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 SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ I AFECTACIÓ  
DE LA VIA PÚBLICA PER XARXA DE SERVEIS 

 
Nom i cognoms______________________________________________________________amb adreça 
a  ___________________________________________________________________________________ 
De__________________________________________CP__________Telèfon______________________ 
Correu electrònic___________________________________________ i DNI _______________________ 

 
Com a representant de: nom ____________________________________________________________ 
amb adreça a ________________________________________________________________________ 
de ________________________________________CP__________Telèfon ______________________ 
Correu electrònic__________________________________________ i DNI _______________________ 
i en qualitat de _______________________________________________________________________ 

 
ADREÇA DE L’OBRA: __________________________________________________________________ 
EXPEDIENT D’OBRA: __________________________________________________________________ 
 

XARXA DE SERVEI DE:  

� Gas  � Electricitat �  Telecomunicacions  �  Clavegueram �  Aigua potable  

� Altres ______________________________________________________________________ 

 
EXPOSO: que per executar  l’obra prevista cal ocupar i/o afectar la via pública segons relació: 

�  Tanques de precaució de _______ m2 des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

�  Bastida  de _______ m2 des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

�  Runes en sac o contenidor  _____ m2 des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

�  Altres instal·lacions annexes a la construcció __________________________________ ,  _____ m2  

    des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

�  Anul·lació de _______ places d’estacionament regulat  

    des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

�  Anul·lació de _______ places d’estacionament no regulat  

    des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

�  Vehicles  Tall carrer total     des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h.  

�  Vehicles  Tall carrer parcial des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

□ Reserva d’estacionament    des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

�  Ocupació zona de vianants des del dia _____ a les ____ h. fins al dia _____ a les ____ h. 

 
Carrers afectats       Longitud vorera Longitud calçada 
__________________________________________ _________________     ___________________ 
__________________________________________ _________________     ___________________ 

Adjunto documentació descrita al dors:  � Memòria descriptiva   �  Plànols   �  Fotografies 

 
SOL·LICITO: que després dels tràmits reglamentaris em sigui concedida la llicència d’ocupació i  afectació 
de la via pública per obres de xarxa de serveis, i em comprometo a donar compliment a l’Ordenança sobre 
la qualitat de les obres que tenen implantació i incidència en l’àmbit del domini públic. 
 
Vilanova i la Geltrú, ______ de  __________________ de 20 ______ 
(signatura) 
 
 
NOTES:   
1) La llicència d’ocupació i afectació de la via pública per obres no s’autoritzarà fins que no s’hagi aprovat la respectiva llicència d’obres.  
2) Aquestes ocupacions es tractaran en reunió de serveis semanal a la 3a planta de l’Ajuntament, Serveis Viaris, i es proposaran per la setmana següent. 
D’ Acord amb el que estableix l’ article 50.1.a ) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 42.4 i  43.2 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú se li fa saber:   
- Que les persones interessades a l’expedient son, en principi, les que apareixen identificades en el mateix  
- Que l’inici de l’expedient es realitzarà, sinó existeix cap causa impeditiva, en el termini de 10 dies a partir d’avui  
- Que el termini per resoldre i notificar es de 3 mesos a partir del dia d’avui, i una vegada transcorreguts els terminis abans esmentats, el silenci  serà negatiu. En compliment de 
l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals facilitades per la persona 
interessada o el seu representant s’incorporaran i es tractaran en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Així mateix, s’informa de la possibilitat 
d’exercir els drets d’accés, cancel•lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant petició escrita adreçada a l’Oficina d’ Atenció Ciutadana (Plaça de la 
Vila núm. 8, 08800 Vilanova i la Geltrú). 

SVI 
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NOTA INFORMATIVA  
DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIA  
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA,  
 
1. Memòria descriptiva:  
1.1. Ocupació i tancament de l’obra: especificació de la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra, diferenciant 
clarament els canvis en les diferents fases de l’obra.  
1.2. Vehicles i maquinària : descripció de les operacions amb vehicles i maquinària, indicant característiques 
d’aquests, inclòs el tonatge, itineraris. Mesures de protecció previstes per evitar danys als paviments.  
1.3. Evacuació de runes: descripció de les operacions de descàrrega, amuntegament i evacuació de runes.  
1.4. Proteccions: especificació de les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles 
i evitar la caiguda d’objectes a la via pública.  
1.5. Neteja i incidència sobre l’entorn: descripció de les operacions de neteja i incidència sobre l’entorn.  
1.6. Senyalització i protecció: descripció de les desviacions i passos provisionals per a vehicles vianants. Senyalització 
prevista, paviments provisionals, abalisaments, etc.  
1.7. Protecció d’elements emplaçats a la via pública: Descripció dels elements vegetals i arbrat, mobiliari urbà, senyals 
de trànsit, parades de bus, etc. afectats per les obres i especificació de les mesures de protecció proposades.  
1.8. Durada d’execució de les obres: especificar el termini previst d’execució de les obres.  
2. Plànols: S’adjuntaran els plànols adients que complementin la informació de la memòria.  
3. Fotografies de l’entorn:  
3.1. Fotografies generals de la zona  
3.2. Fotografies de detall dels paviments (vorera més calçada), del mobiliari urbà, enllumenat púbic, arbrat, senyals de 
trànsit, parades de bus i altres afectacions en un radi de 50 metres.  
NOTA: podeu consultar les taxes per a l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues, corresponents a l’Ordenança Fiscal per 
aprofitament especial del domini públic municipal. 
 
 
SENYALITZACIÓ RESERVA PER ESTACIONAMENT  
La senyalització que cal utilitzar per prohibir l’estacionament és la que podeu visualitzar més avall. Es poden trobar en 
diferents establiments d’arts gràfiques de la nostra ciutat.  
 
Preferentment, els rètols es col·locaran en fanals  o arbres, subjectats amb brides. En casos excepcionals es podran 
utilitzar senyals de prohibit estacionar homologades amb trípodes estables, sempre i quan el conjunt tingui una alçada 
de 1,50 metres. En cap cas seran vàlids trípodes més baixos o inestables.  
 
Dins del requadre es col·locarà, de manera visible, la comunicació dels detalls de la reserva facilitada des de la 
Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat on consten de manera expressa indicats lloc, hores i data de la reserva. 
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