
 
Magnífic Ajuntament de Borriana

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA VINCULADA A
L'EXECUCIÓ D'OBRES SENSE BASTIMENTADA

A DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE 

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA  DNI, NIE, CIF

ADREÇA CP I POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT

NOM I COGNOMS DNI, NIE

ADREÇA CP I POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON

C DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA QUE CAL NOTIFICAR:

       Responsable

       Representant

FORMA DE NOTIFICACIÓ:

  En paper

  Telemàtica, amb certificat digital

D DADES DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES O DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES:

Data presentació Núm. registre d'entrada

EMPLAÇAMENT REFERÈNCIA CADASTRAL

Mitjà auxiliar per a l'execució de les obres (NO S'INCLOUEN BASTIDES):

   Contenidor                                                                  Tall de carrer       Sí           No

 Plataforma elevadora (PEMP)                                                    Superfície ocupació 

 Tancat 

Termini d'instal·lació del mitjà auxiliar o tall de carrer: des de                 fins a

E  DECLARACIÓ RESPONSABLE

De conformitat amb l'article 71-bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, la persona que signa aquest document DECLARA SOTA LA SEUA
RESPONSABILITAT els punts següents:

- Que les obres a què es prestarà servei amb el mitjà auxiliar estan emparades per la preceptiva llicència i/o inici
d'obres o bé han estat tramitades mitjançant declaració responsable.
- Que dispose de la documentació exigida per a l'exercici del dret sol·licitat i em compromet al seu compliment.
- Que conec i  accepte tots els condicionants de l'ocupació establits per al  mitjà auxiliar que s’ha d’emprar en
l'execució de les obres i que em compromet a mantenir-ne el compliment.
- Que em compromet a comunicar a la Policia Local, amb tres dies d'antelació, l'ocupació de la via pública o tall de
carrer.
- Que la instal·lació del mitjà auxiliar no suposarà en cap cas obstacle per al normal ús del domini públic, permetent
un adequat funcionament de la circulació de vianants i rodada, comprometent-me a complir específicament els
horaris i les condicions particulars d'instal·lació que puga fixar l'Ajuntament. Que el vial afectat es deixarà en les
mateixes condicions de neteja, higiene i salubritatoriginàries.
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Magnífic Ajuntament de Borriana

F NORMES D'APLICACIÓ GENERAL

1.  Només  està  legitimat  per  a  presentar  la  declaració  responsable  el  subjecte  que  assumisca  la  condició  de
promotor/a de l’obra. No és admissible ni produeix efectes la declaració responsable subscrita pel contractista de
l'obra, llevat que en ell/a concorreguera la circumstància de promotor/a de l'obra.

2.  La declaració responsable es considera efectuada des de la data en què es diligencie com a “documentació
completa”, a partir de la qual s'habilita per a l'inici immediat de l'ocupació, sense perjudici del compliment dels
condicionants  d’aquesta,  les potestats  municipals  de comprovació o inspecció  dels  requisits  habilitants  per  a
l'exercici del dret i de l’adequació del que s’està executant al contingut de la declaració.

3.  Si,  encara  que  s'haguera  estampat  el  segell  de  “documentació  completa”,  aquest  Ajuntament  detectara,
posteriorment, la falta d'algun document o aclariment sobre les característiques de l'ocupació de la via pública, el
promotor/a, amb el requeriment previ corresponent, ha de respondre degudament en el termini màxim de deu
dies. La falta d'atenció del requeriment municipal en l'esmentat termini produeix com a efecte que l'ocupació no
compte amb la cobertura d'una declaració.

4.  L'incompliment de qualsevol precepte legal, siga d'índole urbanística o pertanyent a altres sectors com el de la
seguretat,  ha de provocar la paralització immediata del  muntatge o de l'ús de la instal·lació.  En aquest  cas,
l'esmentat incompliment comporta també com a efecte la necessitat de procedir al desmuntatge a costa de la
persona  declarant  del  mitjà  auxiliar,  a  més  de  suposar  la  imposició  de  les  corresponents  sancions  (prèvia
instrucció de l'oportú expedient).  Aquestes consideracions són extensives a la circumstància que es constate
l'existència  d'una  inexactitud,  falsedat  o  omissió,  de  caràcter  essencial,  en  qualsevol  dada,  manifestació  o
document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable. L'advertència municipal en aquest sentit, des
del moment de la notificació, suposa la mancança de títol habilitant per a  l'ocupació del domini públic municipal.
Tot això sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocaren.

5.  La persona declarant té l'obligació de complir el termini d'ocupació de via pública expressament recollit  en la
declaració i de comunicar expressament a l'administració la finalització d’aquesta, no entenent emparada per la
declaració aquella ocupació que es realitze fora de l’esmentat termini.

6.  La present declaració responsable en cap cas empara l'execució d'actuacions il·legals o contràries al Pla general
de Borriana, a la normativa urbanística vigent i a les ordenances municipals aplicables. Qualsevol acte en aquest
sentit  implica  la  reacció  administrativa  incoant  els  corresponents  expedients  de  restauració  de  legalitat  i
sancionador.  

