
Espai Públic 

 
 

TALL DE CARRER 
SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TALL PARCIAL/TOTAL DE 
CIRCULACIÓ 

 
INTERESSAT 
Nom i cognoms o denominació social 
NIF 
Adreça interessat 
Codi Postal Població Telèfon 
Fax Adreça electrònica 

En cas de representació 
Nom i cognoms representant 
NIF 
Adreça representant 
Codi Postal Població Telèfon 
Fax Adreça electrònica 

 
EXPOSO 

 
 

SOL·LICITO 

 
 

Cerdanyola del Vallès, de de 
 

(signatura) 
 

IL·LM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
Que amb motiu de    

 
Permís per tallar el proper dia  , des de les hores, fins les   hores, 

el carrer   a l’alçada del número  i entre els 

carrers i    , interrompent 

la circulació de manera       parcial,       total. 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, se li informa que les dades facilitades seran tractades amb la 
finalitat de la gestió de les sol·licitud del servei i/o tràmit. El Responsable del tractament és l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La base 
legal pel tractament és l'exercici de les competències municipals i/o el seu consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició, limitació, portabilitat mitjançant petició formal acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (pl. 
Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) o través de la Seu Electrònica. Per a més informació sobre el tractament de dades pot 
consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a: https://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades. 
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