
AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de GUADASSUAR

       Carrer Major, 43 · 46610, GUADASSUAR                          e-mail: registrogeneral@guadassuar.es                            Tel:  962570000  Fax: 962571285

web : www.guadassuar.es

Guadassuar,                de                                         deSignatura sol.licitant - Firma solicitante

SOL.LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA - SOLICITUD OCUPACIÓN VIA PÚBLICA-

e-mail Municipi - Municipio- Provincia- provincia- Telèfon- Telefono-

Domicili- Domicilio- Num BI. Esc. Pis. Pta. CP

DNI/NIF 1 Cognom/Raò  - 1 Apellido/Razón- 2 Cognom - 2 Apellido- Nom- Nombre-

DADES SOL.LICITANT - DATOS SOLICITANTE

Domicili notificacions (cas de no ser el mateix)- Domicilio notificaciones(caso ser dist)- CPNum BI. Esc. Pis. Pta.

Nom- Nombre-2 Cognom - 2 Apellido-1 Cognom/Raò  - 1 Apellido/Razón-DNI/NIF

S'adjunta DNI/CIF del representant 
Se adjunta DNI/CIF del representante

 S'adjunta document acreditatiu de la representació  
Se adjunta documento acreditativo de la representación

SOL.LICITA - SOLICITA

DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix) - DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)

Ocupació via pública - Ocupación via pública.

 Propi sol.licitant - Propio solicitante

LLICÈNCIA D'OBRES - LICENCIA DE OBRAS

Carrer - calle

Autoliquidació. - Autoliquidación -

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ - DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN - 

El servei públic de l'Ajuntament - Servicio público del Ayuntamiento

Tall temporal tràfic - Corte temporal tráfico

 Senyalització (previa autorització de la policia local) realitzada per: 
 Señalización(previa autorización de la policia local) realizada por:  
 

Referència Cadastral - Referencia catrastral 

SITUACIÓ - SITUACIÓN

Num Pta

En el cas que la present sol.licitud es vinculada a una llicència d'obres: - En el caso que la presente solicitud vaya vinculada a una licencia de obras: 

Num Expedient - Num Expediente Data concessió - Fecha concesión Import - Importe

Metres - Metros Del dia al dia de



CONDICIONS: 
Ocupació de Via Pública: 
-Haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de 2 dies (no es computen ni dissabtes ni festius) per procediment Ordinari i en cas de procediment extraordinari (en 
cas d'urgència) es sol·licitarà l'oportuna autorització de la Policia Local. 
-L'ocupació es referirà a la situació de la parcel·la que la motiva, havent-se d'especificar en cas contrari, per a la seva autorització expressa, prèvia audiència als 
possibles afectats. 
-Com a mesura general, l'ocupació de via pública no haurà d'interrompre la normal circulació de vehicles. S'exceptuarà el cas d'enderrocaments i excavacions si per 
raons de seguretat fos necessari, i solament pel termini que duren les mateixes. 
-Conservar un pas de vianants lliure i protegit en tot el seu recorregut de 0,80 metres mínim, i degudament senyalitzat. 
-Respectar les normes sobre horaris de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i farcit de rases, retirades de residus i materials de la via urbana i altres disposicions 
d'aplicació. 
-Adoptar les mesures necessàries per evitar les molèsties i la generació de partícules de pols. 
-Protegir el subsòl de la calçada i la vorera, amb la finalitat d'evitar desperfectes en el paviment i canalitzacions subterrànies. 
-L'interessat està obligat a la neteja del tram de via que s’embrute pels treballs realitzats. 
-L'Ajuntament podrà requerir als sol·licitants de l'autorització, dins de l'àmbit de les seves competències, la prestació d'una fiança amb l'objecte de garantir els dos 
punts anteriors. 
-L'interessat està obligat a col·locar la senyalització necessària i la retirada de la mateixa quan finalitze l'ocupació. 
-Una vegada es donen per concloses les obres, l'interessat estarà obligat a retirar tot element o material de la via pública i a deixar-la en les condicions precises per al 
seu ús. 
-Deuran deixar-se lliure els elements d'urbanització existents (escocells, registres d'instal·lacions, embornals, etc.), així com no impedir el pas de les aigües superficials. 
-En el cas de ser necessària la retirada de vehicles haurà de sol·licitar-se, amb 48 hores d'antelació, la senyalització de la prohibició d'estacionament. 
-Qualsevol modificació de l'inici de l'ocupació haurà de notificar-se per escrit a l'Ajuntament. 
-En el cas que el sol·licitant desitge la instal·lació de contenidors, aquests hauran d'indicar necessàriament i de forma clara el nom o raó social de l'empresa, el telèfon i 
el nombre d'identificació del contenidor. 
Tall Temporal de Tràfic: 
-Haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de 24 hores (no es computen ni dissabtes ni festius). 
-La no concessió de l'autorització implica que no pot efectuar-se el tall del carrer o tram de carrer sol·licitat. 
-Tret que existeixen causes que ho justifiquen, el termini màxim de tancament serà de 24 hores. 
-Existeix obligació per part de l'interessat de la col·locació i retirada de la senyalització a col·locar conforme al Codi de Circulació. 
-L'interessat està obligat a retirar tot element o material de la via pública, a la neteja del tram de via que embrute i a deixar-la en les condicions precises per al seu ús, 
per a això adoptarà les mesures preventives necessàries per a la protecció de fermes, voreres i elements existents en la via pública. 
-Compliment de les condicions que de forma expressa s’indiquen en l'autorització. 
 
PROTECCIÓ DE DADES. 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal i la informació que es  
facilite a l'Ajuntament en tramitar la present sol·licitud, podran ser incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament.  
En compliment de l'exigit per l'article 42.4 de la Llei 30/1992, la finalitat d'aquest fitxer és mantenir actualitzada, a efectes informatius, les relacions de  
procediments, amb indicació dels terminis màxims de durada dels mateixos, així com dels efectes que produeixen el silenci administratiu.  
En tot moment i de conformitat amb la legislació vigent l'interessat podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida 
 a aquest Ajuntament.
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       Carrer Major, 43 · 46610, GUADASSUAR                          e-mail: registrogeneral@guadassuar.es                            Tel:  962570000  Fax: 962571285
web : www.guadassuar.es
Guadassuar,                de                                         de
Signatura sol.licitant - Firma solicitante
SOL.LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA - SOLICITUD OCUPACIÓN VIA PÚBLICA-
DADES SOL.LICITANT - DATOS SOLICITANTE
SOL.LICITA - SOLICITA
DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix) - DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
LLICÈNCIA D'OBRES - LICENCIA DE OBRAS
DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ - DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN - 
 Senyalització (previa autorització de la policia local) realitzada per:
 Señalización(previa autorización de la policia local) realizada por: 
 
SITUACIÓ - SITUACIÓN
En el cas que la present sol.licitud es vinculada a una llicència d'obres: - En el caso que la presente solicitud vaya vinculada a una licencia de obras: 
CONDICIONS:Ocupació de Via Pública:-Haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de 2 dies (no es computen ni dissabtes ni festius) per procediment Ordinari i en cas de procediment extraordinari (en cas d'urgència) es sol·licitarà l'oportuna autorització de la Policia Local.-L'ocupació es referirà a la situació de la parcel·la que la motiva, havent-se d'especificar en cas contrari, per a la seva autorització expressa, prèvia audiència als possibles afectats.-Com a mesura general, l'ocupació de via pública no haurà d'interrompre la normal circulació de vehicles. S'exceptuarà el cas d'enderrocaments i excavacions si per raons de seguretat fos necessari, i solament pel termini que duren les mateixes.-Conservar un pas de vianants lliure i protegit en tot el seu recorregut de 0,80 metres mínim, i degudament senyalitzat.-Respectar les normes sobre horaris de càrrega i descàrrega, neteja, obertura i farcit de rases, retirades de residus i materials de la via urbana i altres disposicions d'aplicació.-Adoptar les mesures necessàries per evitar les molèsties i la generació de partícules de pols.-Protegir el subsòl de la calçada i la vorera, amb la finalitat d'evitar desperfectes en el paviment i canalitzacions subterrànies.-L'interessat està obligat a la neteja del tram de via que s’embrute pels treballs realitzats.-L'Ajuntament podrà requerir als sol·licitants de l'autorització, dins de l'àmbit de les seves competències, la prestació d'una fiança amb l'objecte de garantir els dos punts anteriors.-L'interessat està obligat a col·locar la senyalització necessària i la retirada de la mateixa quan finalitze l'ocupació.-Una vegada es donen per concloses les obres, l'interessat estarà obligat a retirar tot element o material de la via pública i a deixar-la en les condicions precises per al seu ús.-Deuran deixar-se lliure els elements d'urbanització existents (escocells, registres d'instal·lacions, embornals, etc.), així com no impedir el pas de les aigües superficials.-En el cas de ser necessària la retirada de vehicles haurà de sol·licitar-se, amb 48 hores d'antelació, la senyalització de la prohibició d'estacionament.-Qualsevol modificació de l'inici de l'ocupació haurà de notificar-se per escrit a l'Ajuntament.-En el cas que el sol·licitant desitge la instal·lació de contenidors, aquests hauran d'indicar necessàriament i de forma clara el nom o raó social de l'empresa, el telèfon i el nombre d'identificació del contenidor.Tall Temporal de Tràfic:-Haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de 24 hores (no es computen ni dissabtes ni festius).-La no concessió de l'autorització implica que no pot efectuar-se el tall del carrer o tram de carrer sol·licitat.-Tret que existeixen causes que ho justifiquen, el termini màxim de tancament serà de 24 hores.-Existeix obligació per part de l'interessat de la col·locació i retirada de la senyalització a col·locar conforme al Codi de Circulació.-L'interessat està obligat a retirar tot element o material de la via pública, a la neteja del tram de via que embrute i a deixar-la en les condicions precises per al seu ús, per a això adoptarà les mesures preventives necessàries per a la protecció de fermes, voreres i elements existents en la via pública.-Compliment de les condicions que de forma expressa s’indiquen en l'autorització.
PROTECCIÓ DE DADES.En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal i la informació que es 
facilite a l'Ajuntament en tramitar la present sol·licitud, podran ser incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que és responsable l'Ajuntament. 
En compliment de l'exigit per l'article 42.4 de la Llei 30/1992, la finalitat d'aquest fitxer és mantenir actualitzada, a efectes informatius, les relacions de 
procediments, amb indicació dels terminis màxims de durada dels mateixos, així com dels efectes que produeixen el silenci administratiu. 
En tot moment i de conformitat amb la legislació vigent l'interessat podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida
 a aquest Ajuntament.
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