Demanda de Serveis
Dades de la persona que sol·licita
Nom i cognoms o raó social:

NIA:

Nom i cognoms de la persona de contacte:
Adreça electrònica:

Tel. de contacte:

Empresa:
Demanda de servei per:

Data inici del servei:
Horari matí/tarda/nit:

Data final del servei:
a

Lloc:
Ocupació:

Dades bancàries:

Entitat bancària:

Compte IBAN:

Titular del compte:

Serveis sol·lictats
Metres lineals

Quantitat:

Dies:

Tanques

Quantitat:

Dies:

Tallament de carrer

Quantitat:

Dies:

Altres

Quantitat:

Dies:

Altres

Quantitat:

Dies:

Observacions

Data i signatura
,

d

Signatura de la persona que sol·licita

del

Autoritzat (*)
per

Espai reservat a l'administració:

És necessària l'autorització de l'Agència de Mobilitat?

Si

No

(*) 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.

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.
Article 13
1. Constitueix el fet generador l'autorització d'ocupació de la via pública.
2. 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.
a) De la senyalització de l'ocupació de la via pública, d'acord amb l'article 106 del Codi de la Circulació d'Andorra , així com del meritament de
les tanques llogades, se' n farà càrrec l'empresa sol·licitant.
b) Les Sol·licituds d'autorització per l'ocupació de la via pública s'hauran de fer amb un mínim de 72 h. d'antelació, dos dies laborables.
c) Les autoritzacions d'obres menors o comerç del Comú s'hauran de presentar al moment de lluirar la sol·licitud, així com els permisos de
l'Agència de Mobilitat (en cas d'ocupació de la calçada en xarxa viàra bàsica o treballs nocturns).

