AJUNTAMENT DE BEGUR
Pl. de l’Església, 8 17255-BEGUR (Girona)

Tel. 972-624020 Fax. 972-623588

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES
(Procediment i condicions aprovades en la Junta de Govern Local de 10-03-2015)

Procediment de sol·licitud i atorgament
1.-

Les sol·licituds d’ocupació de via pública per obres s’hauran de demanar com a mínim 2 dies hàbils abans per
escrit, i s’han d’adreçar a l’àrea d’urbanisme, on es practicarà la corresponent liquidació provisional.

2.-

La tramitació de la sol·licitud s’iniciarà en el moment que s’aboni la corresponent taxa.

3.-

A l’atorgar la llicència d’ocupació de via pública s’entregarà una document on constarà l’autorització.

Condicions
1.-

Les condicions específiques contingudes en la present llicència prevaldran sobre les condicions generals.

2.-

La present autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, per raons d’interès públic, sense dret a cap
indemnització.

3.-

Caldrà senyalitzar la zona ocupada de forma correcta i d’acord amb la normativa d’aplicació, de manera que
es visualitzi clarament tant en horari diürn com nocturn. La senyalització s’ha de realitzar amb personal i
senyals pròpies.

4.-

En cas que s'autoritzi tallar la via pública, el sol·licitant de l'ocupació té la obligació de senyalitzar
adequadament el tall de circulació, i indicar si s'escau l'itinerari alternatiu, seguint en tot moment les
indicacions de la Policia Local. La senyalització s’ha de realitzar amb personal i senyals pròpies.

5.- El sol·licitant de l'ocupació té l'obligació d’avisar els veïns que puguin resultar afectats, distribuint fullets
informatius als domicilis.
6.- A l'ocupació autoritzada hi haurà d’haver col·locat i visible el document entregat per l’Ajuntament, on
constaran les dades de la llicència.
7.-

El sol·licitant de l'ocupació té l'obligació de deixar la via pública en les mateixes condicions que estava abans
de l’ocupació.

8.-

En cas de voler ocupar la via pública més temps o més superfície, s’haurà de sol·licitar una nova llicència.

9.-

L’incompliment d’aquestes condicions comportarà la incoació de l’expedient administratiu i sancionador que
correspongui.

