OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

A

DADES PERSONALS / INTERESSAT / TITULAR / SOL·LICITANT

DNI, NIF, NIE

NOM O RAÓ SOCIAL

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

TIPUS DE VIA

DOMICILI

C.P.

MUNICIPI

TELÈFON (S)

B

Nº

BLOC

ESCALA

PIS

PORTA

PROVÍNCIA
FAX

CORREU ELECTRÒNIC

REPRESENTANT

DNI, NIF, NIE

NOM O RAÓ SOCIAL

DOMICILI

Nº / BOLC / ESCALA / PIS / PORTA

*Per a formular sol·licituds, presentar DR o comunicacions… hauria d’acreditar-se la representació. Art 5 llei 39/2015

C

DADES DEL TÈCNIC

DNI, NIF, NIE

NOM O RAÓ SOCIAL

TIPUS DE VIA

DOMICILI

Nº

TELÈFON (S)

C.P.

CORREU ELECTRÒNIC

D

MUNICIPI

PORTAL

ESCALA

PROVÍNCIA
TITULACIÓ

EXPOSA

☐ NECESSITAT DE TALLAR EL CARRER
☐ NECESSITAT D’OCUPAR LA VIA PÚBLICA
DATA INICI

DATA FI

N.º DIES

CARRER

Nº

TRAM COMPRÉS ENTRE ELS CARRERS

REFERÈNCIA CADASTRAL

E

TIPUS D’ELEMENT A EMPLAÇAR

☐ CONTENIDOR (INDICAR NOM O LLOC D’EMPLAÇAMENT)
☐ BASTIDA - TIPUS: ☐ DE PEU - ☐ VOLAT (NECESSÀRIA APORTACIÓ PLANS)
☐ TÚNEL DE PROTECCIÓ (NECESSÀRIA APORTACIÓ PLANS)
☐ PLATAFORMA ELEVADORA (NECESSÀRIA APORTACIÓ PLANS)
☐ TANCA D’OBRA (NECESSÀRIA APORTACIÓ PLANS)
☐ MARQUESINA DE PROTECCIÓ (NECESSÀRIA APORTACIÓ PLANS)
☐ GRUA MÒBIL (INDICACIÓ DE L’EMPLAÇAMENT)
☐ GRUA TORRE (NECESSÀRIA APORTACIÓ DOCUMENTACIÓ)
☐ CÀRREGA I DESCÀRREGA OCACIONAL
☐ ALTRES MOTIUS (ESPECIFICAR)

MESURES

LA LLICÈNCIA HA DE SOL·LICITAR-SE AMB 7
DIES HÀBILS D’ANTELACIÓ

A Oliva, a___ de ________ de 20___
EL/LA SOL·LICITANT/REPRESENTANT
(SIGNAT)

SR./A. ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L’AJUNTAMENT D’OLIVA

Les dades facilitades per Un. en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Oliva i
podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal, Un. podrà exercitar els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA
Per a la presentació de la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via publica es presentarà en el Registre Municipal de
l’ajuntament:
A. En tots els casos:
a. Instància firmada pel Promotor o pel titular, en model normalitzat, amb indicació de la referencia cadastral (20
dígits) de l’ ajuntament a què es refereix la sol·licitud..
b. Acreditació de la personalitat del sol·licitant (DNI, o escriptura, i CIF, en el supòsit que ostente el mateix.
c. Carta de pagament d’haver efectuat l’abonament a l’ajuntament de les taxes corresponents.
d. 3 fotografies a color, clares i nítides, amb una grandària suficient que puga definir i representar l’estat de la via
pública previ a l’ ocupació temporal.
B.

En els casos d’ocupació de via pública amb contenidor. Indicar emplaçament exacte i mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit de vianants i rodat..

C.

En els casos d’OCUPACIÓ AMB BASTIDA.
a. Amb caràcter general i per a les bastides l’altura de les quals des del nivell inferior de suport fins a la coronació
de la bastimentada siga menor de 6 metres i/o la disposició d’elements horitzontals que salven vols superiors
entre suports de menys de 8 metres:
• Plànols acotats i a escala de la zona de la via publica a ocupar, detallant les mesures de seguretat a
aplicar per a salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
• Marcat CE.
• Informe emés i firmat per tècnic competent en què s’indique la seguretat I estabilitat del conjunt.
b.

c.

