Magnífic Ajuntament de Borriana
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PER A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB BASTIMENTADA
A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

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:
Sol·licitant
Representant
D

FORMA DE NOTIFICACIÓ:
En paper
Telemàtica, amb certificat digital

DADES DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

EMPLAÇAMENT

REFERÈNCIA CADASTRAL

TALL DE CARRER

Sí

No

SUPERFÍCIE OCUPACIÓ

Termini d'instal·lació de la bastida o tall de carrer:
E

des de

fins a

SOL·LICITUD

Estant subjecta la col·locació de bastides a la via pública a autorització municipal prèvia, SOL·LICITE que, amb els
tràmits oportuns previs, se'm concedisca la corresponent autorització, d'acord amb els condicionants anteriors i
documentació que s'acompanya, comprometent-me a comunicar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es poguera
produir.

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.
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F

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 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 per a 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.
Plànols de planta, alçat i secció, a escala i acotats, que definisquen la instal·lació.
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.
Fiança per a garantir la reposició o reparació d'infraestructures municipals que poden veure’s afectades per la realització de les
obres. La quantia ha de ser determinada, amb caràcter previ, pels Serveis Tècnics municipals.
B SEGONS SIGA PROCEDENT:
En cas de bastides que hagen de romandre en ús fins a tres dies, certificat emés per personal qualificat de l'empresa
subministradora de la bastida, el qual pot substituir-se per certificat tècnic d'acord amb l'epígraf següent.
En cas de bastides que hagen de romandre en ús per un termini superior a 3 dies, certificat tècnic sobre la direcció dels treballs
de muntatge i desmuntatge, així com indicacions d'utilització i ús, el qual ha d'incloure els plànols anteriors, amb el contingut que
s'estableix en el model municipal corresponent.
En cas de bastides a la via pública d'altura superior a 6 metres, pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge. No obstant això,
si es disposa de marcatge CE, l'esmentat pla pot ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o
subministrador, sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, llevat que aquestes operacions es realitzen de forma o
en condicions o circumstàncies no previstes en les esmentades instruccions, d'acord amb el RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel
qual es modifica el RD 1215/1977, en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut, en matèria de treballs
temporals en altura.

G

CONDICIONANTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

– L'ocupació del vial 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 llicència esdevé INEFICAÇ si la instal·lació resultara incompatible amb la celebració respectiva.
– La bastimentada ha de quedar perfectament PROTEGIDA I SENYALITZADA, 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.
– 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 sota
les bastides 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 que hi haja volades, a cota immediatament inferior al forjat de primera planta.
– El muntatge ha d'executar-se sota supervisió de personal competent. Se'ls 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/a que procedisca al muntatge i desmuntatge de la bastida ha d’estar qualificat, havent rebut la formació preventiva
necessària per a tal 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.
– Les bastides 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 han 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.
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