
Condicions particulars
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

 Dades de la persona sol·licitant
 Nom i cognoms o raó social:
 DNI/NIF:                                      Telèfon i correu electrònic:
 Domicili a efectes de notificacions:                                                                             Localitat i CP:

 Dades de l’ocupació
 Emplaçament i dies

 Tipus d'ocupació

  Tall de carrer
  Reserva d'estacionament
  Càrrega i descàrrega

 Motiu de l'ocupació

Sant Adrià de Besòs,       d                 de       

Signat

 Documentació que s’acompanya:
  Fotocòpia DNI i NIF de la persona propietària i de la persona sol·licitant
  Fotocòpia acreditació de la representació de la persona sol·licitant

Condicions generals

Plaça de la Vila, 12 · 08930 Sant Adrià de Besòs · Tel. 93 381 20 04 · Fax 93 381 70 56 · CIF P-0819300-E · www.sant-adria.net

Les dades facilitades per vostè en aquesta sol·licitud/formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs i el titular del fitxer les podrà utilitzar per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 

sol·licitud presentada davant el Registre general d'entrada de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Servei de Territori

(1) La restricció del carrer i situació d'elements addicionals, si n'hi ha, els haurà de senyalitzar la persona
sol·licitant, amb mitjans propis  (tanques, senyals reglamentaris d'obres, etc.)
(2) El tall de la via, inexcusablement, haurà de ser protegit per personal auxiliar de l'empresa degudament uniformat,
i equipat amb els senyals portàtils adients, a més de tanques o cons necessaris per seguretat.
(3) Es deixarà un pas mínim d'1,2 m per al pas de vianants, no es permetrà l'ocupació total de la vorera, i en tot cas
s'habilitarà un pas adjacent.
(4) S'ha de permetre l'accés i sortida dels veïns i empreses en tot moment a les finques annexes.
(5) Per poder retirar vehicles afectats per l'activitat, s'haurà de senyalitzar amb una antelació de set dies.
(6) Es respectaran en tot moment les indicacions dels membres de la Policia Local o del Servei de Via Pública
municipal.
(7) En cas d'utilització de maquinària a la vorera, cal treure aquesta maquinària quan no es realitzi cap tipus 

d'operació.
(8) S’haurà de disposar de la documentació que estableix la normativa vigent, així com d’una pòlissa d'assegurança
de responsabilitat civil que cobreixi els eventuals danys que es puguin produir durant l'activitat.
(9) Es respectarà el límit de soroll permès per la normativa vigent.
(10)Es mantindrà la neteja de l’espai afectat.

http://www.sant-adria.net/
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