1. Guardar arxiu PDF al seu ordinador.
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GUARDAR ARXIU

IMPRIMIR

Dades de la sol·licitud
Número de permís d’obres

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE
RESTRICCIONS A LA VIA PÚBLICA

Data

Hora

Funcionaris/àries actuants

Dades de la persona que formula la sol·licitud
Nom i Cognoms

D.N.I

Empresa que representa

C.I.F Empresa

Adreça de l’empresa (tipus de via, nom i número)

Municipi

Telèfon Empresa

Telèfon/s de Contacte (OBLIGATORI)encarregat de l’obra, treballador...

Sol·licitud que formula
Tallar un carrer

Tallar un carril

Reservar Estacionament

altres

Zona que afectarà la restricció (Carrer, tram de carrer , cruïlla...)
Dia i horaris de la restricció
Dia i hora d’inici

___/___/20__ a les ___:___

Data i hora fi restricció

___/___/20__ a les ___:___

Talls esporàdics
Tall continuat

Tall total
Tall parcial

Motiu pel que sol·licita la restricció
Descàrrega material
Obres en via pública
Descàrrega formigó
Altres
La sol·licitud s’haurà de fer amb un mínim d’antelació de 48 hores al moment de l’inici de la restricció, excepte en casos
d’urgència degudament justificats.

Aquest document no eximeix de l’obligació de disposar els corresponents permisos municipals que autoritzin
l’activitat a desenvolupar per qui ho sol·licita. La senyalització i tanques necessàries seran col·locades pel sol·licitant un s’hagi
acordat el contingut i ubicació amb la Policia Local, previ pagament de les taxes fixades a l’Ordenança fiscal.

El sol·licitant resta obligat a mostrar el present document a qualsevol agent de la Policia Local que així ho
requereixi.

En casos d’existència de guals que restin afectats per aquesta autorització se’ls ha de facilitar l’entrada o sortida de
la
manera més adient possible.

Un cop s’ha iniciat la restricció, el sol·licitant resta obligat a que la senyalització estigui degudament col·locada, així
com a
comunicar a aquesta Policia Local, en el moment que s’inicia i finalitza la referida restricció.
AUTORITZAT per:

Signatura del Sol·licitant

Signat per:

Especificacions internes de la Policia Local
S’ha de senyalitzar la zona en data ___/___/20__ pel torn M-T-N
S’han de fer avisos per veïns i/o vehicles estacionats, que es posaran amb_____ hores d’antelació.
S’ha de fer una ruta alternativa a la circulació i
S’han de posar pannells informatius de la ruta.
Circularan vehicles pesats en contra direcció
Estacionament de camió-bomba o camió grua.
Informar a l’empresa de transport públic municipal.
Informar BUS escolar
Altres:
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