puguin causar a la via pública.
Restriccions: La via pública en cap cas serà ocupada directament per materials de construccions, sorra o runes, ni es faran les
pastes al carrer.
Observacions: Les bastides hauran de ser degudament senyalitzades i a la nit hi haurà llum de color vermell.
*D’acord amb el que disposa l’article 56 de l’ordenança municipal de circulació, en cas que l’ocupació sigui a la Plaça Major o
al carrer Àngel Guimerà caldrà especificar el tonatge. En cas que el vehicle superi les 6 tones, caldrà comunicar-ho amb 5 dies
d’antelació, es procedirà a valorar si no hi ha cap altre manera de realitzar els treballs, de no poder-se fer de cap altra manera
i el vehicle que hagi d’accedir a la Plaça Major sigui superior a 6000Kg, el sol·licitant haurà de dipositar una fiança que
dependrà del tonatge del vehicle i els treballs a realitzar. La fiança es retornarà una vegada s’hagi comprovat que el vehicle no
hagi provocat cap desperfecte

Banyoles,

Signatura

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per
al seguiment dels tràmits i actuacions de l’exercici de les seves competències i funcions. En la gestió d’aquest fitxer i en el tractament de les dades que es realitza a
l’Ajuntament es compleixen els requeriments i les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les seves dades personals únicament seran
comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot
exercir els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde –President de l’Ajuntament.

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: ajuntament@banyoles.org

