Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

Ocupació de la via pública amb sacs de runa
VPU-003
ÀREA DE SERVEIS I CIUTADANIA

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

DADES DEL/DE LA REPRESENTANT
Nom o raó social
Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

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 enviar-me
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

EXPOSO I SOL·LICITO
Que necessito ocupar la via pública amb sacs de runa, segons les condicions que s’especifiquen a l’apartat “DETALL DE
LA SOL·LICITUD”.
DECLARO
Que conec i accepto totes les condicions d’instal·lació del/s sac/s de runa a la via pública que consten a la informació
general d’aquest formulari.
DATA I SIGNATURA
Declaro que totes les dades facilitades són certes, i demano que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
El Prat de Llobregat,

de/d’

de

Signatura
El/la sol·licitant o representant legal

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
SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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DETALL DE LA SOL·LICITUD
En el cas que la sol·licitud d’ocupació de la via pública amb sacs de runa derivi d’un assabentat o llicència d’obres
menors:
Assabentat d’obres
Llicència d’obres

Número d’expedient d’obres

Altres motius de l’ocupació
Emplaçament de l’obra
Lloc d’ubicació dels sacs de runa

Núm. de sacs de runa
Dies d’ocupació

Des de dia

fins el dia

TAXES
Ordenança fiscal núm. 14, taxa per les ocupacions del subsòl, del sòl, la volada i activitats a la via pública.
L’ocupació de la via pública amb sacs està exempta de pagament en el cas següent: En autorització d’una obra menor
i/o assabentat d’obres, per 3 dies, dos sacs de runes.
Prèviament a la presentació d’aquesta sol·licitud, haurà de realitzar el pagament de la taxa dirigint-se al departament
de Gestió Tributària situat al c. Centre núm. 26-30, planta Baixa.
Amb la sol·licitud, és obligatori adjuntar el comprovant de pagament de la taxa.
INFORMACIÓ GENERAL (EXTRACTE DE LA NORMATIVA)
L’ocupació de la via pública està regulada en l’Ordenança Municipal de Circulació de vianants i vehicles, en
l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència ciutadana i, en l’Ordenança Fiscal núm. 14, taxa per les
ocupacions del subsòl, el sòl, la volada i activitats a la via pública.
Per a l’ocupació de la via pública amb sacs de runa, s’hauran de complir les següents condicions:
Identificació dels sacs: Tots els sacs instal·lats a la via pública han de presentar a l’exterior, de manera perfectament
visible, el nom o raó social i el telèfon de la persona titular del sac.
Emplaçament dels sacs: Els sacs de runa es situaran a la calçada, a la zona destinada a l’estacionament de vehicles.
Excepcionalment i prèvia supervisió de l’Ajuntament, es podrà col·locar en la vorera, preservant un espai de 2 m
lliures d’obstacles per al pas i la seguretat dels vianants. En carrers residencials i similars, els tècnics municipals
indicaran el lloc d’ubicació dels sacs.
Col·locació i retirada dels sacs de runa: Els treballs de col·locació i retirada dels sacs de runa s’han de portar a terme
amb la màxima diligència, de forma que s’interrompi el mínim possible la circulació de vehicles i no causin molèsties
als ciutadans. La seva manipulació s’ha de realitzar de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no
pugui ser aixecat o escampat pel vent, motiu pel qual els sacs han de romandre tapats quan no són utilitzats.
Un cop ple el sac de runes, s’haurà de retirar en un termini màxim de 2 dies hàbils. En qualsevol moment, per raons
d’interès públic, les autoritats municipals podran requerir la seva retirada abans del termini dels 2 dies.
Material dipositat als sacs: No es permet que els materials dipositats sobresurtin dels extrems superiors del sac ni
tampoc es permet utilitzar suplements addicionals per augmentar-ne la capacitat.
Vigència de l’autorització: L’autorització d’ocupació és vigent com a màxim fins les 12 hores del dia següent del termini
sol·licitat. A partir d’aquesta hora, s’ha de procedir a la seva retirada o bé sol·licitar un nou permís a l’Ajuntament i
pagar les taxes corresponents.
Si passat el termini de l’autorització, no s’ha sol·licitat un nou permís i no s’ha retirar el sac, l’Ajuntament podrà
retirar-los, previ requeriment i amb les despeses a càrrec de la persona responsable dels sacs. Tot això sense perjudici
de la incoació del corresponent procediment sancionador.
Neteja de l’espai ocupat: Una vegada retirat els sacs, l’espai ocupat i el seu entorn immediat, haurà de quedar net i
lliure de tot tipus de runa o residus. La persona titular de l’autorització és la responsable dels danys que pugui causar
al paviment o a altres elements de la via pública i té l’obligació de comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència
relacionada amb l’ocupació.

Esborrar

Imprimir
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