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UR.184 – DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES  
 

   SOL·LICITANT / REPRESENTANT  

Sol·licitant: 
(Nom i cognoms/raó social) 

  DNI/CIF:   

Representant: 
(Nom i cognoms) 

  DNI:   

 

    

   AVÍS 

Correu electrònic:   Telèfon:   
 

    

   NOTIFICACIÓ 

☐ Electrònica      ☐ En paper 

 
ADREÇA POSTAL (omplir en cas de notificació en paper) 

Adreça:   C.P:   

Població:   Província:   
 

    

   DADES DE L’OBRA A REALITZAR  

 
 

 

Ubicació de l’obra 
 

  
 

 

Referència cadastral 
 

  

 

Descripció de 

l’ocupació 
 

 

Materials de 

construcción [SI/NO] 

Bastida [SI/NO] Plataforma [SI/NO] 

Contenidor [SI/NO] Caseta [SI/NO] 

 

Maquinària [SI/NO] 
 

 

 

Requereix tall de carrer 

[SI/NO] 
Altres: ________________________________  

Superficie que preveu 

ocupar <$ 992.SOV $> m2 

Termini d’ocupació des de <$ 992.DIN $> fins al 

<$ 992.DFN $>, que fan un total de <$ 992.TOD 

$> díes de ocupació.  

Obra vinculada Declaració responsable Num Reg: __________ Data: ____/ _____/ _____ 

 Llicència Num Reg eixida: ____ Data: ____/ _____/ _____ 
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  DECLARACIÓ RESPONSABLE PER L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 

 La persona responsable de l'ocupació abans esmentada declara i manifesta expressament:  

1. Que compleix amb els requisits exigits a la normativa vigent per al reconeixement del dret de 

poder ocupar la via pública, fins i tot el pagament de la taxa escaient (adjunta justificació) i que 

instal·lacions, maquinària i vehicle es trobe en regla.  

2. Que posseeix tota la documentació que ho acredita. 

3. Que es compromet a mantenir el seu compliment durant tot el temps que dura dit reconeixement 

o exercici de l’ocupació de via pública. 

4. Que es protegirà el pas de vianants per la vorera on es realitze l'ocupació, amb un ample de pas 

lliure d'1,20 metres. Si açò no és possible, s'habilitarà un pas protegit i senyalitzat, tant de dia com 

de nit, per la calçada amb l'ample de pas indicat anteriorment. 

5. Que si és necessari el tall del tràfic rodat, s'adoptaran les mesures necessàries per a no interferir 

el mateix i es col·locarà la senyalització adequada tant pel dia com de nit. 

6. Que es realitzarà una neteja de la via pública afectada cada dia després de la jornada laboral, 

especialment els caps de setmana. 

7. Que es reposaran els danys ocasionats en la via pública, mobiliari urbà i instal·lacions públiques. 

8. Que per motiu d'actes festius, enterraments o causes similars s'haurà d'eliminar l'ocupació de via 

pública. 

9. Senyalitzar amb 48 hores d’antelació, la reserva d’estacionament, si escau. 

 

El signant accepta i assumeix les següents obligacions: 

 

1. Que l'Ajuntament podrà sol·licitar-li presentació de la documentació necessària a la inspecció. 

2. Article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques: “la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol 

dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una comunicació, o la no 

presentació davant de l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació 

que siga si és el cas requerida per a acreditar el compliment d'allò que s'ha declarat, o la 

comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada 

des del moment que es tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, 

civils o administratives a què haguera lloc. Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que 

declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació 

jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat 

corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant 

un període de temps determinat per la llei, tot això d'acord amb els termes establerts en les 

normes sectorials d'aplicació. 

 
 

  

  DECLARA BAIX LA SEUA EXCLUSIVA RESPONSABILITAT 

 
La persona declarant presenta DAVALL LA SEUA RESPONSABLITAT, la present declaració responsable 

der ocupació de la via pública vinculada a obres 

 

 

 

 

Signatura                                                                                                                       Picanya    <$ SCL_FECHA_CORTA $> 

 

 

 

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Picanya 

 


