SOL·LICITUD

OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA

Segell registre ENTRADA Ajuntament

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:

NIF:

Persona jurídica:

CIF:

(Obligat indicar adreça electrònica i mòbil)

Adreça:
Municipi:

Codi postal:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Tipus d’ocupació (marqueu les opcions afectades)
TALL PARCIAL DE LA CIRCULACIÓ
(Afectant només 1 sentit de circulació
en carrers de 2 sentits)

TALL TOTAL DE LA CIRCULACIÓ

VORERA / CARRIL ESTACIONAMENT
(Sense afectar la circulació de vehicles)

Emplaçament
Carrer:

Núm.:

Entre el carrer

i

Característiques de l’ocupació
Motiu:

Elements per instal·lar:

Dies / Terminis:
Horari:
Places estacionament ocupades (normal):

Places estacionament ocupades (zona blava):

Parades bus anul·lades:

Superfície total ocupada (m2):

Està relacionat amb una obra:

No

Sí

Núm. Llic. obra:

Està relacionat amb una obra menor en règim d’assabentat:

No

Sí

Mitjançant aquest escrit sol·licito l’atorgament de la llicència d’ocupació de la
via pública d’acord amb les dades consignades, els documents que s’adjunten
i la normativa de referència que hi ha vigent a Vilafranca del Penedès.

Núm.:
Firma sol·licitant

Vilafranca del Penedès, _______ de ____________________ de 20______
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR
- Un plànol a escala 1/200 – 1/500 on quedi reflectit:
 Mides i superfície de l’ocupació sol·licitada.
 Amplada del carrer, diferenciant la mida de les voreres i la del vial.
 Situació d’elements urbans que tinguin incidència en l’ocupació, com
també d’arbres, de fanals, de bancs, de zones d’estacionament i
d’altres.
 Especificació dels elements que es pretenen instal·lar i la seva
col·locació.
 La ruta alternativa dels vehicles i vianants amb la corresponent
senyalització.
- En el cas que l’ocupació estigui relacionada amb una obra, també s’haurà
d’ajuntar:
 Còpia de la llicència d’obra autoritzada.
 Planificació de l’obra, on quedi detallat les diferents fases i els dies
que duraran cada una d’elles.
OCUPACIÓ PLACES ESTACIONAMENT VEHICLES
Si l'ocupació afecta places d’estacionament de vehicles, el sol·licitant de
l’ocupació haurà de senyalitzar la prohibició d’estacionament amb 48h
d’antelació. Aquesta senyalització s’haurà de fer mitjançant una senyal
homologada de prohibit estacionar indicant a partir de quin dia i quina
hora serà efectiva aquesta prohibició. L'incompliment d'aquests requisits
comportarà que el vehicle afectat no es retiri.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
- Ordenança Municipal de Civisme i Convivència Ciutadana.
(BOP 21-8-12)
- Ordenança Municipal del paisatge urbà (BOP 20-5-2015)
- Ordenança Municipal de circulació (BOP 14-7-2016)
- Ordenança reguladora de la qualitat, l’ordre i la imatge de
les obres d’empreses operadores de Serveis, amb incidència
en l’àmbit de la via pública.(BOP 27-9-04)
(Només en el cas d’empreses operadores o explotadores de Serveis)

- Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa d’ocupació del sòl, vol i
subsòl de la via pública.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Les dades que consten en aquest formulari s’incorporaran a
un fitxer que està subjecte al que estableix la LOPD (LO
15/1999, de protecció de dades de caràcter personal).
Aquestes dades s’utilitzaran en les comunicacions d’aquest
Ajuntament amb la persona interessada, qui podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el/la
responsable del fitxer mitjançant la sol·licitud presentada en el
Registre general d’aquest Ajuntament.

Vull i consento rebre comunicacions i notificacions electròniques de totes les actuacions i resolucions relacionades amb aquest procediment
al correu electrònic ______________________________________________________ i telèfon mòbil ___________________________
Important: si sou persona jurídica, empresa, entitat, professional o empleat públic municipal per raó de la vostra relació de servei, esteu
obligats legalment a acceptar la notificació electrònica, i el possible rebuig expressat no té cap efecte jurídic. La recepció d’avisos tindrà lloc a
l’adreça electrònica i/o telèfons (SMS) que heu indicat en aquest formulari. Podeu consultar les condicions de la notificació electrònica a
www.vilafranca.cat/notificacions
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