EXP: __________

SOL.LICITUD:

□ TALL DE CARRER
□ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA (ocupació de terrenys d’ús

públic amb materials de construcció, àrids, graves, prefabricats metàl·lics i de qualsevol altre
tipus, susceptible de ser utilitzats en construccions, així com enderrocs procedents de
demolicions, reforma d’edificis, residus procedents de marbristes o d’altres indústries de
transformació o activitats similars, ocupacions per a mudances així com per a qualsevol altra
instal·lació a la via pública).
En
l’Ajuntament
de
l’Alcúdia,
s’informa
a
qui
diu
ser
____________________________________, amb DNI, _____________ telèfon de
contacte: _____________de les normes que s’estableixen per a tallar un carrer o
ocupar la via pública.
Motiu del tall u ocupació de la via pública: _______________
_________________________________________________________________
¿Hi ha llicència d’obres?
NO
SI (en cas afirmatiu cal omplir les següents dades:)
Expedient d’obres nº: ________________________________________________
Obra:
___________________________________________
Titular de la llicència d'obres: _________________________________________
Constructor: _______________________________________________________
Nom del carrer que es vol tallar: ___________________________
Dia/es per al tall de carrer:
___________________________
Temps: desde les
hores, fins a
hores
Nom del carrer que es vol ocupar: ___________________________
Data per a l’ocupació del carrer:
____________________________
M2 ocupats: ........... x 0,22€ x ............ dies =...............€(mínim: 8,33€)
Si l’ocupació és per temps superior a tres dies, cal aportar la següent documentació:
croquis acotat i descripció de l’ús de l’ocupació, subscrit per tècnic competent.
En este acte és informat que cal sol·licitar el tall de carrer i/o l’ocupació de la via pública
com a mínim amb 48 hores d’antelació. Les mesures de seguretat, senyals, balises, etcètera,
seran pròpies, és a dir, de cadascú, essent totalment responsables de no infringir cap tipus de
normativa pel que fa a la regulació i la senyalització del trànsit, així com vetllar per la fluïdesa
del trànsit i la seguretat vial.
Serà responsable dels danys a terceres persones o coses, que es produeixen com a
conseqüència de la realització de les esmentades obres.
L’INTERESSAT/ADA

1/1

