
 
 
 

 

DADES TITULAR    
NOM I COGNOMS       NIF/NIE        

EN REPRESENTACIÓ DE (Empresa, entitat, particular...) 
      

NIF/CIF 
      

ADREÇA  
      

NÚM. 
      

PIS 
      

PORTA 
      

POBLACIÓ 
      

CP 
      

TELÈFON 
      

CORREU ELECTRÒNIC A EFECTES DE COMUNICACIÓ 
      

 

DADES DE L’OCUPACIÓ 
TIPUS DE TALL SOL·LICITAT:                                TOTAL                                        PARCIAL 

MOTIU DE L’OCUPACIÓ:  Càrrega i descàrrega de material d’obra, runa...    (Núm. llicència d’obres):       
NOM DEL COORDINADOR DE SEGURETAT (en cas de llicència d’obres):       

 Maquinària/instal·lacions                Càrrega i descàrrega de mercaderies                    Mudança    
 Altres (indicar)       

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR I AFECTACIONS PREVISTES QUAN A LA MOBILITAT (estretament de 
calçada, treball a vorera, desviament de vehicles, parades d’autobús, taxi, zona blava, zona de càrrega i descàrrega ...): 
      
 
LLOC DE L’OCUPACIÓ (via, carrer, plaça, cantonada...) 
      

DAVANT DEL 
NÚM.       

DISTRICTE 
      

DATA INICI (dd/mm/aa) 
      

HORA INICI  
      

DATA FINALITZACIÓ (dd/mm/aa) 
      

HORA FINALITZACIÓ 
      

Tipus de vehicle/s a emprar (grua, plataforma elevadora, camió, 
furgoneta...):       

LONGITUD VEHICLE 
      

METRES LINIALS 
D’OCUPACIÓ TOTALS 
      

L’actuació pot afectar àrees d’influència de:                  Carreteres                                         Xarxa de ferrocarrils        

En cas d’utilització de grues: l’actuació està dins de la zona de servituds aeronàutiques?:       SI              NO   
ALTRES CONSIDERACIONS 
      

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA 
 Plànol de l’emplaçament amb les característiques de l’ocupació (talls, senyalitzacions, trams d’ocupació...) 

Documentació a aportar en cas que l’ocupació de grua estigui dins l’àmbit afectar per servituds aeronàutiques: 
    Plànol d’emplaçament a escala no inferior a 1:500, amb indicació de la finca 
    Indicació de la cota del terreny on es situarà el vehicle a emprar 
    Indicació de la cota màxima a la que arribarà el vehicle 

       
Per a més informació podeu consultar el tràmit corresponent a l’adreça www.ajsabadell.cat 
 
DECLARA RESPONSABLEMENT (EL TITULAR): 
- Que els vehicles/maquinària utilitzats per efectuar els treballs a la via pública estan perfectament legalitzats i 

compleixen amb la normativa que els és d'aplicació.  
- Que disposo de l'assegurança de responsabilitat civil, amb cobertura suficient per fer front a qualsevol dany o 

perjudici a persones i/o bens que es pugui derivar de l'activitat. 
- Que són certes i exactes les dades aportades en aquest document. 
 
SOL·LICITO autorització administrativa per efectuar l'ocupació referida en aquest document. 
 
 
 
DATA       

 
 
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les 
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i que poden ser objecte d’inclusió en 
altres fitxers automatitzats per fer-ne tractament informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels 
punts d’atenció ciutadana. 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER REALITZAR UN TALL DE C ARRER 

SIGNATURA DEL/DE L TITULAR 


