La sol·licitud s’ha de presentar amb una antelació de
com a mínim SET DIES HÀBILS

Dades personals

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB UN VEHICLE
Nom de la persona interessada

NIF/CIF

Nom del representant

NIF

Adreça notificacions

Núm.

Codi postal

Pis

Població
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre. A tal efecte, facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil (on rebreu per SMS un
número de PIN que us permetrà accedir al document).
Adreça (carrer, número i urbanització)
Durada de l’ocupació
Del dia _____ de ___________ de 20___ al dia _____ de _________ de 20___ De ________ hores a _______ hores

Dades de l’ocupació

Ajuntament de Vallirana – c/Major, 329, Tel. 93 683 08 10 –
info@vallirana.cat – www.vallirana.cat

Adreça correu electrònic

Planta

Camions per Càrrega i Descàrrega per obres, formigonar, muntatge de grues, sitges i similars
53,98 € x ____________ dies:
Total: ______________________
Mudança
Casc Urbà: 1,61 € x _______ metre lineal x __________ dies
Total: ___________________
Barris:
1,04 € x _______ metre lineal x __________ dies
Total: ___________________
Tancament/reserva de carrer
1a hora: 14.50€,
Cada hora més: 18.70€
Suport Policia Local: l’import de la taxa dependrà del servei que es presti
Total: ___________________
En cas que sigui necessària la senyalització:
La col·locaré jo segons el que indiqui la Policia Local en l’Informe de senyalització que emeti
Sol·licito que la col·loqui la Policia Local. Se’m liquidarà la taxa pel cost del servei prestat
Ordenança Fiscal núm. 42, de la Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic
Ordenança Fiscal núm. 45, de la Taxa per actuacions de la Policia Municipal
Ocupació vinculada a:
Llicència Obres Majors,
Llicència Obres Menors,
Núm. Expedient ________________________________

Comunicació prèvia

En el cas que, a més d’ocupar la via pública amb un vehicle de càrrega i descàrrega, s’ocupés la via pública amb sacs,
contenidors, materials o maquinària, caldrà sol·licitar la corresponent autorització.

Vallirana, ____________________________ de _________________________________________ de _________________
Signatura interessat,
La presentació d'aquesta sol·licitud no pressuposa la seva autorització.
És imprescindible complir les indicacions de l'autorització.
El no compliment d'aquestes, pot causar la seva retirada immediata.

CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Per l’obtenció del permís d’ocupació de l’espai públic s’haurà d’aportar la següent documentació:
EN TOTS EL CASOS:
 Document amb les característiques tècniques (fitxa tècnica) dels vehicles que realitzaran els
treballs i informació sobre els treballs a realitzar.
 Plànol del lloc amb determinació exacta de la zona d’ocupació.
 En el cas d’ocupació de voreres amb maquinaria especial, serà necessari informe realitzat per un
tècnic qualificat que garanteixi que la vorera pot suportar el pes dels vehicles i materials utilitzats
per fer el treball.
 Mesures preventives i/o senyalització que el sol·licitant proposa habilitar. *1
EN EL CAS DE MUDANCES:
 Documentació del vehicle i de la maquinaria elevadora, si escau. Aquesta documentació haurà
d’estar al vehicle el dia de la mudança.
EN EL CAS DE MUNTATGE DE BASTIDES O GRUES D’OBRA:
 Documentació i número de la llicencia d’obres.
EN EL CAS DE CONTENIDORS I SACS:
 Qualsevol element que hagi d'estar a la vorera, encara que sigui de forma provisional i sempre que
l'amplada ho permeti, es situaran a la part exterior de la mateixa, deixant un espai mínim de 1,5 m.
per garantir l'ús no discriminatori i la circulació de forma autònoma i continua a totes les persones.
La sol·licitud juntament amb la documentació esmentada s’haurà de presentar al Registre de l’Ajuntament
com a mínim SET DIES HÀBILS ABANS de la data prevista de l’ocupació.
Si es preveu que aquests treballs poden provocar una restricció important del trànsit o, fins i tot, el tall d’un
carrer, caldrà demanar la intervenció dels agents de la Policia Local mitjançant el procediment establert.

Tota la senyalització de trànsit que s’utilitzi durant els treballs (marques vials, senyals d’abalisament, circumstancials, verticals, etc.) hauran de complir el que
disposa en la “Llei de Seguretat Vial, el Reglament General de Circulació, La norma de Carreteres 8.3-IC” i “Senyalització d’Obres” i el catàleg de Senyals de
Circulació del Ministerio de Fomento.
*1

