INSTÀNCIA
INSTANCIA

(Espai reservat per a segells interns)
(Espacio reservado para sellos internos)

Plaça del Jardí, 7 • 46470 ALBAL • Tel. 96 126 00 56 • Fax 96 127 08 61 • www.albal.es • info@albal.es

Sol·licitud d'Ocupació de Via Pública – Tall de Carrer
Solicitud de Ocupación de Vía Pública – Corte de Calle

Imprimir formulario

DADES D’IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI / DNI

Adreça / Domicilio

C. Postal / C. Postal

Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono

Adreça electrònica / Correo electrónico

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos

DNI / DNI

Adreça / Domicilio

C. Postal / C. Postal

Telèfon / Teléfono

Municipi / Municipio

En qualitat de / En calidad de

Representant / Representante

Adreça electrònica / Correo electrónico

Mandatari o Presentador / Mandatario o Presentador

VIA OBJECTE DE L’OVP – TALL / VÍA OBJETO DE LA O.V.P. – CORTE
Via / Vía

Dies / Días

Marque el que corresponga / Marque lo que corresponda

Horari del tall de carrer / Horario de
corte de la calle

Motiu de l’ocupació o el tall / Motivo de la Ocupación o del corte

Matí / Mañana(07:00 a 14:00 h.)
Vesprada / Tarde(14:00 a 20:00 h.)
Tot el dia / Todo el día(07:00 a 20:00 h.)

Ocupació de via pública / Ocupación
de la vía pública
Superfície / Superfície

Disposa de Llicència d’Obres / Dispone de Licéncia de Obras

m llarg / m largo

m ample / m ancho

Sí

Número / Número:

/

No

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES
Una vegada instal·lades les plaques per a la regulació del trànsit rodat per la Policia Local, l'obligació que estes estiguen
en la ubicació correcta durant tot el temps que dure el tall o l'ocupació de via pública serà de la persona interessada.
Una vez instaladas las placas para la regulación del tráfico rodado por la Policía Local, la obligación de que las mismas
estén en la ubicación correcta durante todo el tiempo que dure el Corte o la Ocupación de Vía Pública será de la
persona interesada.
La infracció de l'Ordenança reguladora en matèria de talls de carrer i OVP podrà ser sancionada amb multa de 300,51
€ (DA Única L. 7/85 en redacció donada per la L. 11/99 de 21 d'abril).
La infracción de la Ordenanza reguladora en materia de Cortes de Calle y O.V.P. podrá ser sancionada hasta con multa
de 300,51 € (D.A. Única L. 7/85 en redacción dada por la L. 11/99 de 21 de abril).
DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
En el cas que se'm denegara l'autorització, sol·licite que se m'ingresse l'import abonat en el següent compte bancari:
En caso de que se me denegara la autorización, solicito que se me ingrese el importe abonado en la siguiente cuenta
bancaria:
Oficina / Oficina

S’ADJUNTA / SE ADJUNTA

DC / D.C.

Compte / Cuenta

SIGNATURA / FIRMA
Albal,

de

de

Signatura de la persona sol·licitant / Firma de la persona solicitante

URB13_0101

Entitat / Entidad

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Albal, la finalitat del qual, de forma general, és la gestió administrativa dels assumptes concernents a l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient en
l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de la demanda, petició, llicència, permís o autorització instada en este document.
Així mateix, l’informem que les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en
qualssevol supòsits emparats per la legislació vigent.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI dirigida a l'Ajuntament d'Albal, plaça del Jardí, núm.7, CP 46470 Albal (València), o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant de l'Ajuntament amb l'exhibició del DNI
original.
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Albal, cuya finalidad, de forma general, es la gestión administrativa de los asuntos concernientes al Área de Urbanismo y Medio
Ambiente en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente
documento.
Asimismo, le informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en
cualesquiera supuestos amparados por la legislación vigente.
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por
escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Albal, Plaza del Jardí, núm.7, CP 46470 Albal (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante el Ayuntamiento con la
exhibición del D.N.I. original.

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALBAL

