COMUNICACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA AMB CONTENIDOR DE
RECOLLIDA DE RUNES
COMUNICACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA
PÚBLICA CON CONTENEDOR DE
RECOGIDA DE ESCOMBROS

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

Direcció Gral. de Coordinació Jurídica, Ordenances, Llicències i Inspecció

VP.OC.30

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE ( 1 )
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...) Número

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social

Tipus d’identificació / Tipo de identificación (DNI, NIE...)

Número

Jurídica

Tipus de persona / Tipo de persona
Física

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO

Llengua / Lengua
Valencià
Valenciano

Telèfon / Teléfono

Mòbil / Móvil

Fax

Jurídica

Adreça electrònica / Correo electrónico

Castellà
Castellano

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía

Codi postal / Código postal

Número

Municipi / Municipio

Bis

Bloc / Bloque

Escala / Escalera

Província / Provincia

Planta Porta / Puerta

Km

País

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (no és el correu electrònic, es requerix certificat electrònic vàlid)
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (no es el correo electrónico, se requiere certificado electrónico válido)

FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES
Per la realització d’obres, s’efectuarà l’ocupació de la via pública amb la col·locació d’un contenidor d’arreplega de runes d’obra a
l’emplaçament que s’assenyala a continuació:
Por la realización de obras, se va a efectuar la ocupación de la vía pública con la colocación de un contenedor de recogida de escombros
de obra en el emplazamiento que a continuación se indica:
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA / DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
EMPLAÇAMENT DE L’OBRA / EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

DATA D’INSTAL·LACIÓ / FECHA INSTALACIÓN

NÚMERO

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL

DATA PREVISTA DE LA RETIRADA / FECHA PREVISTA DE RETIRADA

SOL .LICITUD / SOLICITUD
Que de conformitat amb les disposicions establides a l'Ordenança Reguladora d'Obres d'Edificació i Activitats de l'Ajuntament de
València, per mitjà del present escrit acomplisc al tràmit de comunicació prèvia a l'ocupació de la via pública amb la col·locació
del contenidor d'arreplega de runes d'obra.
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de
Valencia, mediante el presente escrito doy cumplimiento al trámite de comunicación previa a la ocupación de la vía pública con la
colocación del contenedor de recogida de escombros de obra.
(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a
formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del
fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de
l’Ajuntament de València.

València,
...........................................................................
Valencia,
SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA
FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA

(1) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán ser utilizados por el titular
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral.de Entrada
del Ayuntamiento de Valencia.
31.46-134

A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Imprimiu 2 còpies: una per a l'administració, l'altra per a la persona interessada Imprima 2 copias: una para la Administración, otra para la persona interesada

DOCUMENTS QUE HA D’ADJUNTAR A LA
COMUNICACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB
CONTENIDOR DE RECOLLIDA DE RUNES

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A LA
COMUNICACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
CON CONTENIDOR DE RECOGIDA DE ESCOMBROS

1. Plànol o croquis a mà alçada, on s'especificarà l'ocupació que
s’hi pretén, els elements de mobiliari urbà afectat, amplària de pas
per a vianants, etc.

1. Plano o croquis a mano alzada, grafiando la ocupación que se
pretende, y los elementos de mobiliario urbano afectado, anchura
de paso para peatones, etc.

2. Plànol d'emplaçament.

2. Plano de emplazamiento.

3. Justificant acreditatiu d'haver realitzat, si és el cas, l'ingrés previ de
la taxa corresponent, d'acord amb el que establix l'ordenança fiscal
vigent.

3. Justificante acreditativo de haber realizado, en su caso, el ingreso
previo de la tasa correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en la ordenanza fiscal vigente.

4. Còpia de la llicència, declaració responsable o comunicació
prèvia d'obres o dades identificatives de la llicència (número
expedient o dada semblant).

4. Copia de la licencia, declaración responsable o comunicación
previa de obras o datos identificativos de la misma (número
expediente o similar).

CONDICIONS

CONDICIONES

1. Amb caràcter general, els contenidors es col·locaran preferentment
dins de la zona delimitada dins del tanca d'obra, si així s'ha sol·licitat. Si
no fóra possible es col·locaran a les calçades, a les zones
d'estacionament permés, de manera que no sobreïsquen de la dita
zona, ni impedisquen el trànsit de vehicles, i, en el cas que el carrer no
acomplisca eixes condicions, se situaran a les voreres, entre els
escocells dels arbres, quan n’hi haja, i sempre que la vorera tinga una
mida com a mínim de 3,00 metres.

1. Con carácter general, se colocarán preferentemente dentro de la
zona acotada dentro del vallado de obra, si así se ha solicitado. Si no
fuera posible se colocarán en las calzadas, en las zonas de
estacionamiento permitido, de modo que no sobresalgan de dicha
zona, ni entorpezcan el tráfico de vehículos, y en caso de que la calle no
cumpla tales condiciones, se situarán en las aceras, entre los alcorques
de los árboles, cuando existan, y siempre que la acera mida como
mínimo 3,00 metros.

