Faig arribar a l'Ajuntament la següent:

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE TANCAMENT DE CARRERS
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Nom:
Document d'identificació:
Correu electrònic:
Adreça:
Població:

Telèfon:

Mòbil:

Província:

Codi postal:

Dades identificatives del/la representant: (*)
Els poders ja s'han presentat i continuen vigents
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Nom:
Document d'identificació:
Correu electrònic:
Adreça:
Població:
Accepto la notificació electrònica

S'acredita la representació

Telèfon:

Es declara la representació

Mòbil:

Província:

Codi postal:
Tel. mòbil:

Correu-e d'avís:

Sol·licito:
Que em sigui concedida l'autorització pel tancament de carrer següent:
Tancament parcial

Tancament complert

Emplaçament:
Motiu pel qual es sol·licita el tancament:

Dia 1 que se sol·licita:

Hora d'inici:

Hora de finalitzacio:

Dia 2 que se sol·licita:

Hora d'inici:

Hora de finalitzacio:

La persona o raó social interessada està assabentada de les condicions imposades per la Policia Local per tancar el
carrer, sense perjudici que se’n puguin disposar d’altres, si les circumstàncies ho aconsellen.
Cal col•locar el rètol en un lloc visible, i tenir còpia de l’autorització i de la liquidació durant el tancament de
carrer total o parcial.
En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no
seran cedides a tercers
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

CONDICIONS DE LA POLICIA LOCAL PER AL TANCAMENT DE CARRERS:
- Les sol·licituds es presentaran amb una antelació mínima de 2 dies hàbils o 5 dies hàbils en els supòsits d'afectació a places d'aparcament.
S'entendrà com a dies hàbils de dilluns a divendres no festius.
- En els supòsits d'afectació a places d'estacionament o reserves d'espai i perquè la policia local pugui actuar, caldrà trametre per c/e a
policia@guixols.cat les fotografies de les senyals homologades col·locades correctament amb el document d'autorització (rètol) facilitat per la
pròpia policia local, on s'indica la data i l'horari de l'afectació. La tramesa del correu s'ha de realitzar amb una antelació mínima de 72 hores,
prèvia autorització.
- La franja horària permesa és dels 8h a les 20h, i la senyalització del tancament la col•locarà el sol•licitant.
- Per accedir amb un vehicle a la zona videovigilada del nucli antic hauran de seguir un procediment paral·lel independent a aquest tràmit.
- Els carrers que es trobin afectats per accedir a col•legis hauran de tenir l’accés obert, el matí de les 8,45 h a les 9,15 h; el migdia de les 12,45
a les 13,15 hores i de les 14,45 h a les 15,15 h; i la tarda de les 16,30 h a les 17,15 h.
- El compliment de les ordenances municipals, especialment de l’ordenança municipal reguladora de soroll i vibracions, de convivència
ciutadana i la resta de legislació aplicable.
- Permetre l’accés a vivendes i guals, llevat de casos excepcionals.
- Cal col•locar el rètol en un lloc visible i disposar de la còpia de l’autorització durant el tancament de carrer.
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- La senyalització de la zona afectada pel trànsit anirà a càrrec del titular de l’autorització.
- La Brigada Municipal prestarà, a petició de la pròpia persona interessada, el material que sigui necessari per portar a terme el tancament (com
per exemple senyals, tanques i/o cons) segons la seva disponibilitat, sempre i quan s'acrediti la presentació de la sol·licitud.
- En cas de ser necessari la retirada per part de l'Ajuntament d'elements de la via pública, caldrà fer-ho constar expressament al camp
d'observacions del tràmit.
- El titular de l’autorització s’encarregarà, si s’escau, de tenir el personal necessari per regular el trànsit.
- El titular de l’autorització és responsable de contractar la deguda assegurança de responsabilitat civil per fer front els danys que puguin patir
els participants i tercers.
- La vorera ha de quedar lliure per als vianants; en cas d’haver-se d’ocupar, s’habilitarà un pas alternatiu per als vianants.
- El titular de l’autorització té l’obligació de comunicar qualsevol incidència i/o desperfectes que es produeixi en béns públics o privats.
- El titular de l’autorització prendrà les mesures necessàries per tal de vetllat per la seguretat tant dels vehicles com dels vianants.
- En qualsevol cas, el personal encarregat de la regulació del trànsit seguirà les indicacions que li comuniquin els agents de la Policia Local.
- No es podrà fer servir una autorització de tall per dates o horaris diferents dels sol•licitats amb motiu de problemes derivats dels proveïdors de
la persona o empresa sol•licitant, sense posar-ho en coneixement d’aquesta prefectura i amb una nova autorització prèvia.

Accepto la notificació electrònica

Correu-e d'avís:

Tel. mòbil:

Signatura:
Sant Feliu de Guíxols:

Imprimir
(Recordeu signar la instància)

En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment.
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no
seran cedides a tercers
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

