SERVEIS TERRITORIALS
COMUNICACIÓ PRÈVIA D'INSTAL·LACIÓ DE RÈTOLS, VELES I ALTRES ELEMENTS A LA VIA PÚBLICA

435 - XIII.10.3

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms
o Raó social

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

COMUNICO

Que vull instal·lar:

Tendal

Marquesina

Rètol:

aplacat

lluminós

perpendicular

Banderola

Altres:

Descripció de la instal·lació: L'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, exigeix la retolació en català
Situació de l'immoble:
m / Alçada:

m / Amplada:

Llargada:

m / Altura des de la vorera:

m

Altres observacions:

Documentació que s'adjunta:
Fotografia de la façana afectada, amb indicació del lloc
previst per a la seva instal·lació

Característiques tècniques de la instal·lació,
especialment respecte a mides, llums, etc.

Plànol de situació o croquis

Parcel·la cadastral

NOTA: Per tal que la comunicació prèvia es consideri realment
efectuada, i per tant possibiliti l'actuació, s'hi haurà d'adjuntar la
documentació esmentada anteriorment. En altre cas, s'entendrà
com a no efectuada.
Salt,

de

La correcta presentació de la comunicació
prèvia facultarà per a l'exercici de
l'actuació objecte de comunicació

de 20

Signatura:

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de control de la vialitat i ocupació de la via pública. No seran cedides a terceres persones excepte en
els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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CONDICIONS
1) No es realitzaran en els emplaçaments que puguin impedir o dificultar la contemplació d'espais públics, dels edificis,
elements o conjunts d'interès històric artístic recollits en el catàleg inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni i
elements d'interès històric de Salt i en sòl no urbanitzable
2) El seu pressuposr d'execució material no superarà els 18.000€
3) No es faran regates dins d'elements estructurals com parets de càrrega, pilars o sostres per encastar canonades o
conductes
4) El muntatge de bastides fixes d'alçada superior a baixos i dos plantes i de pont volants, requerirà la presentació de
projecte visat signat per tècnic facultatiu amb assumpció de direcció facultativa.
5) No es poden realitzar obres en elements del domini públic (voreres, carrers, instal·lacions, mobiliari...). En cas que es
produeixin danys en béns de dominic públic caldrà procedir amb caràcter immediat a la seva reparació.
6) En cas que, per a la realització d'aquestes obres, calgués l'ocupació de la via pública amb contenidors, sacs de runa,
bastides, caldrà obtenir la llicència pertinent. Les runes generades per les obres s'abocaran en dipòsits controlats, o a
la deixalleria municipal situada al carrer Amnistia Internacional del Polígon Torre Mirona, d'acord amb el Decret 201/94,
de 26 de juliol i Decret 161/2001, de 12 de juny regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
7) Durant l'execució dels treballs s'adoptaran les precaucions previstes a les disposicions legals vigents en cada moment en
matèria de seguretat i salut i que aconsellin les bones pràctiques de la construcció.
8) Les obres o instal·lacions s'han d'ajustar estrictament a les que s'han esmentat. S'incorrerà en infracció, objecte de les
sancions pertinents en cas de qualsevol modificació no comunicada o extralimitació.
9) L'autorització tàcita s'atorga sense perjudici de tercer, llevat del dret de propietat i sota l'exclusiva responsabilitat de la
persona a qui es concedeix, i sens perjudici de la resta d'autoritzacions sectorials.
10) L'actuació comunicada quedarà legitimada si es presenta la documentació complerta que preveu l'Ordenança municipal
sobre publicitat a la ciutat, i sempre que les actuacions comunicades no contravinguin la normativa urbanística
i el planejament vigent. En el supòsit que la sol·licitud no reuneixi algun dels requisits, manqui la documentació
complementària o deficient, es requerirà al sol·licitant per què ho esmeni, atorgant-li un termini de deu dies hàbils a
comptar de la notificació, entenent-se com no efectuada la comunicació prèvia quan no aporti o esmeni la
documentació requerida en el termini indicat.
11) Tindrà una vigència de 6 mesos, en cas de no haver-se executat totalment les obres i abans que finalitzi el termini,
caldrà efectuar una nova comunicació, i es concedirà "ope legis" per una sola vegada i per la meitat del termini, és a dir
per 3 mesos.
12) El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li reclami el personal municipal
encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas d'incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i
serà objecte de les sancions que corresponguin.
13) Les obres de construcció en recintes tancats s'hauran d'ajustar a la reglamentació següent:
a) l'horari de treball serà el comprès entre les 8 i les 20 hores, de dilluns a dissabte, excepte festius, i s'hauran
d'adoptar les mesures oportunes per no superar els límits del respecte als altres.
b) en casos excepcionals i només per necessitats d'urgència o amb coneixement de l'Ajuntament, es podran
autoritzar treballs temporals fora d'aquest horari.
c) l'empresa encarregada dels treballs adoptarà les mesures oportunes per tal de minimitzar les molèsties derivades
de l'execució de les obres i reduir-les a les estrictament necessàries.
14) L'actuació comunicada en cap cas autoritza per l'exercici d'una activitat.
15) Els rètols publicitaris de les activitats s'hauran d'efectuar segons les dimensions i mides de l'ordenança sobre publicitat
visible i hauran de ser redactades almenys en català. L'obligació de retolar en català no s'aplica a les marques, noms
comercials i als rètols emparats per la legislació de propietat industrial.
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