
 
 
 
COMUNICACIÓ d’ocupació 
de la via pública per obres 

            
 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès - Crta. de Ribes, 2     08520 Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) 
   Tel. 93 846 76 76    Fax. 93 846 77 67  //  Web:  www.lesfranqueses.cat     correu electrònic: aj.franqueses@lesfranqueses.cat 

 
Nom i cognoms/Raó social       
 
DNI/CIF        

 
        Telèfon       

 

 
Adreça i població                                                                                                                     CP 
 
Representat/ada per        

 
DNI/CIF        

 
Telèfon         

 
Domicili        

 
CP       

 
Municipi        

 
COMUNICO:   
 
Hauré d’ocupar la via pública d’acord amb la normativa d’aplicació amb:   
 

Materials, maquinària, eines o altres elements de construcció. 
 

Bastida, maquinària elevadora, tancament d’obra, cledes, cavallets o altres. 
 

Contenidor de runes:    de 5 m3     de 6 m3     > de 9 m2 
 

Sac de runes. 
 

Reserva d’aparcament per càrrega i descàrrega amb motiu d’unes obres. 
 

Altres: __________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                 
 
 

 

Emplaçament:                                                                                                  Expedient d’obres: 
 
M2 ocupats:                                 Durada:                                     (del dia                                 al                                    )  
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA : 
 
 

Croquis acotat d’ocupació assenyalant el pas lliure per als vianants (mínim 1 metre o proposta alternativa). 
 

Fotocòpia del DNI de la persona interessada.  
 
En el cas d’ocupació de la via pública amb bastida, cal adjuntar també: 
 

Fotocòpia del CIF de l’empresa instal·ladora (per bastides de fins a 3 metres d’alçada). 
 

Full d’acceptació d’encàrrec del tècnic/a responsable visat (per bastides de més de 3 metres d’alçada). 
 
 

 
Les Franqueses del Vallès,       d                     de 20       Signatura  

 

 

 
 

Ajuntament de les Franqueses del Vallès 
D’acord amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades es podran 

incorporar en un fitxer automatitzat per fer-ne un tractament informàtic. 



CONTENIDORS I SACS DE RUNES 
 

- Els contenidors sempre s’han de col·locar a la calçada (mai a les voreres, llevat que sigui 
un cas molt especial i autoritzat), sense entorpir o dificultar la circulació. 

- En el cas de col·locar tubs per baixar les runes des d’un pis, el contenidor haurà d’estar 
tapat per evitar la pols i l’espai degudament protegit.  

- S’ha de respectar sempre el pas de vehicles i vianants en condicions de seguretat. 
- S’ha de tenir en lloc visible, des de la via pública, la fotocòpia de la llicència d’obres o 

assabentat i fotocòpia de la carta de pagament que autoritza la col·locació del contenidor 
a la via pública. 

- El contenidors i els sacs de runes s’han de retirar de la via pública dins de les 24 hores 
posteriors a la finalització de la llicència, o una vegada plens. 

- S’hauran de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles 
de produir pols, bafs, etc... 

- Els sacs es poden situar a les voreres, sempre que el pas de vianants sigui d’una amplada 
superior a 1 metre lliure d’obstacles. 

- Aquest permís dóna dret a col·locar un màxim de dos sacs o un contenidor. 
   
 
BASTIDES I TANCAMENT D’OBRA 
 

- Només es pot ocupar el tram de vorera de davant la façana de l’obra o local i, com a 
màxim el 50% de l’amplada de la vorera, deixant en qualsevol cas, com a mínim, una 
franja d’1 metre lliure d’obstacles per tal de garantir el pas de vianants en condicions de 
seguretat. 

- En el cas que l’amplada de la vorera no permeti aquesta franja d’1 metre, s’ha d’habilitar 
un pas de vianants alternatiu, degudament protegit i senyalitzat amb llums de seguretat. 

 
 
RESERVA D’APARCAMENT DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 

- L’amplada de la reserva serà com a màxim l’amplada de la façana de l’obra. 
- Només es pot utilitzar si el carrer permet l’aparcament de vehicles i ha d’estar situada al 

costat de la vorera on s’aparquen els cotxes. 
- Per tal que la reserva d’aparcament tingui validesa s’hauran de col·locar dues plaques 

assenyalant l’inici i el final de la zona de càrrega i descàrrega. Aquestes plaques han de 
ser d’alumini de 60x60 cm. (ref. R-309) amb pals de suport de 80x40x2 mm. i placa 
auxiliar, assenyalant que la reserva és per obres i l’horari. 

- La senyalització anirà a càrrec de l’interessat. 
 
 

 
L’incompliment d’aquestes condicions i de les establertes en l’ordenança de convivència 
ciutadana i rural vigent a l’Ajuntament pot donar lloc a la imposició de multes per part de la 
policia local i a denegar la comunicació, i retirada del contenidor i els sacs de runa a càrrec de 
la persona interessada. 
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