Borriana,  de/d’  de 20    

Signatura de la persona sol·licitant o representant legal

Signat: 

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la persona interessada queda informada del fet que les
dades de caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Borriana i s'utilitzaran únicament per a
l'exercici de funcions pròpies de la seua competència sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, pot exercir els
seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'un escrit adreçat a aquest Ajuntament.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA AJUNTAMENT DE BORRIANA
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G DOCUMENTACIÓ APORTADA

 A  En tot cas:

 Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o CIF de la persona jurídica, amb acreditació en aquest supòsit de la
representació que exerceix.

 Fotocòpia de la llicència d'obres concedida o de la presentació de la documentació completa de la declaració
responsable per a l'execució d'obres.

 Plànol  de  situació  a  escala suficient,  en  format  DIN A4,  en  el  qual  s'ha  d’indicar  la  ubicació,  superfície  que
s’ocuparà i solució de recorreguts de vianants, acotant la seua amplària i  indicant els sistemes de senyalització i
protecció. També s'ha d’acotar l'amplària total de la vorera i calçada, i indicar el mobiliari urbà existent o qualsevol
element que provoque estretiment del pas de vianants.

 Còpia del pagament del rebut d’una assegurança de responsabilitat civil que garantisca la cobertura dels danys a�
tercers que pogueren ocasionar-se durant el transcurs de les obres.

 B.1  En cas d'instal·lació de CONTENIDORS

  Empresa que realitzarà el transport dels residus i identificació de l'abocador autoritzat en què se’n realitzarà el
dipòsit.

B.2  En cas d'instal·lació de PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

 Certificat o còpia que acredite que la plataforma elevadora disposa de marcatge CE, declaració CE de conformitat
i manual d'instruccions de funcionament, d'acord amb el RD 56/1995, de 20 de gener, pel qual es modifica el RD
1435/1992, ampliant el camp d'aplicació a les màquines amb funció d'elevació o desplaçament de persones.

H CONDICIONANTS GENERALS DE L'OCUPACIÓ DELS MITJANS AUXILIARS PER A OBRES

– L'ocupació del vial amb qualsevol mitjà auxiliar d'obra es considera en PRECARI, per la qual cosa ha de retirar-se
a requeriment municipal, quan raons d'ornament urbà, circulació, obra o ordre públic així ho aconsellen.
– Durant les dates corresponents a festes patronals, Falles, Setmana Santa, celebració de mercat de carrer o actes
semblants a la via pública, la declaració responsable esdevé INEFICAÇ si la instal·lació resultara incompatible amb la
celebració respectiva.
– Fora de la jornada laboral, el mitjà auxiliar ha de quedar perfectament PROTEGIT I SENYALITZAT, conjuntament
amb les mesures de protecció a vianants.
– Qualsevol DESPERFECTE ocasionat en el vial o elements de mobiliari urbà ha d’anar a càrrec de la persona
declarant. Amb aquest fi, pot establir-se el dipòsit previ de fiança econòmica que responga davant de l'incompliment
d'aquesta ordre.
– S'han de complir les condicions de salubritat,  seguretat i  ornament establides en l'ORDENANÇA DE NETEJA
URBANA i en l'ORDENANÇA DE MEDI AMBIENT. D'acord amb l'article 22 de l'Ordenança de medi ambient, els
treballs de construcció i les activitats de càrrega i descàrrega, manipulació de contenidors, materials de construcció i
semblants, es prohibeixen terminantment entre les 22 hores i les 8 de l'endemà. La resta de l'horari de la jornada
laboral ha de realitzar-se amb la màxima atenció, per tal de minimitzar les molèsties i reduir-les a les que siguen
estrictament indispensables.
– S’ha  de  garantir  un  itinerari  de  vianants  alternatiu,  separat  del  trànsit  per  un  sistema  de  tanques,  en  cas
d'ocupació temporal de la vorera, amb una amplària mínima lliure d'obstacles d’1,20 m al llarg de tot el recorregut. En
els canvis de direcció i entrades a immobles, ha de permetre inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre. Així mateix,
s’ha de garantir  que l'altura lliure mínima en tot  el  recorregut siga 2,20 m. Quan no es puga construir  l'itinerari
alternatiu descrit s'han d’instal·lar passos o itineraris coberts amb amplària mínima lliure no inferior a 0,90 m. En els
canvis de direcció, l'amplària lliure del pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre.
– En cas que el mitjà auxiliar d'obra envaïsca la calçada, o se situe a menys de 50 cm d’aquesta, s'ha de protegir
amb un sistema de tancat resistent i realitzar-se senyalització del trànsit d'acord amb la normativa de seguretat viària.
– En cas de necessitar instal·lar marquesines volades sobre la calçada, aquestes han de situar-se a una altura
mínima lliure de 4,50 m, o, en cas d'existència de volades, a cota immediatament inferior al forjat de primera planta.
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I CONDICIONANTS PARTICULARS DE L'OCUPACIÓ DELS MITJANS AUXILIARS PER A OBRES

CONTENIDORS

• Els contenidors  han de presentar al seu exterior, de manera perfectament visible: nom o raó social i telèfon
del propietari/ària o de l'empresa responsable i el número d'identificació del contenidor. A més han d'estar
pintats en colors que destaquen la seua visibilitat.

