Demanda d'ocupació temporal de la via pública

1. Persona que sol·licita
Núm. d'identificació:

Nom i cognoms o raó social:
Representant legal:
Nacionalitat:

Núm. de document d’identitat:

Adreça (1):
Codi postal i població:
Telèfon/fax:

Adreça electrònica:

Nom de la persona de contacte:

Telèfon/fax:

Autoritzo al Comú d’Encamp a enviar-me un SMS o un correu electrònic en relació a aquest tràmit al número de telèfon mòbil andorrà
.............................................. i/o a l’adreça electrònica ....................................................................................................................
(1) Completar l'adreça amb el nom del carrer, núm. carrer, edifici, bloc, escala, pis, porta

2. Tipus d'ocupació
Tanca d'obra

Grua mòbil

Bastida

Contenidor

Piquet de voravia

Tanca mòbil

Càrrega i descàrrega

Material d’obra

Sac de runa

Hora agent de circulació

Grua fixa

Grua fixa magatzem

Altres:

3. Dimensions i característiques
Lloc de l'emplaçament:
Data inici:
Alçada:

m

Contenidors:

unitats

Llargada:

m
Sacs runa:

4. Data i signatura

T2-2017 24/10/2016

Encamp,
d
Signatura de la persona que sol·licita

Nom i cognoms:

Hora final:

Hora inici:

Data final:

del

Amplada:

unitats

m

Superfície:
Piquets:

m2
unitats

Espai reservat a l'Administració.

5. Liquidació*
Concepte:
Concepte:

Unitats
Unitats
Unitats

Concepte:

Unitats

Concepte:

Cobrat

Ml / m2
Ml / m2
Ml / m2
Ml / m2

Preu / dia

=

Preu / dia
Preu / dia
Preu / dia

=
=
=
Total:

* Operació no subjecta a IGI segons art. 6.7 de la llei IGI.

6. Resolució
La resolució d'aquesta demanda ha estat:
Favorable

Denegada

Observacions:

Data:
/
/
Responsable via pública

Legislació aplicable
• Ordinació dels preus públics de la parròquia d'Encamp de l'any en curs, publicada al BOPA.
• Ordinació de modificació de l’Ordinació de Medi Ambient i Via Pública del 5 de novembre del 2015, publicat al BOPA núm. 79, del 20 de sdesembre del 2017.
• El Comú d’Encamp us informa que aquestes dades facilitades s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats
per aquesta única finalitat, on es conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat,
segons el Decret que regula els fitxers de dades personals del Comú d’Encamp, publicat al BOPA núm. 25, any 19,
del 21 de març del 2007.
A més, en tant que persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició en els termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les
excepcions també previstes per la mateixa Llei.

