ACTIVITATS CONSIDERADES OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MOTIU D’OBRES

Ocupació de la via pública amb tanques provisionals:
La instal·lació de les tanques provisionals de seguretat és un element indispensable de precaució per a
garantir la protecció de les persones i coses en el cas d’obres en curs, tant d’enderrocament com
d’obres de nova planta o de reforma d’edificacions.

La resolució municipal d’autorització fixarà l’espai màxim que pot ocupar-se de via pública, en
proporció amb l’amplada de la vorera o del carrer; quan no hi hagi vorera, únicament es podrà ocupar
una part de la calçada, de forma que la part que quedi lliure permeti un trànsit fluid i normal.
Igualment, l’autorització establirà com s’ha d’assenyalar correctament aquesta instal·lació (indicacions
de pas, llums durant la nit, etc.) i regularà la seva composició material i la dimensió dels elements. En
tots els casos es tindrà especial cura en la senyalització adequada per a les persones amb
discapacitats.

No es podran col·locar runes fora de les tanques d’obra. En tot cas, s’hauran de dipositar en sacs
especials homologats o altres recipients similars autoritzats per l’Ajuntament.

Les tanques seran d’obra o bé metàl·liques i no podran estar subjectades al terra amb cap mena de
material que pugui deixar residus adherents a la calçada o vorera. Les tanques seran totalment
tancades i, un cop finalitzada la jornada laboral, hauran de deixar-se tancades les portes que, en
nombre d’una, hauran d’existir en tota la tanca per al seu accés.

L’alçada d’una tanca d’obra serà de dos metres.

És competència de l’Ajuntament, a través dels seus Serveis tècnics i de la policia municipal, determinar
si ha d’existir o no una tanca en una obra i l’amplada de la vorera o, si aquesta no existeix, de la
calçada, que aquella pugui ocupar.

La senyalització de la instal·lació serà a càrrec de la persona interessada, la qual haurà de posar-se en
contacte amb la Guàrdia Urbana, amb un mínim de 48 hores d’antelació a l’inici de les obres, a fi que

Plaça de la Font, 1 • 43003 TARRAGONA • Tel. 977 29 61 00 • NIF P-4315000-B • www.tarragona.cat

es puguin adoptar les mesures oportunes per a la regulació del trànsit de vehicles i/o de vianants. Serà
aquest Servei qui determini les mesures de senyalització que cal indicar en cada cas.

Ocupació de la via pública amb bastides (de peu i penjades), plataformes mòbils elevadores,
tècniques verticals i ponts:
La construcció i la utilització d’aquestes instal·lacions o tècniques serà responsabilitat dels agents de
l’edificació.

Serà preceptiva la descripció literal i gràfica de l’element motiu de l’ocupació i, en obres de més de
tres plantes, la intervenció per part d’un facultatiu competent.

Tota bastida haurà d’anar proveïda, pels costats que donen a l’espai, d’un ampit d’alçada mínima d’1m
(compost d’un passamà fix de ferro o de fusta que ofereixi les degudes de condicions de seguretat,
resistència i solidesa) i d’un entornpeu de 30 cm d’alçada.

El pis serà com a mínim d’1 m perquè s’hi pugui treballar amb comoditat i estarà compost de fustes
sanes i taulons de prou resistència, col·locats a juntes unides. La seva longitud haurà de ser la
necessària perquè puguin descansar, com a mínim, sobre tres punts de suport o travesses.

Les bastides mòbils també hauran de dur els ampits indicats. La suspensió d’aquestes bastides, que
s’ha d’efectuar com a mínim per tres cordatges resistents enganxats a les abraçadores de ferro, tindrà
lloc després de ben engalzats i fixos, en totes les seves parts, la bastida i l’ampit.

Es buscarà un sistema de subjecció que no perjudiqui a la vorera i/o a la calçada. Si això no és possible,
es justificarà adequadament.

Instal·lació de grues-torre:
L’autorització municipal permetrà l’ocupació del vol de la via pública amb la instal·lació i funcionament
d’una grua torre quan la seva utilització estigui directament relacionada amb les obres de construcció
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d’una edificació o la seva modificació substancial o ampliació, sempre que aquestes obres disposin de
la preceptiva llicència.

El muntatge i la utilització d’aquesta instal·lació serà responsabilitat dels agents de l’edificació. Per a
obtenir la preceptiva autorització municipal, serà necessari justificar la intervenció d’un tècnic
competent.

Amb caràcter general, l’àrea de funcionament no excedirà de la superfície del solar on s’utilitzi.

Els elements de transport de la grua seran col·locats de forma que tinguin la garantia de seguretat
necessària i es complirà exactament el que disposa a aquests efectes la Reglamentació Laboral de
Seguretat i Higiene en el Treball.

L’efectivitat de l’autorització, un cop atorgada, restarà condicionada que, amb caràcter previ a la
posada en servei, el titular haurà de presentar, davant l’Ajuntament, l’imprès model “GR1”,
degudament diligenciat pel Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.
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