Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

ASSABENTAT D’OBRES SENSE PRESENTACIÓ DE
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
ÀREA D’URBANISME

URB-001

Dades de la persona sol·licitant
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Dades del/de la representant
Nom o raó social
Primer cognom
Notificacions
Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació en paper: (únicament per a persones físiques)
A l’atenció de
Adreça
Telèfon

Codi postal

Municipi

Notificació electrònica: (imprescindible certificat digital)
A la meva bústia electrònica, accessible des de https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Avís de notificació: D’acord amb la normativa vigent, AUTORITZO l’Ajuntament del Prat de Llobregat a enviarme avisos de les notificacions pendents de recollir a la bústia electrònica en relació amb aquesta sol·licitud:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

DADES DE LA FINCA ON S’HAN DE REALITZAR LES OBRES
Finca :

Habitatge

Local sense ús

Activitat

Emplaçament
SOL·LICITA
Ocupació de via pública amb

sacs/o o contenidor, a l’emplaçament
, durant el dies

,

i

.

La persona interessada
es compromet a complir
estrictament les condicions especials i generals que figuren per a l’execució d’aquestes obres i per a l’ocupació de la
via pública a la pàgina següent.
DATA I SIGNATURA del/la sol·licitant
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions
particulars expressades, per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

He llegit al revers d’aquest document la informació sobre protecció de dades personals.
SR./A ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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COMUNICACIÓ DE LES OBRES A EXECUTAR
Col·locació, substitució o reparació de paviment en interior d’habitatge o local, que no comporti sobrecàrrega del
paviment existent.
Canvi d’enrajolat en parets interiors d’habitatges o locals sense alteració d’envans ni d’estructura.
Arrebossar, enguixar o pintar parets i/o sostres interiors d’habitatges o locals
Canvi de mobles de cuina i/o sanitaris de bany en habitatge o local sense alteració d’envans ni d’estructura.
Canviar o reparar instal·lacions interiors d’aigua, gas, electricitat, telèfon o calefacció en habitatge o local.
Neteja de local sense ús.
Col·locació o reparació del cel ras en habitatge o local.
Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l’interior d’un solar, sempre que no suposin la destrucció de
jardins existents.
CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES
-

Durant la realització dels treballs s’hauran d’adoptar les precaucions que, per a aquests casos, preveuen les
Ordenances Metropolitanes vigents i les que aconsellin les normes de la bona construcció, així com les
contingudes dins la legislació vigent en relació a la matèria.

-

Les obres o instal·lacions que es duguin a terme s'hauran d'ajustar estrictament a les esmentades en
l'assabentat, i s'incorrerà en infracció, objecte de les sancions previstes en les Ordenances Metropolitanes i altres
disposicions aplicables, en cas que s'efectuï qualsevol modificació o extralimitació. L'Ajuntament podrà fer les
comprovacions necessàries de les obres realitzades mitjançant les oportunes inspeccions per part del personal
competent.

-

La persona interessada o qui la pugui substituir en la tinença d'aquest ASSABENTAT està obligada a exhibir-lo,
tantes vegades com el reclamin, als agents municipals encarregats de la inspecció i vigilància de les obres
particulars. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, incorrerà en les responsabilitats consegüents per
desobediència als agents de l'autoritat.

-

No es podran fer abocaments de runes en llocs no autoritzats.

-

Les obres hauran d'acabar-se en el termini de 3 mesos des de la data de l'assabentat, o des de l'atorgament de la
corresponent subvenció econòmica oficial que s'hagi pogut obtenir per l'execució de les obres.

CONDICIONS OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB 1 o 2 SACS, o 1 CONTENIDOR
-

Com a regla general, no es pot col·locar a les voreres. No obstant això, es podrà col·locar excepcionalment i
prèvia supervisió de l'Ajuntament quan la vorera sigui superior a 4 metres i es col·loqui a l'extrem més proper a
la calçada, deixant, al menys, 2 metres de vorera per a la circulació de vianants.

-

En cas de carrers sense voreres, carrers residencials o similars, l'autoritat local corresponent decidirà el lloc on
s'haurà de col·locar el sac o contenidor atenent a criteris de mínim risc i preferència de circulació dels vianants i
de vehicles.

-

En col·locar-se a la calçada s'haurà de tenir en compte si aquesta via es troba afectada per algun canvi,
circumstància que haurà de respectar el sol·licitant.

-

L’autorització té vigència com a màxim fins a 12 hores del dia següent del termini autoritzat (3 dies). A partir
d’aquesta hora, si no s’ha retirat s’haurà de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari “VPU-030 Sol·licitud de
tall de carrers, reserves d’estacionament, contenidors i altres ocupacions de la via pública”, fent referència del
núm. d’expedient d’obres i adjuntant còpia del permís d’obres corresponent. Aquest tràmit s’ha de presentar al
departament de Via Pública mitjançant registre d’entrada a l’Ajuntament perquè aquest departament emeti la
pròrroga del permís d’ocupació i la liquidació de taxa corresponent. En tot cas, un cop ple, s'haurà de retirar en el
termini màxim de 2 dies hàbils, excepte quan siguin requerits per l'autoritat municipal o els seus agents per la
immediata retirada per raons d'interès públic.

-

Si passat aquest termini no s'ha retirat el sac o contenidor i no s'ha sol·licitat la pròrroga, o s'ha instal·lat sense la
corresponent autorització, l'Ajuntament podrà procedir a la retirada, previ requeriment, amb càrrec a la persona
responsable de la seva instal·lació o a l'empresa titular del sac o contenidor, per al cas de contenidors o sacs
instal·lats sense permís. Tot això sense perjudici de la incoació del corresponent procediment sancionador.

-

Quan es retirin els contenidors o sacs, la zona on estaven situats haurà de quedar neta i lliure de tot tipus de
runa o residu.

-

El departament de Medi Ambient i la Policia Local vigilaran el compliment d'aquestes condicions.
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PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
Mitjançant aquesta instància, l’Ajuntament del Prat resta ASSABENTAT de les obres ressenyades, les quals s’hauran de
dur a terme amb autorització del/de la propietari/ària de la finca i AUTORITZA l’ocupació de la via pública amb un o
dos sacs de runa o un contenidor, per un màxim de tres dies i segons les condicions indicades.

El Prat de Llobregat,

de/d’

de

OFICINA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Esborrar
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Imprimir
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