2. Als carrers sense zona d'estacionament permés i vorera inferior
a 3,00 metres, no es permetrà la instal·lació de contenidors davant de
l'immoble objecte de l'obra, per la qual cosa l'evacuació es realitzarà
per mitjà de saques normalitzades d'1 m3 de capacitat màxima o, si és
possible, amb la instal·lació de contenidor en el cantó o el xamfrà més
pròxim, sempre que hi haja zona d'aparcament.

2. En calles sin zona de estacionamiento permitido y acera inferior
a 3,00 metros, no se permitirá la instalación de contenedores frente al
inmueble objeto de la obra, por lo que la evacuación se realizará
3
mediante sacas normalizadas de 1 m de capacidad máxima o, si cabe la
posibilidad, con instalación de contenedor en la esquina o chaflán más
próximo, siempre y cuando exista zona de aparcamiento en el mismo.

3. A carrers de vianants hauran de respectar-se les bandes lliures de
vianants segons establix l'Ordenança d'Accessibilitat al Medi Urbà del
municipi de València. Així mateix, caldrà de mantindre-hi lliure
d'obstacles un carril de circulació per a ús de vehicles d'emergència i
accés a la propietat de particulars.

3. En calles peatonales deberán respetarse las bandas libres
peatonales según establece la Ordenanza de Accesibilidad en el Medio
Urbano del Municipio de Valencia. Asimismo, deberá mantenerse libre
de obstáculos un carril de circulación para uso de vehículos de
emergencia y acceso a la propiedad de particulares.

4. En tot cas, la instal·lació de contenidor es realitzarà en la zona
permesa més pròxima a l'emplaçament de l'obra motiu de la
col·locació.

4. En todo caso, la instalación de contenedor se realizará en la zona
permitida más próxima al emplazamiento de la obra que motive su
colocación.

5.Per raons de seguretat per al trànsit i sense perjuí de la resta de
senyalització que en cada cas pertoque, tots els contenidors que se
situen a les calçades, qualsevol que en siga l’ús, hauran de disposar en
les seues parts més ixents, d'elements reflectors amb una longitud
mínima de 50 cm i una amplària de 10 cm, que incrementen la visibilitat
en les hores nocturnes.

5. Por razones de seguridad para el tráfico y sin perjuicio de la demás
señalización que en cada caso proceda, todos los contenedores que
se sitúen en calzadas, cualquiera que sea el uso de éstas habrán de
disponer, en sus partes más salientes, de elementos reflectantes,
con una longitud mínima de 50 cm y una anchura de 10 cm, que
incrementen su visibilidad en las horas nocturnas.

6. A les voreres i carrers de vianants, així com en la calçada si és
necessari, tota la superfície en què recolze o puga ser arrossegat el
contenidor haurà de quedar protegida amb palastre de 10 mm de
grossària com a mínim, així com a les zones de vianants, el recorregut
dels vehicles d'arreplega dels contenidors.

6. En aceras y calles peatonales, así como en calzada si fuera necesario,
toda la superficie en que se apoye o pueda ser arrastrado el
contenedor deberá quedar protegida con palastro de 10 mm de
espesor como mínimo, así como, en zonas peatonales, el recorrido de
los vehículos de recogida de los contenedores.

7. Quan els contenidors se situen en la calçada, hauran de col·locar-se
a 0,20 m de la vorera, de manera que no impedisquen que les aigües
superficials arriben a l'embornal més pròxim. No podran sobreeixir de la
línia d'aparcament, i quedarà expressament prohibida l'ocupació
parcial o total de carril de circulació.

7. Cuando los contenedores estén situados en la calzada, deberán
colocarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan que las aguas
superficiales alcancen el imbornal más próximo. No podrán sobresalir
de la línea de aparcamiento, quedando expresamente prohibida la
ocupación parcial o total de carril de circulación.

8. En cap cas podran ser col·locats totalment o parcialment sobre les
tapes d'accés de servicis públics, sobre boques d'incendis, escocells
dels arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització del
qual puga tindre dificultats de funcionament en circumstàncies normals
o en cas d'emergència.

8. En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las
tapas de acceso de servicios públicos, sobre bocas de incendios,
alcorques de los árboles ni, en general, sobre ningún elemento
urbanístico cuya utilización pudiera ser dificultada en circunstancias
normales o en caso de emergencia.

9. En finalitzar la jornada laboral, el contenidor haurà de tapar-se
immediatament amb algun element de tancament que impedisca la
producció de pols, l'eixida de materials o el depòsit d'altres residus.

9. Al finalizar la jornada laboral, el contenedor deberá taparse
inmediatamente con algún elemento de cierre que impida la producción
de polvo, la salida de materiales o el depósito de otros residuos.

10. Els contenidors que s'instal·laran a la via pública hauran de complir el
que s'ha preceptuat en la legislació vigent sobre protecció del medi
ambient, transports i abocaments de terres i runes.

10. Los contenedores a instalar en vía pública deberán cumplir lo
preceptuado en la legislación vigente sobre protección del medio
ambiente, transportes y vertidos de tierras y escombros.

