SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, TALL DE CARRER, PAS DE CAMIÓ O RESERVA
D'ESTACIONAMENT
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA, CORTE DE CALLE, PASO DE CAMIÓN O
RESERVA DE ESTACIONAMIENTO
DADES DE LA PERSONA QUE FA LA SOL·LICITUD O DE LA PERSONA QUE EN FA DE REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
*Nom / Nombre

*Primer llinatge / Primer apellido

*DNI/NIF

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Telèfon / Teléfono

Adreça postal / Dirección postal

Número

Municipi / Municipio

Província / Provincia

Informació bàsica sobre protecció de dades (Reglament General de Protecció de Dades
(UE)2016/679). Identificació del tractament: circulació. Responsable: Ajuntament de Calvià.
Finalitat: gestió I concessió, si n'és el cas, de les autoritzacions municipals per reserves
d'estacionament en la via pública per activitats I events concrets, i pel pas de vehicles pesats
pels nuclis residencials. Legitimació: desenvolupament de les competències municipals
conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local. Destinataris:
persones físiques o jurídiques que presentin les sol·licituds, formularis o transmissions
electròniques. Drets: la persona sol·licitant té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així
com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional: http://www.calvia.com/protecciodades

C. Postal

Pis / Piso

País

Información básica sobre protección de datos (Reglamento General de Protección de
Datos (UE)2016/679). Identificación del tratamiento: circulacion. Responsable: Ajuntament de
Calvià. Finalidad: gestión y concesión, en su caso, de las autorizaciones municipales para
reservas de estacionamiento en la vía pública por actividades y eventos concretos, y para el
paso de vehículos pesados por los núcleos residenciales. Legitimación: desarrollo de las
competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora del
régimen local. Destinatarios: personas físicas o jurídicas que presenten las solicitudes,
formularios o transmisiones electrónicas. Derechos: la persona solicitante tiene derecho a
acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional . Información adicional: http://www.calvia.com/protecciondatos

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE

*Nom de l'entitat o persona física / Nombre de la entidad o persona física
*DNI/NIF

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico

Adreça postal / Dirección postal
Municipi / Municipio

Telèfon / Teléfono
Número

Província / Provincia

C. Postal

Pis / Piso

País

OBJECTE / OBJETO
Reserva d'estacionament / Reserva de estacionamiento
Metres lineals / Metros lineales:
Un costat / Un lado
Ambdós costats / Ambos lados
Tallament de carrer / Corte de calle
Parcial (un carril)

Total (Tots el carrils / Todos los carriles)

Ocupació de la via pública / Ocupación de la vía pública

Metres quadrats / Metros cuadrados:

Pas de camió que supera el tonatge permès a la zona / Paso de camión que supera el tonelaje permitido en la zona
Matrícula
Tonatge del camió / Tonelaje del camión

DADES SOBRE L'ACTUACIÓ / DATOS SOBRE LA ACTUACIÓN
Motiu de la sol·licitud / Motivo de la solicitud

Carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 107184 Calvià (Mallorca)
Telèfon 971 13 91 00 - Fax 971 13 91 46

Els camps marcats amb * són obligatoris / Los campos marcados con * son obligatorios

Hi ha expedient de llicència d'obra major? / ¿Hay expediente de licencia de obra mayor?
Sí – Núm.

No

Ubicació de l'actuació / Ubicación de la actuación
Població / Población

Carrer / Calle

Número

Dades temporals / Datos temporales
Data d'inici / Fecha de inicio

Hora d'inici / Fecha de inicio

Qui senyalitzarà? / ¿Quién señalizará?

Data de finalització / Fecha de
finalizacion

Sol·licitant / Solicitante

Hora de finalització / Hora de
finalización

Policia Local de Calvià

(amb 48 hores d'antelació / con 48 horas de antelación)

(segons disponibilitat / según disponibilidad)

Documentació / Documentación
Document / Documento

Adjunta

AP

Comunicació prèvia o sol·licitud d'obra / Comunicación previa o solicitud de obra
Plànol senyalitzant l'actuació / Plano señalizando la actuación
Fitxa tècnica del camió (en el seu cas) / Ficha técnica del camión (en su caso)
Pagament de taxes-liquidació / Pago de tasas-liquidación
Per no haver d'aportar documents elaborats per l'administració, autoritz l'Ajuntament de Calvià perquè verifiqui la seva veracitat
utilitzant els mitjans telemàtics necessaris / Para no tener que aportar documentos elaborados por la administración, autorizo al Ajuntament de
Calvià que verifique su veracidad utilizando los medios telemáticos necesarios
Nom de l'administració / Nombre de la administración

Departament / Departamento

M'opòs que es consultin les dades en posessió d'altres administracions, i aportaré jo mateix les dades i els documents requerits per
la sol·licitud / Me opongo a que se consulten los datos en poder de otras administraciones públicas, y aportaré yo mismo los datos y los
documentos requeridos por la solicitud
CONSIGNAU EL MITJÀ PREFERENT PER A COMUNICACIONS / CONSIGNE EL MEDIO PREFERENTE PARA COMUNICACIONES
Telèfon / Teléfono
Del sol·licitant / Del solicitante
Del representat / Del representado
Correu electrònic / Correo electrónico
Del sol·licitant / Del solicitante
Del representat / Del representado
*CONSIGNAU EL MITJÀ PREFERENT PER A NOTIFICACIONS / CONSIGNE EL MEDIO PREFERENTE PARA NOTIFICACIONES
Correu postal del sol·licitant / Correo postal del solicitante
Correu postal del representat / Correo postal del representado
Carpeta ciutadana en línia / Carpeta ciudadana en línea
Declar responsablement que totes les dades facilitades són certes,
que complesc tots els requisits legals, que he llegit la informació
bàsica relacionada i que conec les conseqüències d'una petició
indeguda, per la qual cosa sol·licit que s'admeti i doni tràmit a aquesta
instància.

,

d'/de

Declaro responsablemente que todos los datos facilitados son ciertos,
que cumplo con todos los requisitos legales, que he leído la información
básica relacionada y que conozco las consecuencias de una petición
indebida, por lo que solicito que se admita y dé trámite a esta instancia.

de 20

Signat / Firmado:

Batle de l’Ajuntament de Calvià
Carrer de Julià Bujosa Sans, batle, 107184 Calvià (Mallorca)
Telèfon 971 13 91 00 - Fax 971 13 91 46

Els camps marcats amb * són obligatoris / Los campos marcados con * son obligatorios

