Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat
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Oficina de Planificació de Dispositius a Via Pública

CONDICIONS D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
CONDICIONS PARTICULARS
En cas d’ocupació o tall de vorera:
1. En tot moment es mantindrà un pas mínim de pas de vianants d’un metre lliure,
degudament abalisat, marcat i protegit si aquest s’ha de realitzar a la calçada.
2. Si l’anterior no es por realitzar, es desviarà el trànsit de vianants per la vorera contrària des
dels passos de vianants anterior i posterior mitjançant tanques i personal qualificat indicantho en aquests punts.
En cas d’ocupació de calçada:
1. En tot moment es deixarà lliure per cada sentit un carril de circulació de tres metres
d’amplada com a mínim. Si s’escau, es prohibirà l’estacionament en el tram de carrer
afectat i es desviarà el trànsit per aquest carril.
2. En casos de treballs que requereixin el pas de qualsevol element suspès per damunt de la
vorera es protegirà els vianants amb bastida pont que compleixi la llei d’accessibilitat 20/91
amb un ample mínim de pas de 0,90 m.
Tall de sentit de circulació amb pas alternatiu:
1. En tot moment es deixarà un pas mínim de 3,5 m per a la circulació de vehicles en un carril,
donant pas alternatiu mitjançant mitjans manuals o automàtics.
Tall total:
1. Es tancarà el carrer a l’entrada i sortida, indicant el tall de carrer, l’horari de tancament i els
desviaments si s’escau. El sol·licitant haurà d’informar als usuaris dels pàrquings afectats
amb 24 hores d’antelació.

CONDICIONS GENERALS
1. Es procedirà, per part de l’empresa, a la senyalització de les obres, a l’abalisament de la
zona vedada i a la canalització del trànsit dels vianants i vehicles amb els elements i
senyals de perill d’obres i limitació de velocitat corresponents i seguint la normativa 8.3.ic
de senyalització.
2. No s’autoritza en cap moment l’acopi de material a la via pública.
3. En cas d’afectació d’arbrat o zona verda s’informarà a la brigada de parcs i jardins. El
sol·licitant haurà de reposar qualsevol desperfecte que es pugui produir, sense excloure la
sanció corresponent.
4. Qualsevol indicació de la Guàrdia Urbana envers a defectes o deficiències en la
senyalització seran solucionats per l’empresa.
5. Els costos de personal de la Guàrdia Urbana aniran a càrrec del peticionari.
6. L’empresa haurà d’assumir el compromís de reposició del paviment que es pugui deteriorar
com a conseqüència d’aquest permís.
7. El sol·licitant, haurà de disposar dels mitjans humans i materials necessaris per portar a
terme la ocupació autoritzada i l’obra necessària.
8. La Guàrdia Urbana es reserva el dret d’anul·lar o modificar el permís unilateralment per
motius tècnics o mala utilització del mateix.

