La sol·licitud s’ha de presentar amb una antelació de
com a mínim SET DIES HÀBILS

Dades personals

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES DELS
COMERÇOS, ACTES, FIRES
Nom de la persona interessada

NIF/CIF

Nom del representant

NIF

Adreça notificacions

Núm.

Codi postal

Pis

Població

Adreça correu electrònic

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Tipus i nom de l’activitat

Dades de l’ocupació

Planta

Expedient

Tipus de mercaderia
Expositor
Caixes
Taula
Altres (indicar quines):
Dimensions
Llargada: __________________ metres
Amplada: ___________________ metres
Ubicació de l’ocupació:
Carrer: ____________________________________________ Número: __________
Durada de l’ocupació
Del dia _____ de ___________ de 20____ al dia _____ de _________ de 20____ De ________ hores a ______ hores
Reserva Especial i transitòria de la Via Pública
Casc Urbà: 1,61 € x _______ metre lineal x __________ dies
Barris:
1,04 € x _______ metre lineal x __________ dies
Suport Policia Local: _________________

Total: ___________________

Ordenança Fiscal núm. 42, de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials del domini públic

Vallirana, ________ de ____________________________ de ____________
Signatura de la persona interessada,

La presentació d'aquesta sol·licitud no pressuposa la seva autorització.
No es podrà realitzar l'ocupació de la via pública si no se segueixen les indicacions de l'autorització.
El no compliment d'aquestes indicacions pot causar la seva retirada immediata.
Ajuntament de Vallirana – c/Major, 329, Tel. 93 683 08 10 –
info@vallirana.cat – www.vallirana.cat

CONDICIONS PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
MERCADERIES DELS COMERÇOS, ACTES, FIRES
Per l’obtenció del permís d’ocupació de l’espai públic s’haurà d’aportar la següent documentació:
• Plànol del lloc amb determinació exacta de la zona d’ocupació.
• Mesures preventives i/o senyalització que el sol·licitant proposa habilitar.*1
La sol·licitud juntament amb la documentació esmentada s’haurà de presentar al Registre de l’Ajuntament
com a mínim SET DIES HÀBILS ABANS de la data prevista de l’ocupació.
Si es preveu que aquests treballs poden provocar una restricció important del trànsit o, fins i tot, el tall d’un
carrer, caldrà demanar la intervenció dels agents de la Policia Local mitjançant el procediment establert.
Segons les Condicions Generals de l’itinerari de vianants accessible, de l’Annex del Document tècnic de
l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per accés i utilització dels espais públics urbanitzats, tot itinerari de
vianants accessible, ha de complir, en tot el seu desenvolupament, d’una amplada lliure de pas no inferior
a 1,80 m, que garanteixi el gir, encreuament i canvi de direcció de les persones independentment de les
seves característiques o manera de desplaçament, tot i que, excepcionalment, en les zones urbanes
consolidades, i en les condicions previstes per la normativa autonòmica, es permetran estrenyiments
puntuals, sempre que l’amplada lliure de pas resultant, no sigui inferior a 1,50 m.

*1 Tota la senyalització de trànsit que s’utilitzi durant els treballs (marques vials, senyals d’abalisament, circumstancials, verticals, etc.) hauran de complir el que
disposa en la “Llei de Seguretat Vial, el Reglament General de Circulació, La norma de Carreteres 8.3-IC” i “Senyalització d’Obres” i el catàleg de Senyals de
Circulació del Ministerio de Fomento.

