
Ajuntament Els Poblets

A LA ALCALDIA-PRESIDENCIA
AJUNTAMENT DELS POBLETS

SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 

Instal·lacions contenidors, andamis, mudances, bastides, tancaments trànsit de carrer i 
altres en via pública.

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL DNI/NIE /CIF

NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT DNI/NIE/CIF

EN QUALITAT DE 

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS MUNICIPI CP

PROVÍNCIA TELF. FAX

NOTIFICACIONES  (EN  EL  CASO  DE  PERSONAS  FÍSICAS)  /
NOTIFICACIONS (EN EL CAS DE PERSONES FÍSIQUES)

 Recibir las notificaciones electrónicamente (necesaria la firma digital).  Correo
electrónico  de  aviso:/  Rebre  les  notificacions  electrònicament  (necessària  la
signatura digital). Correu electrònic d’avis: 

___________________________________________________________________

 Enviar  las  notificaciones  en papel  al  domicilio:  /  Enviar  les  notificacions  en
paper al domicili:  

___________________________________________________________________

DESCRIPCIÓ DE L’OCUPACIÓ

Fets i raons:

Emplaçament :
Superfície a ocupar:
Període sol·licitat i horari:
Titular de la llicència obra /declaració responsable (quan siga necessari)  amb exp. nº 



Per la present es SOL·LICITA que, tenint per presentada aquesta sol·licitud, amb la
documentació  que  a  la  mateixa  s’acompanya  i  prèvia  la  tramitació  corresponent,
s’emeta  la  corresponent  AUTORITZACIÓ.  Així  mateix  declare  que  en  cas  de
instal·lacions de contenidors , mudances i bastides em faig responsable de senyalitzar
correctament l’ocupació amb tancaments, llums de senyalització i demés elements
necessaris per a la salvaguarda de la seguretat vial i de les persones.

En el cas de tancaments de trànsit  de carrers la policia Local serà l’encarregada de
efectuar la deguda senyalització d’aquestos.

Els Poblets  a          de                             de         .

Signatura:

* En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades
arreplegades  s’incorporaran  i  tractaran  en el  fitxer  de  dades  de esta  Entitat,  que seran
conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.
La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot document d’entrada i eixida en aquesta
administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut de les competències que
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació vigent
atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT ELS POBLETS i
la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22
del Reglament (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a
l’adreça  de  correu  electrònic:  ajuntament@elspoblets.es.  Aquest  fitxer  està  inscrit  en
l’Agència de Protecció de Dades, entitat de control a la qual podrà dirigir la reclamació en
matèria de protecció de dades.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA

 Croquis de situació, en el qual es detalle la part de sòl públic que vol ocupar-
se, amb indicació de les dimensions corresponents. 

 Còpia DNI, CIF o NIE

mailto:ajuntament@elspoblets.es