• Els contenidors s'han d’instal·lar  a la zona d'aparcament de vehicles de la calçada, sense que puguen
envair la zona de circulació. En aquest cas han de deixar una banda lliure de 20 cm al costat del rastell i no
poden col·locar-se parcialment o totalment sobre embornals o claveguerons ni entorpir l'evacuació d'aigües
pluvials o sobre registres d'instal·lacions o serveis públics.

• En cas que no hi haja zona d'aparcament, es poden instal·lar sobre la vorera si aquesta posseeix una
amplària superior a 3,00 m i es garanteix un pas de vianants de 2,00 m d'amplària en tot el seu recorregut.

• En carrers  de vianants  es poden instal·lar  si  queda lliure un pas de 3,00 m per  a  vianants  i  vehicles
d'emergència.

• Si no es compleixen els requisits anteriors, l'evacuació de runes s'ha de realitzar mitjançant un altre sistema
(saques normalitzades d'1 m3 màxim) o s'ha de buscar una ubicació a la zona d'aparcament de vehicles de
carrers pròxims.

• Els contenidors de runes d'obra només poden romandre a la via pública a partir de les 20 hores si queden
degudament tapats amb una lona o un altre element de tancament que impedisca la producció de pols,
l'eixida o dipòsit de materials o residus, i han de de disposar d'elements reflectors a les parts més ixents.

• Els  contenidors de runes han de retirar-se obligatòriament de la via pública a partir de les 20 hores dels
divendres o vespres de festius i no poden reposar-se fins a les 8 hores del següent dia hàbil.

PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL (PEMP)

• El muntatge ha d'executar-se sota supervisió de personal competent. Se les ha de dotar de les precaucions
necessàries per tal d'evitar que els materials i ferramentes de treball puguen caure al carrer, en el qual
s'han de col·locar els senyals de precaució que en cada cas siguen convenients així com les degudes
proteccions per a vianants.

• L'operador  que instal·le la plataforma elevadora ha d'estar qualificat, havent rebut la formació preventiva
necessària per a aquest fi, de conformitat amb el RD 2177/2004, pel qual es modifica el RD 1215/1997, pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut, en matèria de treballs temporals en altura,
o normativa que la substituïsca.

• Els elements, equips i maquinària han de complir els requisits establits en la normativa específica que els
regule, normativa sobre protecció de medi ambient, contra l'emissió de sorolls i contaminació atmosfèrica, i
la resta de normativa aplicable.

• Les  plataformes  elevadores  han  de  quedar  senyalitzades  i  protegides  mitjançant tanques  estables  i
contínues, dotades de senyalització lluminosa per a horaris d'insuficient il·luminació natural. L'esmentada
il·luminació ha de consistir en llums rojos que han de romandre encesos tota la nit i ha de tenir l'adequada
protecció per a evitar els riscos derivats d'un contacte elèctric i,  sempre que siga possible, han d'estar
alimentats amb una tensió de 24V o inferior.

TANCATS

• La  tanca  de protecció ha de tenir  dos metres d'altura mínima,  de materials  que oferisquen seguretat  i
conservació decorosa i situada a una distància proporcionada de l'alineació oficial, que permeta mantenir la
funcionalitat viària i l'accessibilitat del tram.

• L'espai màxim que pot ocupar-se amb la tanca ha d'estar en proporció amb l'amplària de la vorera del carrer,
però en cap cas pot avançar-se més de 3 metres comptats des de la línia de la façana, ni sobrepassar els
dos terços de la vorera, ni deixar espai lliure de vorera inferior a 1,20 metres. 

• En  aquells  casos  en  què  l'amplària  de  la  vorera  no  permeta  deixar  espai  lliure  d'1,20  metres,  pot
excepcionalment autoritzar-se la instal·lació de tanca sota les condicions de garantia que determinen els
serveis tècnics municipals. En aquests supòsits i en tots aquells en què els serveis tècnics municipals ho
estimen oportú, només es permetrà l'establiment de tanques fins a la realització de la coberta de la planta
baixa, moment en el qual han de ser substituïdes per un pont volat o pas cobert.

• Des del moment que transcórrega un mes sense que comencen les obres o estiguen interrompudes, ha de
suprimir-se la tanca i deixar lliure la vorera al trànsit públic.

• No es permet que les vies públiques es vegen afectades per la instal·lació d'elements auxiliars d'obra com
ara corrioles, tubs d'evacuació de runes, muntacàrregues, etc., fora del perímetre del tancat de l'obra.
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