COMUNICACIÓ DE RESERVA TEMPORAL D’ESTACIONAMENT:
Mudances, càrrega i descàrrega, contenidors, sacs de runa o filmacions en finques privades
Empresa

Particular

Dades sol·licitant o empresa
Nom i cognoms o raó social

NIF /CIF

Domicili per a notificacions
Població

Codi postal

Telèfons

adreça electrònica

Dades representant
Nom i cognoms

NIF

Domicili
Població

Codi postal

Telèfons

adreça electrònica

COMUNICO: Efectuaré una reserva temporal d’estacionament en el municipi amb les seguents
caraterístiques i per motiu de:
1. Contenidors: unitats: .............

periode: del ............................................. al .......................................

Emplaçament: via .............................................................................................................núm....................
Relacionat amb llicència / comunicació d’obres
2. Sacs de runa: unitats: ..............

Si

No

Expedient núm....................................

periode: del ............................................. al ...........................................

Emplaçament: via .............................................................................................................núm....................
Relacionat amb llicència / comunicació d’obres

Si

No

Expedient núm....................................

3. Mudança, càrrega i/o descàrrega
4. Estacionaments en via pública per sessions i/o filmacions a l’interior de finques privades

EMPLAÇAMENT 1 (camp obligatori pels punts 3 i 4)
Reserva d’estacionament

Tall parcial de carrer

Tall de carrer

Via:

Núm:

Data dia 1:
HORARI:

Comença:

hores

Data dia 2:
HORARI:

Comença:

hores

Longitud ocupació:

metres lineals

Finalitza:

hores

Longitud ocupació:

metres lineals

Finalitza:

hores

EMPLAÇAMENT 2 (camp opcional si hi ha més d’una ubicació pels punts 3 i 4)
Reserva d’estacionament

Tall parcial de carrer

Tall de carrer

Via:

Núm:

Data dia 1:
HORARI:

Comença:

hores

Data dia 2:
HORARI:

Comença:
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hores

Longitud ocupació:

metres lineals

Finalitza:

hores

Longitud ocupació:

metres lineals

Finalitza:

hores

Informació addicional sobre l’ocupació de via pública: (transports especials, grues i altres
reserves d’estacionament o tall de carrer si ho considera oportú)

Croquis:

DECLARO: (obligatori emplenar aquest camp a les empreses de mudances, grues, transports o similars)
Que l’empresa sol·licitant té contractada i està al corrent de pagament d’una pòlissa de responsabilitat
civil per a empresa de transports i mudances amb l’entitat asseguradora:
__________________________________________________________________________________
amb número de pòlissa_______________________________________________________________
i amb un període de cobertura del _________________________al __________________________
Que l’empresa sol·licitant està exempta del pagament del rebut de l’IAE
(segons l’art. 4 de l’Ordenança Fiscal núm. 3)
Que l’empresa sol·licitant està al corrent del rebut del pagament de l’IAE
- Que el dia i lloc en què s’efectui la mudança, les persones responsables de la empresa que la
realitza disposaran d’ una còpia de la pòlissa d’assegurança i del rebut de l’IAE
- Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud
- Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Sant Cugat qualsevol variació que pogués
produir-se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la
normativa vigent.
Tràmit subjecte a taxes.

Signatura de la persona interessada o representant

Sant Cugat del Vallès, …………..d …………………………… de 20……..
Alcalde/essa de l’Ajuntament de Sant Cugat
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), us informem que les dades
consignades en aquest document seran incorporades al fitxer GESTIÓ D’EXPEDIENTS, creat per l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud així com mantenir–vos informats sobre els serveis municipals que puguin
ser d’interès. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,
presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat
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