REGISTRE GENERAL D’ENTRADA

TD18-013 /1007

COMUNICACIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ
DE SACS DE RUNA A LA VIA PÚBLICA
Ajuntament de Sant Joan Despí - camí del Mig, 9, CP 08970 Sant Joan Despí (Barcelona) - Telèfon 93 480 60 00 - ajuntament@sjdespi.net - www.sjdespi.cat - NIF P0821600D

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

Nom i cognoms de la persona representant (si és el cas)

DNI / NIE / Passaport

Domicili a efectes de notificacions
Població

Codi postal

Telèfon

Província

Correu electrònic

Dades de l’emplaçament de l’obra

Núm. i data de sol·licitud de la llicència/comunicació d'obres:

Col·locació de sacs de runa a la via pública
Núm. de sacs a col·locar

en el carrer

per a la recollida de runes des del dia

fins al dia

amb un total de

dies

Condicions per a la col·locació de sacs a la via pública
Identificació
En tots els sacs/contenidors ha de figurar obligatòriament:
• Nom o raó social i telèfon del responsable del sac/contenidor.
• En el cas de ser diferent, nom o raó social del transportista que l’ha de recollir.
• Número d’identificació.
• Indicatiu de la llicència municipal.
Col·locació
• Només es podran col·locar un màxim de DOS SACS per a cada obra.
• Sempre dins de l’obra. Si no és posible, a la via pública davant de l’obra o en el lloc más proper.
• S’ha de preservar el pas i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda.
• Com a norma general, els sacs s’han de col·locar sobre la vorera sempre que l’amplada d’aquesta, deduït l’espai que ocupa el sac/contenidor,
permeti una zona de lliure pas de, com a mínim, un metre i garantint que no s’impedeix la visibilitat dels vehicles.
• No poden situar-se:
- Davant els passsos de vianants, guals, reserves d’estacionament o parades.
- Sobre l’accés a les tapes dels serveis públics, boques d’incendis, soques d’arbres, ni elements urbanístics.
• S’ubicaran a l’extrem de la vorera, sense que sobresurti cap de les seves parts.
• A les zones de vianants, preferentement s’instal·laran sacs.
• Si es col·loquen a la calçada:
- S’han de situar garantint que no s’impedeix la visibilitat dels vehicles.
- No es poden col·locar sobre els passos de vianants, guals, reserves d’estacionament o parades, zones de prohibició d’estacionament, tapes
d’accés dels serveis públics, etc.
- S’haurà d’instal·lar a 20 cm. de la vorera.
- Per fer-los visibles, s’hauran d’incorporar senyals reflectors i/o lluminosos.
Retirada
• Finalitzat el termini de la llicència/comunicació d’obres.
• Una vegada plens, en el termini de 24 hores.
• Abans de les 14 hores del dissabte. Es poden tornar a instal·lar el dilluns següent a partir de les 8 hores.
Qui subscriu sol·licita una llicència/comunicació per a la instal·lació de sacs de runa a la via pública en l’emplaçament esmentat, declara que
ha demanat la llicència/comunicació per a la realització de les obres per a les quals es necessari instal·lar el/els sac/s i s’obliga a realitzar-la
d’acord amb les condicions indicades en la sol·licitud de la llicència/comunicació i en l'Ordenança municipal reguladora de la instal·lació, el
dipòsit i la retirada de contenidors de terres i runes a la via pública.

Signatura

Sant Joan Despí,

de

Protecció de dades de caràcter personal

de 20

Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Joan Despí.
Finalitat del tractament: Tramitació de la sol·licitud realitzada, gestió del tràmit que s’està realitzant. Exercici dels drets dels interessats: d’accés, rectificació, supressió,
portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament adreçant la seva sol·licitud, adjuntant fotocòpia del seu document oficial d’identificació, al Registre General de
l’Ajuntament - Oficina d’Atenció Ciutadana a l’adreça camí del Mig, número 9 - 08970 Sant Joan Despí, o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament
hppts://www.https://www.seue.cat/web/santjoandespi/seu-electronica
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades” al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.

