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Sol·licitud ocupació via pública per obres
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

ENTITAT O ASSOCIACIÓ
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

SOL·LICITA:
Que em sigui concedida la llicència per ocupar la via pública amb els elements següents:
Bastida

Contenidor de runes

Tancament d’obra

Sac de runes

Altres

Emplaçament:
Metres quadrats d’ocupació:

Durada:

RESTRICCIONS
La via pública en cap cas serà ocupada per materials de construccions, sorra o runes, ni es faran les pastes al carrer.
OBSERVACIONS
Les bastides hauran de ser degudament senyalitzades i a la nit hi haurà llum de color vermell.
El sol·licitant haurà de procurar-se la senyalització necessària.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Croquis acotat d’ocupació assenyalantel pas lliure per als vianants (mínim 1 metre o proposta alternativa).
Fotocòpia del DNI de la persona interessada.

Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.
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OBSERVACIONS
• Sempre s’han de col·locar a la calçada (mai a les voreres, llevat que sigui un cas molt especial i autoritzat).
• Han d’estar ocupant places d’aparcament, per tant, no es poden situar al costat del carrer on no aparquen els
cotxes (per perill de col·lisions).
• En el cas de col·locar tubs per baixar les runes des d’un pis, el contenidor haurà d’estar tapat per evitar la pols i
l’espai degudament protegit.
• S’ha de respectar sempre el pas de vehicles i vianants en condicions de seguretat.
• S’ha de tenir en lloc visible, des de la via pública, la fotocòpia de la llicència d’obres o assabentat i fotocòpia de la
carta de pagament que autoritza la col_locació del contenidor a la via pública.
• El contenidors s’han de retirar de la via pública dins de les 24 hores posteriors a la finalització de la llicència.
SACS DE RUNES
• Es poden situar a les voreres, sempre que el pas pels vianants sigui d’una amplada superior a 1 metre lliure
d’obstacles.
BASTIDES I TANCAMENT D’OBRA
• Només es pot ocupar el tram de vorera de davant la façana de l’obra o local deixant una franja de 1,00 m lliure
d’obstacles per tal de garantir el pas de vianants en condicions de seguretat.
• En el cas que l’amplada de la vorera no permeti aquesta franja de 1,00 metre, s’ha d’habilitar un pas de vianants
alternatiu, degudament protegit i senyalitzat.
CROQUIS DE L’OCUPACIÓ SI S’ESCAU

