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SOL·LICITUD DE ZONA RESERVADA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Nom i cognoms        , amb adreça a 
   , 

de    , CP  , telèfon    , correu electrònic
i DNI    . 

Com a representant de: nom      , amb adreça 
a  , 
de        , CP  , telèfon    , correu electrònic
i DNI    . 

EXPOSO: 

Que per necessitats de l’activitat econòmica de l’empresa, m’interessa obtenir autorització per senyalitzar 
una zona de càrrega i descàrrega a la via pública, amb les característiques següents (1): 

Zona reservada per a càrrega i descàrrega de               metres, davant del número            del carrer   
  , 

amb la/les següent/s franja/ges horària/es    . 
L’activitat desenvolupada a l’establiment és     (cal 
disposar de la corresponent llicència d’activitats) 
El nombre aproximat de vehicles que faran servir la zona reservada serà de    vehicles dels tipus 
següents:   . 
Les operacions de càrrega i descàrrega als vehicles es realitzarà amb els elements següents (grues, 
maquinària de transport, etc) i de la manera següent:

  . 
Altres consideracions:

  . 

Per tot això, 

DEMANO: 

Que d’acord amb allò que es disposa a les ordenances municipals vigents, s’atorgui l’autorització 
sol·licitada. 
Riells i Viabrea,                                      de                                         de 20       .  
(signatura)
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REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ (a formalitzar per l’Administració) 
En relació amb la sol·licitud formulada, cal aportar els següents documents, sense perjudici de les 
comprovacions i inspeccions que amb posterioritat puguin efectuar els òrgans administratius 
competents: 

 Croquis de la zona a considerar 
 Autoliquidació 
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