
AJUNTAMENT D’ONDA                                                      SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB BASTIDES, 
www.onda.es                            CONTENIDORS O ESTRUCTURES SEMBLANTS

          SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON ANDAMIOS,
          CONTENEDORES O ESTRUCTURAS SIMILARES

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF Relació / Relación 

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación

Adreça / Dirección Localitat i província / Localidad y provincia CP

Telèfon / Teléfono FAX Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:
 Que tinc necessitat d’ocupar la via pública amb / Que tengo necesidad de ocupar la vía pública con: 

                                                                                                           , durant / durante                                   dies / dias, a 
l'adreça / en la dirección                                                                                                                                                           

a partir del dia                                                           

Motiu de l'ocupació / motivo de la ocupación: 

Els documents que s’adjunten figuren en l’annex / Los documentos que se adjuntan figuran en el anexo

3. SOL·LICITE / SOLICITO:
L’autorització de l’ocupació de la via pública de referència en els termes expressats

La autorización de la ocupación de la vía pública de referencia en los términos expresados

Signatura / Firma

Onda,                    de/d'                                                           de

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garantix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així mateix, us 
informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999,  
BOE 14/12/1999.

El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por vuestra  
confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en la Ley  
orgánica 15/1999, BOE 14/12/199.
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ANNEX / ANEXO

A) DOCUMENTACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB BASTIDES I ESTRUCTURES ESTABILITZADORES 
O TREBALLS  QUE AFECTEN LA SEGURETAT  DELS VIANANTS  I  NECESSITEN DE SISTEMES DE 
PROTECCIÓ  /  DOCUMENTACION  OCUPACIÓN  VIA  PÚBLICA  CON  ANDAMIOS  Y  ESTRUCTURAS  
ESTABILIZADORAS  O  TRABAJOS  QUE  AFECTEN  A  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  VIANDANTES  Y  
PRECISEN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN.

     Còpia compulsada del contracte constitutiu de societat, en cas de sol·licitud cursada per una comunitat de 
béns /  Copia  compulsada  del  contrato  constitutivo  de  sociedad,  en  caso  de  solicitud  cursada  por  una  
comunidad de bienes.
     Còpia compulsada d'escriptura de constitució de societat i poders de representació del firmant, en cas de 
sol·licitud cursada per una societat / Copia compulsada de escritura de constitución de sociedad y poderes 
de representación del firmante, en caso de solicitud cursada por una sociedad.
    Justificant o comprovació municipal del pagament de taxes corresponents a l'ocupació de via pública / 
Justificante o comprobación municipal del pago de tasas correspondientes a la ocupación de vía pública.
    Indicació de les dates d'instal·lació i termini estimat /  Indicación de las fechas de instalación y plazo  
estimado.
     Plànol de situació del Pla General a escala 1/500, on s'indicarà la ubicació, la superfície a ocupar, la  
solució de recorreguts de vianants, fitant la seua amplària i indicant els sistemes de senyalització i protecció /  
Plano de situación del Plan General a escala 1/500, en el que se indicará la ubicación, superficie a ocupar,  
solución  de  recorridos  peatonales  acotando  su  anchura  e  indicando  los  sistemas  de  señalización  y  
protección.
    Plànols de planta, alçat i secció, a escala, i tancats que definisquen la instal·lació /  Planos de planta,  
alzado y sección, a escala y acotados que definan la instalación.
     Si és necessària la presentació de projecte, la seua instal·lació haurà d'estar-ne inclosa, de manera que 
els plànols indicats en els punts anteriors en formaran part / En el caso de ser necesaria la presentación de  
proyecto, su instalación deberá estar incluida en el mismo, de forma que los planos indicados en los puntos  
anteriores formarán parte de él.
     Si les obres o instal·lacions a implantar no precisen de projecte, Certificat tècnic sobre la direcció de tals  
treballs firmat per tècnic competent, en el qual s'inclourà els plans anteriors, amb el contingut següent mínim: 
/ Si las obras o instalaciones a implantar no precisan de proyecto, Certificado técnico sobre la dirección de  
dichos trabajos firmado por técnico competente, en el cuál se incluirá los planos anteriores, con el siguiente  
contenido mínimo:

<<NOM, TITULACIÓ
CERTIFICA:  Que  en  la  direcció.....  amb  referència  cadastral......  s'instal·larà  una  bastida/plataforma  de 
tipus..... el qual ocuparà..... m2 de via pública/no ocuparà la via pública en posseir un pas de vianants inferior 
cobert/no afectant la via pública en situar-se en l'interior de la parcel·la.
Que tal bastida/plataforma posseirà les següents mesures de seguretat, proteccions i senyalització.....
Que els  treballs  de  muntatge,  utilització  i  desmuntatge  del  mateix  es  realitzaran  sota  la  meua direcció 
tècnica.
El que se certifica en LLOC I DATA>>.

