
 
 
 
SOL·LICITUD de llicència 
de tancament de carrer o 
camí          

 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès - Crta. de Ribes, 2        08520 Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 

   Tel. 93 846 76 76    Fax. 93 846 77 67  //  Web:  www.lesfranqueses.cat     correu electrònic: aj.franqueses@lesfranqueses.cat 

 
Nom i cognoms/Raó social       
 
DNI/CIF        

 
Telèfon       

 
CP        

 
Adreça i població        
 
Representat/ada  per       

 
DNI/CIF        

 
Telèfon         

 
Domicili        

 
CP       

 
Municipi        

 
SOL·LICITO :   
 
Que em sigui concedida la llicència pel tancament del carrer o camí següent:   

 
 Tancament parcial 

 
 Tancament complet 

 
 Reserva d’estacionament 

 
Emplaçament:                        Exp.  núm:  
 
Motiu pel qual se sol·licita el  tancament:        
 
Dia que se sol·licita:                                               Hora d’inici:         Hora de finalització:       
 

 
Camins i carrers considerats principals:   
BELLAVISTA:  CORRÓ D’AVALL LLERONA   

 Ctra. de Ribes C. de Catalunya Segell de la Policia local  

Tots els carrers que Camí antic de Vic C. de l’Església   

pertanyen a Bellavista C. de Tagamanent Av. dels Gorcs   

són considerats principals, Pg. dels Til·lers Via Europa  (Pla de Llerona)   

ja que  es veuen afectats C. de Joan Maragall    

pel transport públic. C. de Céllecs MARATA   

 C. del Pont Camí de Marata a la C - 35   

 C. de la Serra    

 Ctra. de Cànoves CORRÓ D’AMUNT    

 Camí de Can Jep Ctra. de Cànoves Tots els camins  i carrers   

 C.  del Barcelonès (El Ramassar) Av. Major (Can Suquet) necessiten l’autorització   

 Av.  Sagrera  prèvia de Governació.  

 

La persona o raó social interessada està assabentada de les condicions imposades per la Policia local per tancar el carrer, sense 

perjudici que se’n puguin imposar d’altres, si les circumstàncies ho aconsellen.  

Cal tenir còpia de la sol·licitud i la liquidació durant l’ocupació de la via pública per tancament de 

carrer /camí o reserva d’estacionament. 

Les Franqueses del Vallès,        d                     de 20        Signatura  
 

 

 

 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades es podran 

incorporar en un fitxer automatitzat per fer-ne un tractament informàtic. 
 



 
CONDICIONS DE LA POLICIA LOCAL PER AL TANCAMENT DE CARRERS 
 
 
Ocupació parcial de la via pública (tancament parcial) 
 
La senyalització de la zona afectada pel trànsit anirà a càrrec de l’empresa. 
L’empresa s’encarregarà, si s’escau, de tenir el personal necessari per regular el trànsit. 
La vorera ha de quedar lliure per als vianants; en cas d’haver-se d’ocupar, s’habilitarà un pas alternatiu per als 
vianants. 
L’empresa té l’obligació de comunicar qualsevol incidència i/o desperfecte que es produeixi en béns públics o 
privats. 
L’empresa prendrà les mesures necessàries per tal de vetllar per la seguretat tant dels vehicles com dels vianants. 
En qualsevol cas, el personal encarregat de la regulació del trànsit seguirà les indicacions que li comuniquin els 
agents de la Policia Local.  
En cap cas es tallarà completament la via. 
 
Tancament complet de la via pública 
 
La senyalització de la zona afectada pel trànsit anirà a càrrec de l’empresa, inclosos els desviaments i les rutes 
alternatives per als vehicles, i amb la necessària antelació en relació amb el lloc del tall.  
L’empresa s’encarregarà, si s’escau, de tenir el personal necessari per regular el trànsit. 
La vorera ha de quedar lliure per als vianants; en cas d’haver-se d’ocupar, s’habilitarà un pas alternatiu per als 
vianants. 
L’empresa té l’obligació de comunicar qualsevol incidència i/o desperfecte que es produeixi en béns públics o 
privats. 
L’empresa prendrà les mesures necessàries per tal de vetllar per la seguretat tant dels vehicles com dels vianants. 
En qualsevol cas, el personal encarregat de la regulació del trànsit seguirà les indicacions que li comuniquin els 
agents de la Policia Local.  
En cap cas, es podrà fer servir una autorització de tall per dates o horaris diferents dels sol·licitats amb motiu de 
problemes derivats dels proveïdors de la persona o empresa sol·licitant, sense posar-ho en coneixement d’aquesta 
prefectura i amb una nova autorització prèvia.  
 
En els casos de tancament total de carrers i de tancament parcial de carrers principals, s’abonaran les taxes 
corresponents i , com a mínim, 1 hora de presència del vehicle policial i dotació. 
 
 
Reserva d’estacionament 
 
La senyalització de la zona afectada pel trànsit anirà a càrrec de l’empresa, amb una antelació mínima de 24 hores, 
prèvia comunicació a la policia local. 
L’empresa s’encarregarà, si s’escau, de tenir el personal necessari per a la regulació del trànsit. 
La vorera ha de quedar lliure per als vianants; en cas d’haver-se d’ocupar, s’habilitarà un pas alternatiu per als 
vianants. 
L’empresa té l’obligació de comunicar qualsevol incidència i/o desperfecte que es produeixi en béns públics o 
privats. 
L’empresa prendrà les mesures necessàries per tal de vetllar per a la seguretat tant dels vehicles com dels 
vianants. 
En cap cas es tallarà completament la via. 
 
Terminis de sol·licitud 
 

a) La reserva d’estacionament es sol·licitarà sempre amb 72 hores d’antelació. 
b) El  tancament total de carrers o camins principals es sol·licitarà amb 72 hores d’antelació. 
c) El tancament parcial de carrers principals es sol·licitarà amb 48 hores d’antelació. 
d)   El tancament total o parcial de la resta de carrers o camins es sol·licitarà amb 24 hores d’antelació. 

 
L’incompliment d’aquestes condicions en qualsevol dels apartats comportarà la revocació 
d’aquesta sol·licitud i/o sanció que calgui, d’acord amb el que disposen les ordenances municipals 
de circulació. 
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