
Horari matí/tarda/nit:

Dades de la persona que sol·licita

Nom i cognoms de la persona de contacte:

Tel. de contacte:

Empresa:

NIA:

Demanda de Serveis

Demanda de servei per:

Lloc:

Ocupació:

Nom i cognoms o raó social:

Data inici del servei: Data final del servei:

a

Serveis sol·lictats

Metres lineals

Tanques

Tallament de carrer

Altres

Altres

Adreça electrònica:

Quantitat: Dies:

Dies:

Dies:

Dies:

Dies:

Quantitat:

Quantitat:

Quantitat:

Quantitat:

Dades bancàries:
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Entitat bancària:
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Titular del compte:
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Compte IBAN:
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Ordinació de preus públics

Tots els imports corresponents a les ocupacions sol·licitades i el lloguer de tanques s'ajusten a l'Ordinació de Preus Públics d'Andorra la Vella

de l'any en curs.

Capítol V - Qualsevol altre tipus d'ocupació de la via pública o de les voravies amb elements que sobresurtin de la façana dels immobles.

(*) Autorització

El servei de circulació comunal es reserva la possibilitat d'anul·lar o modificar aquesta autorització, si es pertorba el trànsit o per  qualsevol circumstància
 d'interés públic.

Data i signatura

                                                ,                          d                                            del

Signatura de la persona que sol·licita

Observacions

Autoritzat (*)

per

Espai reservat a l'administració:

És necessària l'autorització de l'Agència de Mobilitat? Si No

1. Constitueix el fet generador l'autorització d'ocupació de la via pública, i ha de sol·licitar-se de forma habitual amb una antelació mínima de 72
hores, pel que fa als esdeveniments especials del punt 4, un mínim de 45 dies.

2. L'import d'aquests preus públics es detalla a l'annex 5.

3. El preu públic per ocupació de la via pública es merita el dia de l'autorització, i el pagament del seu import es realitza en el moment del
lliurament de l'autorització.
4. Pel que fa a esdeveniments especials, contitueix el fet generador la prestació del serveim per part del personal del Comú, juntament amb l'ús de
vehicles comunals si escau, als actes organitzats pels sol·licitants que comportin:
a) La vigilància, senyalització, protecció, ordenació i regulació del trànsit, estacionament de vehicles i qualsevol altr servei que requereixi la        
celebració d'espectacles, actes públics, obres, accidents o qualsevol altra alteració de la normal activitat de les vies públiques que, per llur 
naturalesa o per afluència de públic i vehicles que generin, així ho exigeixin.

Article 17

b)) La conducció, vigilància i acompanyament de grups persones o vehicles, de comitives, de vehicles pesants, de grans transports i de caravan
a través del nucli urbà.

5.. L'import d'aquests preus públics es detalla a l'annex 
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