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SSOOLL··LLIICCIITTUUDD  DD’’OOCCUUPPAACCIIÓÓ  DDEE  VVIIAA  PPÚÚBBLLIICCAA  

Espai reservat 1. El sol·licitant haurà de demanar l’autorització amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 5 DIES HÀBILS, no 

podent iniciar cap tipus d’ocupació sense l’autorització expressa de l’àrea de Policia local. / El solicitante 

deberá solicitar la autorización con una ANTELACIÓN MÍNIMA DE 5 DÍAS HÁBILES, no 

pudiendo iniciar ningún tipo de ocupación sin la autorización expresa del área de Policía local. 

2. Quan el sol·licitant tingui l’autorització, es compromet a la col·locació de la senyalització necessària 
detallada a l’autorització. / Cuando el solicitante tenga la autorización, se compromete a la colocación 
de la señalización necesaria detallada en la autorización. 

3. NO se tramitarán solicitudes sin la antelación mínima. / NO es tramitaran sol·licituds sense l’antelació 
mínima. 
 

DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE 

Nom i llinatges o raó social:  DNI/CIF:  

Adreça:  Localitat:  

Correu:  Telèfon:  
    

DADES DEL REPRESENTANT/CONTACTE PER A POSSIBLES COMUNICACIONS / DATOS DEL REPRESENTANTE/CONTACTO 
PARA POSIBLES COMUNICACIONES 

Nom i llinatges: 
1
  DNI/CIF:  

Correu:  Telèfon:  

  

LLOC DE L’OVP 

Adreça ocupació: 
2
  Num. exp. Ajunt.:  

Motiu/tipus: 
 
 
 

Si és una 
ampliació, registre 
d’entrada anterior 

 

 

TIPUS DE RESERVA MARQUEU AMB UNA X I ELS METRES / TIPO DE RESERVA MARQUE CON UNA X Y LOS METROS 
 

Reserva estacionament    Metres Observacions:  
  

Ocupació carril i/o acera    Metres Observacions:  
  

Tall de carrer    Metres Observacions:  
  

Data d’inici:  Data finalització:      Dies:    
      

Horari:  
 

Observacions: 

 

 
 Marratxí, ................ d...........................de................. 
 
SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ 

Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica 

Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a 

l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i el 
consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.  
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedits a tercers 

excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i 
oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu electrònic 

delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es.  Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una 
reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es. 

                                                 
1 Es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la representació en el moment procimental que consideri oportú.  
2
 Adjuntar plànol si fos necessari 

 

Signatura / Firma  

mailto:delegatpd@marratxi.es
http://www.aepd.es/

