Sol·licitud

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
(Lleida)

LLICÈNCIA OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
O TERRENYS D’ÚS PÚBLIC

SSTT

SOL·LICITUD
NOTES: La sol·licitud s’haurà de presentar amb un mínim de 5 dies d’anterioritat a la data d’inici a l’ocupació
sol·licitada. Aquesta sol·licitud NO permet realitzar cap tipus d’ocupació, serà la corresponen llicència d’ocupació qui
autoritzi realitzar l’ocupació sol·licitada.

DADES DE L’OCUPACIÓ:
NOVA
PRÒRROGA
EMPLAÇAMENT:

MODIFICACIONS DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓ

REF. CADASTRAL:
PERÍODE:
des del ______ d______________de 20__ fins al _______d____________ de 20__
DIMENSIONS DE L’OCUPACIÓ:
Llargada:
m
Amplada:
m
Superfície:
m2
TITULAR LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ:
NOM:
Adreça:
En Representació:
Adreça:

N.I.F.:
Telèfon:
N.I.F.:
Telèfon:

DADES DE LA LLICÈNCIA D’OBRES VINCULADA A L’OCUPACIÓ
NÚM. DE LLICÈNCIA D’OBRES:
____
TIPUS D’OBRA:
MAJOR
FIANÇA:
TITULAR LLICÈNCIA D’OBRES:

€

MENOR

TALL DE CARRER
PERÍODE:
des del ______ d______________de 2012 fins al _______d____________ de 2012
HORARI:
des de les
hores fins a les
hores.
MATÍ
TARDA
MODALITAT D’OCUPACIÓ SOL·LICITADA:

Ut

Contenidor de runa
-

Tanques, bastides i similars

-

compressors ...

OBSERVACIONS

-

Sacs de runa
Maquinària: grues, formigoneres,

M2

-

Altres (observacions )

Zona Blava

Línea

ml

Bateria

ml

total Zona Blava

m2

Documentació a adjuntar:
Documentació gràfica a escala i acotada de l’ocupació i les mesures de seguretat a adoptar, signat pels
agents que hi intervenen.
SOL·LICITA:
Que sigui autoritzada l’ocupació de via pública que es relaciona en la documentació tècnica adjunta i que
d’acord amb la legislació vigent, se’n concedeixi la corresponent llicència.
Mollerussa,
d
de 20__
Signatura:
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En compliment del que disposa l’article 5è de la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informen que
totes les dades que ens faciliti en virtut del present formulari, així com de la documentació que es presenti conjuntament, passaran a
formar part d’un fitxer propietat de l’Ajuntament de Mollerussa per tal de tramitar la petició sol·licitada. Depenent de la naturalesa de la
petició, les dades podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l’exercici de les serves competències. Així mateix, podrà
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la Pl. de l’Ajuntament, 2 de Mollerussa.

Condicions generals:

De conformitat amb allò previst a l’article 26 de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern, i
demés disposicions aplicables, es prendran les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat de
vianants i de la circulació en el tram de carrer afectat. Així, se seguiran les indicacions següents:
Per tal d’evitar qualsevol accident de trànsit, el perímetre d’ocupació de l’espai públic, ja sigui
calçada o vorera, s’haurà de senyalitzar amb senyals reflectants i/o lluminosos de color vermell.
En la zona ocupada s’haurà d’habilitar un itinerari protegit per a vianants, amb les corresponents
tanques de protecció i elements de senyalització per a la seguretat dels vianants i de la circulació
rodada.
L’empresa constructora i/o sol·licitant, ha de portar la seva pròpia senyalització i personal, per
realitzar el tancament i/o desviament del carrer.
Si l’ocupació suposa la instal·lació de bastides, caldrà habilitar un túnel sota la bastida i no podrà
sobresortir de la línia de l’estacionament de vehicles. El túnel se senyalitzarà i il·luminarà
adequadament.
Si l’ocupació de la via pública suposa l’obertura de rases o sondatges, s’adoptaran les precaucions
necessàries per evitar accidents; a aquests efectes, delimitarà el recinte de manera suficientment
visible, col·locarà cartells de prevenció adequats i de nit enllumenat de les obres amb fanals
vermells.
La ocupació meritarà la taxa que es determina en l’ordenança fiscal número 17 (article 6 i
concordants).
S’adoptaran les mesures que garanteixin el mínim impacte per al trànsit de persones amb
mobilitat reduïda. El pas lliure no podrà ser inferior a 0’90 m.
En tots els casos es seguiran les indicacions de la policia municipal.
La persona per compte de la qual es realitzin les obres, i solidàriament, el promotor i el
constructor de les obres principals serà responsable dels danys i perjudicis i accidents, causats per
omissió de les prevencions.
Les garanties per respondre de la reposició de serveis que afectin la llicència d’obres principal es
faran extensibles a la present llicència d’ocupació de via pública o terrenys d’ús públic.
Habilitació d'un pas, el qual haurà de complir les condicions establertes en el Decret
d'Accessibilitat, (Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del codi d'accessibilitat), habilitant un pas de dimensions mínimes de 0,90m d'ample,
i si s'escau, 2,10m d'alçada lliure d'obstacles, i s'haurà de realitzar la prolongació de les tanques
metàl·liques, com a mínim, fins a l'encontre amb la vorada, en ambdós sentits.
S'haurà de senyalitzar i il·luminar convenientment en el sentit de la circulació rodada.

Atenent a allò que disposa l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens locals, la llicència municipal per a l’ocupació de via pública o de
terrenys d’ús públic, gaudeix de la naturalesa d’ocupació temporal i de la consideració d’ús privatiu
sense que comporti cap autorització per la transformació o la modificació del domini públic objecte
d’ocupació. Jurídicament origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons
d’¡nterès públic, amb dret a indemnització si s’escau.

La llicència es concedeix salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer.
Condicions particulars:

Període autoritzat: La durada de l’ocupació de la via pública o de terrenys d’ús públic, serà, com a
màxim, la següent:
Ocupacions de via pública que tinguin com a causa obres menors: Durada efectiva de les obres i,
com a màxim, 3 anys.
Ocupacions de via pública que tinguin com a causa obres majors: Durada efectiva de les obres i,
com a màxim, 5 anys.

Pròrrogues: La pròrroga de la llicència d’obres no suposa l’automàtica pròrroga de la llicència
d’ocupació de via pública o de terrenys d’ús públic, que s’haurà de sol·licitar en cada cas. La pròrroga
en la llicència d’ocupació quedarà supeditada a l’obtenció de pròrroga de la llicència d’obres.
El període autoritzat serà, com a màxim, el mateix que la pròrroga de la llicència d’obres.

Esgotats aquests terminis, la llicència s’entendrà caducada i s’haurà de sol·licitar nova llicència.

En el supòsit que l’ocupació de la via pública estigui condicionada a autorització prèvia d’una altra
administració, per raó competencial (Estat, Generalitat de Catalunya o Diputació de Lleida), s’hauran
d’observar, a més de les condicions imposades per l’Ajuntament de Mollerussa, aquelles que figurin en
l’acord de l’administració corresponent.

La no observança de les condicions imposades o de les que es dictin, en virtut de la facultat
inspectora de l’Ajuntament i de les administracions competents, comportarà la revocació de la
llicència i, en el seu cas, la imposició de les sancions a què doni lloc l’incompliment.
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