SOL·LICITUD DE SERVEI D’AUTORITZACIÓ DE TRÀNSIT

-Núm. ___________

SOLICITANTE

SOL·LICITANT

SOLICITUD DE SERVICIO DE AUTORIZACIÓN DE TRÁFICO
NOM / NOMBRE

DNI / NIF

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE

TEL.

ADREÇA / DIRECCIÓN

NÚM.

POBLACIÓ / POBLACIÓN

ESCALA /
ESCALERA

MUNICIPI / MUNICIPIO

PIS /
PISO

PORTA /
PUERTA

C P / C. POSTAL

SOL·LICITA EL SERVEI PER A / SOLICITA EL SERVICIO PARA

LLOC / LUGAR
DATA D’INICI / FECHA DE INICIO

HORA D’INICI / HORA DE INICIO

DATA DE FINALITZACIÓ / FECHA DE FINALIZACIÓN

HORA DE FINALITZACIÓ / HORA DE FINALIZACIÓN

Autoliquidació de taxes: d’acord amb l'Ordenança fiscal, concepte 311.02, s’esmenta el nombre d'efectius, tant personals com a materials, que
s'han d'utilitzar en aquest servei.
Autoliquidación de tasas: de conformidad con la Ordenanza fiscal, concepto 311.02, se relaciona el número de efectivos, tanto personales como
materiales, que se tienen que utilizar en este servicio.
Nombre
d’efectius

T01 edició.02 maig 2012 - EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA

TRIBUT: Servei d’autorització de trànsit (SAT)

Nombre de
dies / hores

POLICIA LOCAL

MATERIAL-SENYALITZACIÓ / MATERIAL-SEÑALIZACIÓN

D’ALTRES / OTROS

Aquesta autoliquidació és provisional i es pot incrementar si augmenten els serveis de personal i els materials. En aquest cas, el Servei de Rendes i Exaccions de
l'Ajuntament de Palma emetrà una liquidació complementària.
Esta autoliquidación es provisional y puede verse incrementada en caso de que aumenten los servicios de personal así como los materiales. En tal caso, el Servicio de
Rentas y Exacciones del Ayuntamiento de Palma emitirá una liquidación complementaria.

Palma, _____ d ______________________ de 20 _____
LA PERSONA INTERESSADA

EL/LA POLICIA LOCAL, CP núm. ________
Diligència d’autorització: a la vista de la sol·licitud, es procedeix a:

AUTORITZAR-LA DESPRÉS
DEL PAGAMENT DE TAXES

Motius de la decisió i observacions: _________________________
DENEGAR-LA
______________________________________________________
Aquesta autorització serà vàlida si, en opinió dels agents encarregats de realitzar-la, no es produeixen perjudicis greus per a la circulació o a terceres persones, per a la
qual cosa caldria llicència expressa d’aquest Ajuntament. Les mesures de seguretat oportunes aniran a càrrec del propietari/tària i també la responsabilitat dels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar.
NOTA IMPORTANT: si es concedeix l'autorització per a reserva d'espai el/la sol·licitant, una vegada realitzada l'activitat, haurà de retirar el material de senyalització i
situar-lo al lloc on perjudiqui o destorbi tan poc com sigui possible el trànsit rodat i de vianants.
Esta autorización será válida siempre que, en opinión de los Agentes encargados de realizarla, no se produzcan perjuicios graves para la circulación o a terceras
personas, para lo cual haría falta licencia expresa de este Ayuntamiento. Las medidas de seguridad oportunas irán a cargo del propietario y también la responsabilidad de
los daños y perjuicios que se puedan ocasionar.
NOTA IMPORTANTE: si se concede la autorización para reserva de espacio, el solicitante estará obligado, una vez realizada la actividad, a retirar el material de
señalización y situarlo en el lugar donde perjudique o estorbe lo menos posible al tránsito rodado y de peatones.
EL COMISSARI

DIST. EST

X-0

DIST. OEST

U MOTORITZADA

DIST. LITORAL

SALA CONTROL TRÀNSIT

U. NOCTURNA

SERVEI MPAL. DE GRUES
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www.palma.cat

