SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES I/O INSTAL·LACIONS
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

DNI/NIF
Núm.

Adreça
Població

CP

Tel. mòbil contacte

Bloc.

Esc.

Porta

Província
Tel. contacte

Adreça
electrònica
EXPOSA:
Que en relació amb la llicència núm. ______________ per a la realització de les obres i/o instal·lacions situades al carrer
_______________________________________________, en compliment de l’article 2 de l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, que regula l’ocupació de la via pública o terrenys
d’ús públic amb puntals, contenidors d’obra, bastides, tanques i altres elements anàlegs, el/la qui subscriu SOL·LICITA:
OVP (Ocupació via pública)
Motiu
Carrer
Superfície
ocupada (m2)

Nucli
Nombre de
dies d’ocupació

De dia ________/____________________/________
a dia ________/____________________/________

Horari d’OVP
SENYALITZACIÓ SOL·LICITADA

UNITATS

Necessit discs de «prohibit estacionar»
Necessit tanques per a tancament de carrer
Necessit adhesius i passaré a recollir-los per l’oficina de la Policia Local (c/ Andalusia, 11)

S’ADJUNTA PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT (en cas que sigui necessari)
SE SOL·LICITA L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA (OVP) AMB L’ANTELACIÓ MÍNIMA DE 48 H.
*Quadre de formalització obligatòria a tots els camps.
*S’adjunta rebut de pagament de la taxa per l’ocupació de la via pública, segons l’article 7 de l’ordenança fiscal esmentada.
El/la qui subscriu manifesta que s’ajustarà a les condicions següents:
a) No es podrà fer efectiva, en cap circumstància, l’ocupació de la via pública si prèviament no s’ha obtingut la corresponent
llicència d’obres que motiva la dita ocupació.
b) Si en el moment de fer la sol·licitud es desconeixen les dates exactes d’ocupació i únicament se’n determina la duració, la
data en què es faci efectiva haurà de comunicar-se a la Policia Local amb tres dies d’antelació com a mínim.
c) En cas de tancament de carrer o d’interrupció de la circulació s’haurà de posar en coneixement de la Policia Local, amb
una antelació mínima de tres dies. El tancament del carrer únicament es podrà dur a terme quan s’obtengui un escrit de la
Policia Local que no existeix inconvenient per efectuar-lo. L’escrit esmentat s’haurà de recollir a les oficines de la Policia Local
(c/ Andalusia, 11 Llucmajor).
d) L’ocupació de la via pública s’haurà d’efectuar sempre a la banda de carrer en què estigui autoritzat l’aparcament de
vehicles.
e) L’espai de la via pública que sigui objecte de l’ocupació haurà de quedar degudament senyalitzat, especialment al vespre,
utilitzant a aquest efecte llums, cintes reflectants, etc.
Llucmajor, ____ d _____________________ de _________
(signatura)
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