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Sol·licitud de tall de carrer (1)
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms i nom

Núm. doc. d’identitat

Particular
Sí

Adreça (tipus de via, nom, número, pis i porta)

En nom propi
No

Sí

No

Població

Nom de l’empresa o entitat (si s’escau)

NIF o CIF

Tipus
Empresa

Raó social (tipus de via, nom, número, pis i porta)

Entitat

Població

Núm. Reg. mercantil (empreses) / Núm. Reg. Generalitat (entitats)
Activitat a què es dedica (empreses o entitats)

Telèfon

Persona responsable del tall (si és diferent a la sol·licitant)

Núm. doc d’identitat

Tel. del/de la responsable

Dades del tall
Carrer sol·licitat i tram afectat pel tall

Metres lineals

Motiu del tall

Durada en hores

Obres

Trasllats

Altres (indiqueu):

Dia del tall (marqueu els que siguin necessaris)
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Les dades personals contingudes en aquesta sol·licitud estan a l’empara
de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades.

Calendari del/dels tall/s
Data del 1r tall

Hora d’inici

Data de fi

Hora de fi

Hores 1r

Data del 2n tall

Hora d’inici

Data de fi

Hora de fi

Hores 2n

Data del 3r tall

Hora d’inici

Data de fi

Hora de fi

Hores 3r

Data del 4t tall

Hora d’inici

Data de fi

Hora de fi

Hores 4t

Observacions
Es sol·licita senyalització a la Policia Local

Data

Segell del/de la sol·licitant i/o signatura

A emplenar per l’administració
Signatura i segell de la Policia Local
Agent núm.
Acceptat
Sí
(1)

Signatura i segell del Departament de Tresoreria Pagat
Sí

No

Preu total (6€/h)
No

La sol·licitud s’ha de presentar, com a mínim, 3 dies hàbils abans de la data sol·licitada pel tall i, com a màxim, amb 15 dies naturals d’antelació. Totes
aquelles instàncies presentades fora dels terminis esmentats es consideraran com a no acceptades excepte les que ho siguin per obres de caràcter
d’urgència, que no hauran de complir el temps mínim de presentació.
Tret dels casos referits, les sol·licituds es consideraran acceptades, a no ser que hi hagi comunicació expressa en contra.
La senyalització del tall serà a càrrec de la persona, empresa o entitat sol·licitant. En cas d’incompliment o deficiència, s’atendrà a allò que es recull al
Reglament general de circulació i a l’Ordenança municipal de circulació.
Es poden demanar els elements necessaris per fer la senyalització a la Policia Local, a l’apartat d’observacions d’aquesta instància.
(ORT)

