SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ D´OCUPACIÓ
DE LA VIA PÚBLICA PER TREBALLS

SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
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Registre d'entrada general

2016-132 v.0716

Nom i Cognoms* / Nombre y apellidos*

Document Identificatiu* / Documento Identificativo*

En representació de ( si escau) / En representación de (si procede)

Document Identificatiu / Documento Identificativo

DNI

DNI
Num*

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio (a efectos de notificación)

Tipus Via / Tipo vía

Escala/Escalera

Pis-Porta/Piso-Puerta

Carrer - Calle

Codi Postal*/Código Postal

Població* / Población

Província/Provincia

Barcelona
Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / Correo electrónico

Mitjà per rebre la resposta (si s'escau) /

Medio para recibir la respuesta (si es necesaria)

Correu ordinari/ correo ordinario

Correu electrònic / Correo electrónico

Telèfon / Teléfono

DADES DE L´OCUPACIÓ QUE ES SOL·LICITA/ DATOS DE LA OCUPACIÓN QUE SE SOLICITA
TREBALLS A REALITZAR /
TRABAJOS A REALIZAR

Mudances
Mudanzas

Obres / Obras

Neteja Vidres /
Limpieza Vidrios

Rodatges /
Rodajes

Altres /
Otros

Núm. Expedient /
Núm. Expediente

ELEMENTS / ELEMENTOS

Grúa mòbil / Grúa Móvil
Plataforma / Plataforma
Camió-furgoneta /
Camión-furgoneta

Tanca-caseta d´obra /
Valla-caseta de obra
Sitja-formigonera /
Silo-hormigonera

Altres / Otros
Document Identificatiu / Documento Identificativo

Empresa que realitzarà els treballs* / Empresa que realizará los trabajos*

DNI
Ocupació / Ocupación:

Breu descripció dels treballs a realitzar / Breve descripción de los trabajos a realizar:

Vorera / Acera
Calçada / Calzada
Tipus Via / Tipo vía

Metres lineals

Carrer - Calle
Data / Fecha

/ Metros lineales

Horari / Horario

D'acord amb les condicions al dors, sol·licito autorització d'ocupació de via pública pels treballs descrits
solicito autorización de ocupación de via pública para los trabajos descritos

DOCUMENTS ADJUNTS / DOCUMENTOS ADJUNTOS

* Camps de compliment obligatori

* Campos de cumplimiento obligatorio

/ De acuerdo con las condiciones al dorso,

Signatura sol·licitant/ Firma solicitante

Esplugues de Llobregat,

D'acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran en el corresponent fitxer,
responsabilitat de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió d'aquesta sol·licitud. Els destinataris de la informació poden ser altres
entitats públiques en cas que les dades es comuniquin a un tercer.
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50 Fax 93 372 29 10 ajuntament@esplugues.cat
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CONDICIONS GENERALS / condiciones generales
La senyalització i l'abalisament de l'ocupació, així com la canalització del trànsit dels vianants i vehicles són per compte
de la persona sol·licitant i han de fer-se mitjançant els elements, mitjans (humans i/o tècnics) i senyals corresponents
d'acord amb la regulació bàsica. / La señalización y el balizamiento de la ocupación , así como la canalización del tráfico de peatones y vehículos son
por cuenta de la persona solicitante y deben hacerse mediante los elementos , medios ( humanos y / o técnicos ) y señales correspondientes de acuerdo con la
regulación básica
- No s'autoritza en cap cas l'acopi o acumulació de materials a la via pública / No se autoriza en ningún caso el acopio o acumulación de
materiales en la vía pública

- La persona sol·licitant ha de reposar qualsevol desperfecte que es pugui produir, sense excloure la sanció corresponent /
La persona solicitante debe reponer cualquier desperfecto que se pueda producir , sin excluir la sanción correspondiente

- Qualsevol indicació de la Policia Local relativa defectes o deficiències en la senyalització ha de ser atesa i resolta per la
persona sol·licitant / Cualquier indicación de la Policía Local relativa defectos o deficiencias en la señalización debe ser atendida y resuelta por
la persona solicitante

