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 DADES DEL SOL·LICITANT:
 Nom i Cognoms:

 DNI/CIF:  Telèfon:

 Adreça:  C.P:

 Població:  Província:

 Correu electrònic:

 En representació de:  DNI/CIF:
Autoritze expressament a l'Ajuntament de Picanya a enviar a l'adreça de correu electrònic dalt assenyalada, les notificacions que hagen de practicar-me en 
els expedients en què siga part o puga tindre un interés legítim, amb plens efectes jurídics com disposa l'art. 59.3 de la Llei 30/92 L.R.J.-P.A.C.

 SOL·LICITE:

Que es concedisca l'autorització d'ocupació de via pública

Signatura Picanya, de de 

 EXPOSE:
Que he de realitzar l'ocupació en via pública amb les dades que s'indiquen a continuació:

Ubicació de l'ocupació:

Requereix llicència d'obres Obra menor Obra major

Tipus d'ocupació:

Zona d'estacionament permés 

Calçada sense tall de circulació

Calçada amb tall de circulació Horari:

Descripció de l'ocupació:

Bastida Contenidor

Material d'obra Caseta d'obres

Maquinaria Metres quadrats:

Mudança Barraques de fàcil desmuntatge que no siguen d'obra

Parada de venda ambulant Altres:

Reserva per acte festiu Metres lineals:

Termini d'ocupació:

Des de: Fins a: Nº de dies:

** No s'autoritzarà la senyalització de les ocupacions sol·licitades amb un termini inferior de 48 hores 
d'antelació.


logoajuntament.gif
.\columnaesq.gif
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
dades personals
situació exposada
sol·licitud
 DADES DEL SOL·LICITANT:
 Nom i Cognoms:
 DNI/CIF:
 Telèfon:
 Adreça:
 C.P:
 Població:
 Província:
 Correu electrònic:
 En representació de:
 DNI/CIF:
 SOL·LICITE:
Que es concedisca l'autorització d'ocupació de via pública
Signatura
Picanya, 
de 
de 
 EXPOSE:
Que he de realitzar l'ocupació en via pública amb les dades que s'indiquen a continuació:
Ubicació de l'ocupació:
Requereix llicència d'obres
Tipus d'ocupació:
Descripció de l'ocupació:
Termini d'ocupació:
** No s'autoritzarà la senyalització de les ocupacions sol·licitades amb un termini inferior de 48 hores d'antelació.
9.0.0.2.20101008.1.734229
	NomCognoms: 
	DNICIF: 
	Telefon: 
	Adreça: 
	: 
	Poblacio: 
	Provincia: 
	EMail: 
	Representacio: 
	RepresentacioCIF: 
	CasillaVerificación1: 
	Dia: 
	mes: 
	Any: 
	BotónImprimir1: 
	UbicacioObra: 
	Celda1: 
	DesDeOcupacio: 
	FinsOcupacio: 
	Ndies: 
	Altres: 