Bastides a peu, volat i motoritzats, l’altura de les quals des del nivell inferior de suport fins a la coronació de la
bastimentada siga major de metres i/o la disposició d’elements horitzontals que salven vols superiors entre
suports siga de més de 8 metres i/o instal·lats a una distància entre el nivell de suport i del terreny siga de 24
metres.
• Pla de muntatge, d’utilització i de desmuntatge o instruccions específiques.
• Si se presenta el marcat CE, el pla podrà substituir-se per les instruccions del fabricant, proveïdor o
subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que les operacions
es realitzen de forma, condicions o circumstàncies no previstes en dites instruccions.
Bastides volades i motoritzades.
• Indicació de la utilització de túnel de protecció en tot l’àmbit d’actuació dels treballs i adjuntar la
documentació necessària..

D.

En els casos de PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL.
a. Plànols acotats i a escala de la zona de la via publica a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
b. Certificat responsable de l’empresa en què s’indique de forma clara:
• Classificació segons GRUP (A o B) i TIPUS (1, 2, 3).
• Identificador del bastidor, model i fabricant.
• Marcat CE.
• Manual d’ús i revisions corresponents, actualitzades i en vigor..
• Còpia de la pòlissa subscrita per a la maquina
c. Identificació de l’operari manipulador en els treballs i certificat emés per l’organisme competent de l’autorització
per al maneig d’aquest tipus de màquines.

E.

En els casos d’accés i posicionament per mitjà de CORDES.
a. Indicació de la utilització de túnel de protecció en tot l’àmbit d’actuació dels treballs.
b. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
c. Certificat responsable de l’empresa en què s’ indique de forma clara:
• Homologació i marcat CE de les cordes i accessoris del sistema de treball.
• Existència de dos CORDES amb subjecció independent, una com a mitjà de treball i una altra
• com a mitjà de seguretat emergència.
• Plans adequats i adaptats per als corresponents treballs.
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•
•
•
•
•

Equipament amb un mecanisme segur d’ascens i descens amb sistema de bloqueig
automàtic.
Ferramentes i la resta d’accessoris a utilitzar subjectes a l’arnés, al seient o subjectes per
altres mitjans adequats.
El personal haurà d’estar en possessió del certificat emès per organisme competent d’acord amb
l’especialització dels treballs verticals.

F.

En els casos de TUNELS DE PROTECCIÓ:
a. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
b. Certificat d’estabilitat i seguretat del conjunt dels elements a emprar emés i firmat per tècnic competent.

G.

En els casos de TANCA D’OBRA:

H.

En els casos de MARQUESINA VOLADA DE PROTECCIÓ:
a. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit rodat i de vianants
b. Certificat d’estabilitat i seguretat del conjunt dels elements a emprar emés i firmat per tècnic competent.

I.

En els casos de GRUA MÒBIL:
a. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit rodat i de vianants. peatones.
b. Certificació responsable de l’empresa en que s’indique de forma clara:
• Tipus de aparell elevador
• Identificador del bastidor, model, fabricant i matrícula si és procedent.
• Marcat CE.
• Manual d’ús i revisions corresponents, actualizades i en vigor.
• Còpia de la pòlissa subscrita per a la màquina.
• Identificació Identificació de l’operari manipulador en els treballs i certificat emés per organismo
competent de l’ autorització per al maneig d’aquest tipus de màquines..

J.

En els casos de GRUA TORRE:
a. Còpia del projecte signat pel tècnic competent i i visat pel Col·legi Professional.
b. Planos acotados y a escala de la zona de la vía pública a ocupar detallando las medidas de seguridad a aplicar
para salvaguardar el tránsito rodado y de peatones, indicando la superficie volada sobre la vía publica.
c. Còpia de la corresponent llicència urbanística per obres en què s’indique clarament la sol·licitud de la utilització
’aquest tipus d’aparells elevadors i la correcta presentació de la documentació necessària.
d. Còpia de l’imprés del Servei Territorial d’Indústria i Seguretat Industrial de la Generalitat Valenciana, per a aparells
elevadors.
e. Còpia del model 046 de la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana.

K.

En els casos de CÀRREGA I DESCÀRREGA OCASIONAL:
a. Plànols acotats i a escala de la zona de la via píblica a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit rodat i de vianants, indicant la superficie volada sobre la via pública.

L.

Altres motius:
a. Plànols acotats i a escala de la zona de la via pública a ocupar detallant les mesures de seguretat a aplicar per a
salvaguardar el trànsit rodat i de vianants.
b. Qualsevol documentació que es considere necessària per a la correcta tramitació de la sol·licitud.
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