Ocupació via pública
Destinació: OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

I · SOL·LICITANT
Cognoms:

Nom:

CIF/NIF:

Adreça:

Localitat:

Província:

Tel.:

CP:

E-Mail:

En representació de:

CIF/NIF:

2 · NOTIFICACIÓ

En paper

Electrònica

3 · SOL·LICITA L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
La sol·licitud s'haurà de presentar amb una antelació mínima de 8 dies.
Data d'inici de l'ocupació de la via:

Termini de l'ocupació:

Emplaçament:
Motiu:

Obra

dies

Superfície (metres): ample

x llarg

Zona a ocupar (vorera, calçada, totes dues):
Altres (descripció treballs)

ELEMENTS DEPOSITATS:
SI
NO , Horari:
MUDANÇA, Sol·licita senyals de prohibit estacionar?
(L'interessat serà responsable de la seua recollida, col·locació i posterior devolució). NOTA: Davant l'existència d'un vehicle
estacionat en el lloc reservat, sol·licitarà la intervenció de la Policia Local, FER CONSTAR, que en cas d'haver de retirar el vehicle
amb grua, el servei correrà sempre a càrrec del sol·licitant.
TALL DE CARRER, Sol·licita retirada de vehicles?

SI

NO , Horari:

CONTENIDOR D'ENDERROCS

BASTIDA

TANCAT, Permet trànsit de persones?

SI

NO

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ

UNS ALTRES:
Núm. de la llicència d'obres i titular de la llicència:
4 · DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD
Pla a escala assenyalant la zona a ocupar, així com la seua senyalització i ordenació del trànsit
En bastides i contenidors, s'haurà d'aportar la còpia de l'últim rebut de pagament del segur i la còpia de la pòlissa.
5 · AUTOLIQUIDACIÓ
Pot liquidar-se la taxa entrant en la següent adreça: https://ovt.tributoslocales.es/ovt/expj/462056/apucol/homenoauth/pag3 i anar a l'apartat
“Autoliquidar les meues taxes” i en l'apartat “Concepte a liquidar”, seleccionar MM – TAXA MERCANCIES I MATERIAL
6 · Oposició expressa de l'interessat a la consulta de dades que consten en l'Administració
D'acord amb el que es disposa en l'Article 28.2 de la Llei 39/2015 la consulta de dades és AUTORITZADA pels interessats llevat que conste
en el procediment la seua oposició expressa o la llei especial aplicable requerisca consentiment exprés.
NO PRESTA EL SEU CONSENTIMENT perquè l'Ajuntament de Puçol realitze la consulta de les dades relatives a la identitat del
sol·licitant a la Direcció General de Policia Nacional.i aporta fotocòpia compulsada del seu DNI/NIE.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Puçol
Finalitat del tractament: Tramitació de la sol·licitud
Legitimació: Compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat.
Destinataris: No seran cedits a tercers, llevat que siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com
en els supòsits previstos, segons Llei.
Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seues dades, així com oposar-se o limitar el tractament.
Informació Addicional: Pot consultar més informació, i exercir els seus drets en http://sede.puçol.es en l'apartat d'Informació de protecció de
dades
Signatura - Com a prova de conformitat amb el que s'ha manifestat sobre el tractament de les meues dades personals, així com amb el
sol·licitat en la instància, signe la present,

Puçol, a

de

de

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE PUÇOL
Plaça Beat Ribera, 15 · 46530 Puçol (València) · Tel.: 96 142 13 03 · www.puçol.es · sede.puçol.es · registro@pucol.es

