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Plaça de la Vila, 1
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel. 93 721 68 00

RESERVES TEMPORALS PER A CONTENIDORS I SACS DE RUNA NO ASSOCIATS A
OBRES, D'ESTACIONAMENT, ESPAI PÚBLIC I TALLS DE CARRER
SOL·LICITANT
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIE / Pass. / NIF

Domicili (via)

Núm.

Municipi

Codi Postal

Escala

Pis

Porta

Telèfon

REPRESENTANT (Si escau)

DADES PER A NOTIFICACIONS
Les persones jurídiques i altres col·lectius establerts a l’article 14 resten obligats a comunicar-se per mitjans electrònics
amb l’administració, en compliment de la llei 39/2015.
Per a persones físiques: En cas d’haver autoritzat prèviament a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a notificar
electrònicament qualsevol tràmit o procediments del qual sigui part interessada o implicada, no cal tornar a indicar les dades
per a notificacions.
Marqueu només un canal

Adreça electrònica

Notificació
electrònica

Correu Postal

Telèfon mòbil

Si seleccioneu notificació electrònica rebreu un correu electrònic per accedir a la plataforma de notificació e-Notum, mitjançant la qual,
se us notificarà electrònicament qualsevol acte que es derivi d’aquest tràmit. Una vegada transcorreguts els 10 dies establerts a
l’article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, sense haver accedit a la notificació, aquesta s'entendrà com a rebutjada i, d'acord amb
l’esmentat article, a tots els efectes s'entendrà notificada.

w w w . s a n t q u i r z e v a l l e s . ca t

DNI / NIE / Pass. / NIF

Nom i cognoms o raó social

NO dono el meu consentiment per consultar les dades necessàries d’altres administracions, admeses al Catàleg de
dades Interoperables, per a la resolució d’aquest tràmit.

PETICIÓ
Motiu de l'ocupació:
Autorització per a tall de carrer (1)
Autorització per a l'ocupació de la via pública amb contenidor / sac de runa
Autorització de reserva d'estacionament
Autorització de reserva d'espai públic

CARACTERÍSTIQUES DE L’OCUPACIÓ
Emplaçament (via)
Ocupació: m2/m

(1)

Núm.
Data d'inici

Observacions

Data finalització

Hora d'inici

Hora finalització

En cas de sol·licitud de tall de carrer
Estic assabentat de les condicions que figuren al full informatiu annexat en aquesta sol·licitud i em
comprometo a complir-les.
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Autorització d'AENA per utilització de grua amb alçada, subjecta segons normativa.
Altres:
Lloc

Data

Signatura

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès és responsable del tractament de les dades
i documents facilitats per les persones interessades i les tractarà, seguint la
normativa vigent, pels criteris següents:
Finalitat: registrar sol·licituds per gestionar comunicacions i tràmits administratius
per les incidències i manteniment a la via pública o resolució de peticions relatives a
serveis urbans i transports.
Drets: podeu accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos i limitar les vostres dades, així
com retirar el consentiment, en qualsevol moment, per registre electrònic al web
municipal: www.santquirzevalles.cat, o a l'Ajuntament (plaça de la Vila, 1, 08192).
Informació addicional: podeu consultar l’apartat web de l’Ajuntament: Seu electrònica > Protecció de dades personals

CONCESSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ
- La sol·licitud compleix els requisits i la documentació sol·licitada
- S'ha efectuat la liquidació de la taxa corresponent
- S'autoritza a l'ocupació de la via pública sol·licitada. (Tall de carrer subjecte al compliment de les condicions
que figuren al full informatiu (1))
- En el cas d'excedir el termini establert, l'interessat resta obligat a sol·licitar novament l'ocupació de la via
pública.
L'Oficina d'atenció ciutadana
Per delegació de signatura
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FULL INFORMATIU PER A TALLS DE CARRERS I RESERVES D'ESTACIONAMENT (1)
ORDENANÇA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Article 25 Tancaments i talls de carrers
1. S'entendrà per tancament o tall de carrers quan quedi impossibilitada la circulació a la resta d'usuaris amb
motiu d'activitats comercials, professionals, industrials, construccions o similars.
2. No s'autoritzarà aquesta ocupació privativa de la via pública si es poden preveure alt solucions
alternatives que causin menys perjudicis a la circulació de les persones i trànsit.
3. Els talls o tancaments de carrers regulats com a principals en les Ordenances fiscals, s'haurà de fer en
l'horari comprès entre les 10 h i les 16 h.
4. Un cop finalitzada la tasca objecte del tall o tancament del carrer, el titular de la llicència serà responsable
de la restitució de la via pública, tant l'espai atorgat com la zona d'influència, a les condicions originàries
de neteja i normalitat.
5. Les senyalitzacions dels talls i tancaments de carreres correspondran al sol·licitant, sota les directrius de
la Policia Local, que determinarà la senyalització adient i, si s'escau, les cruïlles afectades.
6. El tancament o tall de carrer s'ajustarà a l'horari expressament autoritzat no podent romandre la via
pública en aquesta situació per més espai de temps.
Article 23 Reserva d'estacionament per mudances i per càrrega i descàrrega de material d’obres
1. Les reserves d’estacionament per mudances i per càrrega i descàrrega de material d’obres estaran
subjectes a autorització administrativa d’ocupació temporal de la via pública que determinarà les
condicions de la reserva.
2. La utilització de les zones de càrrega i descàrrega es farà de forma que no causin molèsties als ciutadans
i sempre dintre de l’horari autoritzat.
3. La senyalització de l’espai reservat, en la que constarà l’horari de limitació, serà a càrrec dels interessats
d’acord amb les indicacions dels serveis tècnics i la policia local.
4. L’espai reservat serà utilitzat única i exclusivament per a tasques de càrrega i descàrrega de material, no
podent-se ocupar amb cap tipus de maquinària, eines, contenidors, materials de construcció, mobles, etc.
5. La zona reserva i la d’influència, es mantindrà en correctes condicions de neteja i lliures de qualsevol
brutícia. Si la càrrega i descàrrega de material ocasiona brutícia i/o abocaments de terra, o els camions al
circular l’enfanguen, s’haurà de netejar immediatament en acabar la càrrega i descàrrega.
6. En finalitzar el termini atorgat de llicència d’ocupació, es retiraran tots els elements de senyalització i es
restituirà la via pública a les condicions originàries.
7. El/la titular de la llicència d’obres, en cas que la reserva sigui per motius d’una obra, o l’usuari/a del servei
de la mudança, seran els/les responsables dels danys causats al paviment de la via pública i n’han
d’informar immediatament al servei municipal corresponent.
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