LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (OBRES)
El/la que subscriu formula instància a la ll·lma. Sra. alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Roses, en els termes
següents:

DADES PERSONALS
Dades del sol·licitant
Nom

Cognoms

DNI

Telèfon

Fax

Domicili de notificació
CP

Població

A/e

Dades del representant
Nom

Cognoms

DNI

Telèfon

Fax

Domicili de notificació
CP

Població

Situació de les obres

A/e
Ref. cadastral:

Carrer i núm.

Obres

Sol·licito llicència per dur a terme la següent ocupació de la via pública:
•
•
•
•

Situació de l’ocupació: .....................................................................................................................................
Dies: del ................................................. a ..........................................................; total dies: .........................
2
Superfície (m ): ...........................
Tipus d’ocupació:
Contenidor de runes
Material de construcció
Bastida

DOCUMENTACIÓ

APORTADA

FALTA

Plànol cadastral
Croquis de l’ocupació
Autoliquidació taxes
En els casos de bastides de més de 5 m d’alçada: projecte tècnic, visat, del muntatge i utilització de la bastida
o bé, en el cas de bastides normalitzades (per exemple metàl·lics tubulars prefabricats), documentació
alternativa que inclogui el certificat del producte expedit per un organisme nacional de normalització i el
manual d’instruccions del fabricant sobre el muntatge, utilització i desmuntatge.

DECLARO RESPONSABLEMENT
1.
2.
3.

4.

Que actuo en nom propi i/o en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar
aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que disposo de llicència d’obres / he presentat la comunicació prèvia per executar les obres descrites amb l’ocupació de via
pública sol·licitada, i que he pagat les taxes municipals i l’ICIO corresponent.
Que, pel que fa a l’ocupació de la via pública:
a) Garanteixo que existirà un pas de vianants amb una amplada mínima d’1,50 m o que preveuré un pas de vianants
alternatiu.
b) Estarà degudament senyalitzada i complirà les condicions de seguretat per a les persones i les coses.
c) Només ocuparé els m2 i els dies assenyalats en aquesta sol·licitud. En cas de necessitar ocupar més superfície i/o dies,
presentaré una altra petició de llicència per ocupar la via pública i abonaré les taxes municipals corresponents.
Que les dades consignades en aquesta declaració són certes i que aporto els documents que es relacionen a la instància.

CONDICIONS GENERALS DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
1.

L’interessat ha de prendre les mesures corresponents per evitar molèsties tant als veïns com als vianants. Si les obres, per a

1

les quals es demana la llicència d’ocupació de la via pública, suposen l’abocament de residus per la façana fins al contenidor
exterior, s’ha de fer obligatòriament mitjançant la col·locació de conductes o tubs d’evacuació existents per aquest fi.
2. A l’obra s’haurà de disposar d’una còpia de la llicència municipal per ocupar la via pública.
3. La llicència no autoritza a tallar la via pública. En cas que sigui necessari fer-ho, l’interessat ha de sol·licitar l’autorització
corresponent a la Policia Local, indicant el/s dia/es i hora/es previstos d’ocupació amb l’antelació mínima d’una setmana.
HE LLEGIT I ACCEPTO les esmentades condicions.

OBSERVACIONS
No es podrà ocupar la via pública fins a la resolució d’aquesta sol·licitud de llicència.

Roses,
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (OBRES)
(subjecta a llicència)

Exp. núm.
Codi:

Signatura

Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Roses per deixar constància de l’entrada i sortida de
documents i per al seguiment dels tràmits i actuacions, i l’exercici de les seves competències i funcions. Només se cediran a tercers en els casos i
en les condicions previstes a la Llei.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a l’Ajuntament.

2

