AJUNTAMENT DES CASTELL
(MENORCA – I. BALEARS)

SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER PRESTACIÓ
DE SERVEIS ESPECIALS DE LA POLICIA

SOL.LICITANT

SOL.LICITA:
Autorització per serveis especials de policia de les
següents característiques:
Descripció del concepte:

Nom
Llinatges

Reserva Temporal d’estacionaments (2)
Adreça notificació

Municipi

Província

Préstec de cons o senyals

Unitats

Préstec de tanques

Unitats

Llicència urbanística:
Ubicació: Carrer/plaça

DNI / NIF
Telèfon

Superfície/Estacionaments

Fax

Període:

Dies,

a

Actuant com a (1)

Període

Hores,

a

EN REPRESENTACIO DE
Nom
Llinatges

DIPÒSIT DEL PREU PÚBLIC APLICABLE(3)

Adreça notificació

Municipi

Assenyalant que l’espai públic a ocupar tindrà
l’adequada senyalització i il·luminació, complint les
instruccions que al respecte doni la Policia Local

Província

DNI / NIF
Telèfon

5€x

Estac.

dies

2€x

cons

dies

2€x

senyals

dies

5€x

tanques

dies

Segons el parer de la Policia Local, la sol·licitud
presentada compleix la normativa aplicable i no
perjudica innecessàriament el tràfic a la zona

Fax
Actuant com a (1)
(1) Promotor, constructor...
(2) En cas de que l’estacionament no estes delimitat per
marques vials, es considera que un estacionament equival a 4
m/l.
(3) Reserva temporal estacionaments per unitat i dia o fracció
5 €. Préstec de senyals verticals i de peu, cons, per unitat i dia
o fracció 2€. Préstec de tanques per unitat i dia o fracció 5€

Segell, data i signatura)
El que subscriu sol·licita que se li concedeixi el que
demana. Es castell,

Signatura
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ADVERTIMENT: Les dades facilitades en aquest document s’inclouran en fitxers propietat de l’Ajuntament des Castell amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En
compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-ho per escrit a
l’Ajuntament des Castell a l’adreça que consta en aquest document.

