TALL DE CIRCULACIÓ
OCUPACIÓ DE LA VORERA O VIAL

OCUPACIÓ TERRENYS DE DOMINI PUBLIC

1. DADES DEL SOLꞏLICITANT
Nom solꞏlicitant:
Representant

NIF:
NIF:

Adreça (a efectes notificacions):
Correu electrònic:
Municipi:

Codi postal:

Telèfons
2. DADES OCUPACIÓ
2.1
TALLS DE CIRCULACIÓ:

Fax:

Motiu ocupació

Núm. Llic.obra:

Carrer:

Núm.

Entre el carrer

i

Data tall de carrer:
2.2
OCUPACIÓ AMB MATERIALS O ELEMENTS:

Hora inici:

Hora final:

Motiu ocupació

Núm. Llic.obra:

Carrer:

Núm.

Elements a instalꞏlar:
m2 Període ocupació:

Superfície total a ocupar:
Data inici:

Data final:

CAL ADJUNTAR CROQUIS DE L'OCUPACIÓ (que inclogui un plànol a escala 1:100-1/200 amb les mides de l'ocupació, l'amplada de la vorera
i la calçada, la ubicació dels elements urbans (arbres, fanals..) situats en la zona afectada

3. MITJANÇANT AQUEST ESCRIT, SOL.LICITO
L'atorgament de la llicència d'ocupació de la via pública d'acord amb les dades consignades i amb els documents
que s'adjunten.
L'atorgament de la llicència de tall de la circulació d'acord amb les dades consignades i amb els documents que
s'adjunten.
4. INFORMACIÓ DE LA SOLꞏLICITUD
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Per SMS:
Per correu electrònic:
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta solꞏlicitud d'acord amb la
normativa legal vigent (Llei 39/2015)
A

,

de

de 20

signatura

Política de protecció de dades de caràcter personal
L'Ajuntament d’Olèrdola solꞏlicita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la
tramitació solꞏlicitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en
cada cas.
L'Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les
mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.
Exercici de drets d'accés, cancelꞏlació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD
Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en horari d’oficina de dilluns a divendres,
de 07:30 a 15:00 h, de l’Ajuntament d’Olèrdola, Av. Catalunya, 12,Olèrdola 08734, Tel. 93-8903502, indicant clarament en l'assumpte: Tutela
de Drets LOPD.