<<NOMBRE, TITULACION
CERTIFICA: Que en la dirección..... con referencia catastral...... se va a instalar un andamio/plataforma de  
tipo..... el cual ocupará..... m2 de vía pública/no ocupará la vía pública al poseer un paso peatonal inferior  
cubierto/no afectando a la vía pública al situarse en el interior de la parcela.
Que dicho andamio/plataforma poseerá las siguientes medidas de seguridad, protecciones y señalización.....
Que los trabajos de montaje, utilización y desmontaje del mismo se realizarán bajo mi dirección técnica.
Lo que se certifica en LUGAR Y FECHA>>.

B) DOCUMENTACIÓ  OCUPACIÓ  VIA  PÚBLICA  AMB  CONTENIDORS  DE  RUNES  D'OBRA  I 
MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS AUXILIARS /  DOCUMENTACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON 
CONTENEDORES DE ESCOMBROS DE OBRA Y MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES.

    Còpia compulsada del contracte constitutiu de societat, en cas de sol·licitud cursada per una comunitat de 
béns  /  Copia  compulsada  del  contrato  constitutivo  de  sociedad,  en  caso  de  solicitud  cursada por  una  
comunidad de bienes.
    Còpia compulsada d'escriptura de constitució de societat i poders de representació del firmant, en cas de 
sol·licitud cursada per una societat / Copia compulsada de escritura de constitución de sociedad y poderes  
de representación del firmante, en caso de solicitud cursada por una sociedad.
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    Justificant o comprovació municipal del pagament de taxes corresponents a l'ocupació de via pública / 
Justificante o comprobación municipal del pago de tasas correspondientes a la ocupación de vía pública.
    Indicació de les dates d'instal·lació i termini estimat /  Indicación de las fechas de instalación y plazo  
estimado.
     Plànol de situació del Pla General a escala 1/500, on s'indicarà la ubicació, la superfície a ocupar, la  
solució de recorreguts de vianants fitant la seua amplària i indicant els sistemes de senyalització i protecció /  
Plano de situación del Plan General a escala 1/500, en el que se indicará la ubicación, superficie a ocupar,  
solución  de  recorridos  peatonales  acotando  su  anchura  e  indicando  los  sistemas  de  señalización  y  
protección.
    En el cas de ser necessària la presentació de projecte, la seua instal·lació haurà d'estar-ne inclosa, de 
manera que els plànols indicats en els punts anteriors en formaran part /  En el caso de ser necesaria la  
presentación  de  proyecto,  su  instalación  deberá  estar  incluida  en  el  mismo,  de  forma  que  los  planos  
indicados en los puntos anteriores formarán parte de él.
    Si no fa falta projecte s'haurà de descriure la instal·lació en la memòria tècnica / Si no se precisa proyecto 
se deberá describir la instalación en la memoria técnica.
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NEGOCIAT D’URBANISME/ NEGOCIADO DE URBANISMO

Escrit d’inici d’expedient / Escrito inicio de expediente

S'ha iniciat  amb la data que consta al  segell  del  registre d'entrada, el  procediment per a l'obtenció de la 
llicència per a l'ocupació de la via pública, sent el termini de resolució de l'expedient d'un mes des del moment  
que tota la documentació necessària es troba en les dependències municipals. 

La  present  sol·licitud  autoritzarà  o  denegarà  discrecionalment  tenint  en  compte  l'afluència  de  vianants  i 
vehicles, l'existència de guals, passos de vianants, accessos i eixides de locals comercials o per l'existència  
d'esdeveniments autoritzats en la via pública o altres ocupacions legalitzades. 
En quant als efectes que pot  produir  el  silenci  administratiu (falta de resolució expressa en termini),  serà 
negatiu per tractar-se d'un ús sobre un bé de domini públic (article 9.7 b del Decret de 17 de juny de 1955, pel  
qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals en relació amb l'article 43.2 de la Llei 30/92,  
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques).

Per a obtenir informació sobre l'estat de tramitació de l'expedient, podrà adreçar-se a la plaça d'el Pla, 1, o  
telefonar al 964 600050 o fax 964 604133.

El que us comuniquem per al vostre coneixement i informació.

Se ha iniciado con la fecha que consta en el cuño de registro de entrada, el procedimiento para la obtención  
de la referida licencia para la ocupación de la vía pública, siendo el plazo de resolución del expediente de un  
mes  desde  el  momento  en  que  toda  la  documentación  necesaria  se  encuentra  en  las  dependencias  
municipales. 

La presente solicitud se autorizará o denegará discrecionalmente teniendo en cuenta la afluencia de peatones  
y vehículos,  la existencia de vados,  pasos peatonales,  accesos y salidas de locales comerciales o por la  
existencia de eventos autorizados en la vía pública u otras ocupaciones legalizadas. 
En cuanto a los efectos que puede producir el silencio administrativo (falta de resolución expresa en plazo),  
será negativo por tratarse de un uso sobre un bien de dominio público (artículo 9.7 b del Decreto de 17 de  
junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales en relación  
con el  artículo  43.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las Administraciones  
Públicas).

Para obtener información sobre el estado de tramitación del expediente podrá acudir a la dirección el Pla, 1, o  
al teléfono 964 600050 o fax 964 604133.

Lo que se le comunica para su conocimiento e información.

Signatura de la persona interessada
Firma de la persona interesada

Onda,           de/ d'                                       de 
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