
Particular:.................................................................................  DNI..................................Tel..........................
Domicili.................................................................................................Població.............................................
Empresa...................................................................................NIF..................................Tel..........................
Domicili.................................................................................................Població.............................................

SOL· LICITUD DÚS TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA
SOL· LICITANT: Data sol·licitud..........................................

DATA-LLOC
LLOC.................................................................................................................................................
del dia.........mes...................... any..........            : de..................a.................hores
 al dia ......... mes...................... any..........            : de..................a.................hores

DOCUMENTS QUE APORTA
Llicència municipal data...........................................núm. exp........................................................
Certificat assegurança núm.....................................companyia......................................................
matrícula vehicle...........................................

INFORME DEL CAP DE SERVEI favorable desfavorable
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

SENYALITZACIÓ/IL· LUMINACIÓ NECESSÀRIA
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Aquesta autorització només serà vàlida si es
presenta conjuntament amb l'autoliquidació de la
taxa corresponent. Haurà d'estar en el lloc dels
treballs a disposició dels agents de la Guàrdia
Urbana que ho sol·licitin.

(VEGEU-NE CONDICIONS DARRERE EL FULL)

vist i plau
el cap de servei

CROQUIS

Ajuntament
de Cornellà de Llobregat

GUÀRDIA URBANA
C/ Rubió i Ors, 65
Tel. 93 377 16 90

TIPUS D'ÚS MOTIU
❑ Reserva d’estacionament. Metres
❑ Tall d'un carril en via de més carrils en el mateix sentit
❑ Tall d'un sentit en via de dos sentits de circulació
❑ Tall total en via d'un sentit
❑ Tall total en via de doble sentit

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Canvi de data.....................................................................

En compliment d'allò que s'estableix a la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les dades recollides en aquest formulari seran 
tractades per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb la finalitat de dur a terme les gestions relacionades amb el propòsit del present document. Vostè pot exercir els seus drets 
previstos sobre les dades personals que ens facilita, fent-nos arribar la seva sol·licitud mitjançant instància presentada davant el Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament.



La sol·licitud haurà de presentar-se  amb 48 hores d'antuvi de fer-se l'ocupació,
llevat del cas que es tracti d'una reserva d'estacionament que s'haurà de sol·licitar
amb 72 hores, ja que la senyalització s'ha de posar al lloc 48 hores abans.

Al temps que queda col·locada la senyalització, el sol·licitant ha d'entregar a la Guàrdia 
Urbana el llistat de vehicles estacionats en el tram interessat. En cas de no lliurar 
l'anomenat llistat, el dia de la reserva haurà de fer front de les despeses derivades de la 
retirada de vehicles.

CONDICIONS DEL PERMÍS

La present sol·licitud, degudament autoritzada per la Guàrdia Urbana, juntament
amb l'autoliquidació de taxes, tindrà els efectes de permís i haurà d'ésser al lloc on
s'efectuïn els treballs a disposició de qualsevol agent de la Guàrdia Urbana que ho
sol·liciti.

La present autorització només permet allò especificat a la sol·licitud; per a
qualsevol modificació caldrà l'autorització de la Guàrdia Urbana i, si cal,
l'abonament de noves taxes.

La senyalització que es necessiti serà portada i instal·lada per l'interessat, sota
supervisió de la Guàrdia Urbana.

Aquest permís podrà ser anul·lat si l'Ajuntament o la Guàrdia Urbana, per raons
d'utilitat o conveniència, ho consideren necessari.

El permís s'atorga sense perjudici de tercers, sota l'exclusiva responsabilitat de la
persona a qui es concedeix, i sota el supòsit de que s'acompleixi la normativa a la
qual està subjecta l'activitat a realitzar.
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