
ANNEX  5 

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER BASTIDES 

Dades del sol·licitant * 

Nom i cognoms*: CIF/NIF*: 

Domicili per a notificacions (tipus de via, nom i núm.)/ Municipi*: Codi postal*: 

Adreça electrònica*: Telèfon: 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: *  Sí  No 

En el cas que sigueu una persona jurídica o una persona física en exercici d’una activitat professional esteu obligats a 
relacionar-vos amb l’Administració per mitjans electrònics  (art. 14 Llei 39/2015).  

Representant (Només si s’escau) * 
Nom i cognoms: CIF/NIF: 

Domicili per a notificacions (tipus de via, nom i núm.) /  Municipi: Codi postal: 

Adreça electrònica: Telèfon: 

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit:  Sí  No 

En el cas que sigueu una persona jurídica o una persona física en exercici d’una activitat professional esteu obligats a 
relacionar-vos amb l’Administració per mitjans electrònics  (art. 14 Llei 39/2015).  

Dades de l’obra * 

Emplaçament de les obres*: Expedient d’obres*: 

Promotor de l’obra*: CIF/NIF*: 

Instal·lador de la bastida *: CIF/NIF*: 

Documentació  a adjuntar * 

 Plànol de situació de la bastida a escala 1:50, amb indicació de: 
- Situació de la bastida, superfície que ocupa i distancia de la bastida a la façana
- Amplada de la vorera
- Amplada lliure de la vorera una vegada instal·lada la bastida
- Situació de l’accés o els accessos de veïns i comerços
- Indicació dels elements afectats (senyals, bancs, pilones, contenidors, arbres, fanals, etc...)

Certificat de solidesa de la bastida relatiu al seu muntatge i al seu desmuntatge firmat per tècnic competent
Assumeix tècnic de la bastida, amb permanència
Rebut actualitzat de pagament de l’assegurança de responsabilitat civil (mínim 300.000 €)

Dades de la bastida* 

Emplaçament on se situarà la bastida (via, nom i núm.)* : 

Tipus de bastida* : Superfície d’ocupació per la bastida*: 

Data inici*: Data de finalització de l’ocupació*: 
  



 

 

 

Condicions tècniques 
 
- Les  bastides, ponts, ponts volants o cavallets hauran de ser equipats amb dispositius de seguretat tal com 

baranes, sòcols, bloqueig de rodes, fixadors de cavallets, lones opaques, etc. i estar protegits amb materials 
opacs que evitin la caiguda de materials o eines que puguin causar molèsties o accidents als vianants. 

- La bastida s’ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin    il·luminats tota la 
nit. 

- Els muntants es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra fins a un 
mínim d’1,60 m. 

- S’ha  d’habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de protecció- 
perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments. 

- No  s’han d’utilitzar cordes, cables o similars. 
- S’ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s’hagi 

d’envair la calçada, no podrà iniciar-se cap actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència 
d’ocupació de via pública. 

- La responsabilitat de la supervisió en el muntatge de la bastida recau en el tècnic que assumeix el projecte i 
en el muntador de la bastida. L’ incompliment de les condicions que impedeixin l’accessibilitat i la supressió 
de barreres arquitectòniques pot comportar d’incoació d’un expedient sancionador al tècnic que assumeix el 
projecte de la bastida, i/o muntador de la bastida , i/o al constructor de l’obra i, si el cas ho requereix, es 
podria ordenar el desmuntatge de la bastida. 

 
Afectació elements urbans amb la instal·lació de la bastida  (senyals, fanals, paperers,  fitons, semàfors, 
arbres) 
 
- En cas d’afectar elements urbans  caldrà comunicar-ho al Departament de Llicències d’aquest Ajuntament 

en el termini mínim de 10 dies. 

- El contractista de l’obra és el responsable de canviar els elements existents a la via pública que dificulten o 
impedeixen el muntatge de la bastida.  

- El canvi dels senyals verticals es farà de manera que no introdueixi cap tipus de modificació i confusió als 
conductors i vianants.  

- Acabada l’obra, es reposarà l’element al seu lloc original. 

 

CROQUIS.  Criteris de col·locació de les bastides 

D’acord el manual de l’Ajuntament de Barcelona 
https://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/sites/default/files/PDF/manualbastidesaccessibilitat.pdf 
 
 
 
 
 
 

.  
 
 

Sant Joan Despí, ....... de/d’ .............................. de 20..... 

 

 

 

 

 

 
Base jurídica del tractament informació bàsica sobre el tractament de dades personals. 
Base jurídica:  missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal. Responsable:  Ajuntament de Sant Joan Despí. 
Finalitat:  Garantia interna i externa dels documents que es presenten a l'Ajuntament i dels documents oficials que s'envien a altres òrgans o a 
particulars. Exercici de drets dels interessats:  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, 9 - 08970 Sant Joan Despí o telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament https://www.seu-
e.cat/web/santjoandespi/seu-electronica 
Informació addicional ampliada a “Política de Protecció de Dades”  al web www.sjdespi.cat – Protecció de dades.  

 

Signatura de la persona titular o el seu representant 
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