- L'Ajuntament es reserva el dret d'anul·lar o modificar el permís unilateralment per motius tècnics o d'interès general / El
Ayuntamiento se reserva el derecho de anular o modificar el permiso unilateralmente por motivos técnicos o de interés general

- Un cop finalitzada l'ocupació s'haurà de retirar tots els elements instal·lats així com qualsevol residu o resta que hagi pogut
quedar deixant la via pública en condicions d'ésser utilitzada per la resta d'usuaris / Una vez finalizada la ocupación habrá que retirar todos
los elementos instalados así como cualquier residuo o resto que haya podido quedar dejando la vía pública en condiciones de ser utilizada por el resto de usuarios.

CONDICIONS PARTICULARS / CONDICIONES PARTICULARES
Ocupació o tall de vorera / Empleo o corte de acera:
- En tot moment es mantindrà un pas lliure mínim d'un metre per a vianants, degudament senyalitzat (i protegit si aquest
s'ha de realitzar a la calçada) / En todo momento se mantendrá un paso libre mínimo de un metro para peatones , debidamente señalizado ( y protegido
si este se debe realizar en la calzada )

- En cas que les característiques de la via no permetin allò indicat en el punt anterior, es desviarà el trànsit de vianants
per la vorera contrària des dels passos de vianants anterior i posterior mitjançant tanques i personal qualificat indicant-ho en
aquests punts / En caso de que las características de la vía no permitan lo indicado en el punto anterior , se desviará el tráfico de peatones por la acera
contraria desde los pasos de peatones anterior y posterior mediante vallas y personal cualificado indicándolo en estos puntos.
Ocupació de calçada / Empleo de calzada
- En tot moment es deixarà lliure per a cada sentit un carril de circulació. Si cal, es prohibirà l'estacionament en el tram de
carrer afectat i es desviarà el trànsit per aquest carril / En todo momento se dejará libre para cada sentido un carril de circulación . Si es necesario
, se prohibirá el estacionamiento en el tramo de calle afectada y se desviará el tráfico por este carril

Tall de sentit de circulació amb pas alternatiu / Corte de sentido de circulación con paso alternativo:
- En tot moment es deixarà un pas per a la circulació de vehicles en un carril, donant pas alternatiu mitjançant mitjans
manuals o automàtics / En todo momento se dejará un paso para la circulación de vehículos en un carril , dando paso alternativo mediante medios
manuales o automáticos

Tall total / Corte total
- Es tancarà el carrer a les interseccions de l'entrada i sortida del tram tallat, indicant el tall de carrer, l'horari de tancament
i els desviaments necessaris d'acord amb les indicacions de la Policia Local. Es permetrà l'accés als titulars d'aparcaments
ubicats a la zona tallada així com als vehicles d'emergència / Se cerrará la calle en las intersecciones de la entrada y salida del tramo cortado ,
indicando el corte de calle , el horario de cierre y los desvíos necesarios de acuerdo con las indicaciones de la Policía Local. Se permitirá el acceso a los titulares
de aparcamientos ubicados en la zona cortada así como a los vehículos de emergencia

Reserves d'estacionament / Reservas de estacionamiento
- Es senyalitzarà amb 48 hores d'antelació la prohibició d'estacionament a l'inici i al final de la zona reservada amb indicació
dels metres lineals, la data o dates i l'horari de prohibició de l'estacionament i avisar la Policia Local quan ha estat instal·lada /
Se señalizará con 48 horas de antelación la prohibición de estacionamiento al inicio y al final de la zona reservada con indicación los metros lineales , la fecha
o fechas y el horario de prohibición del estacionamiento y avisar a la Policía Local cuando ha sido instalada.
- És recomanable deixar avisos als vehicles estacionats / Es recomendable dejar avisos a los vehículos estacionados

TELÈFONS D'UTILITAT
- Atenció Ciutadana: 900 30 00 82
- Policia Local: 93 371 66 66

