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COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR /
COMUNICACIÓN PREVIA PARA LA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON CONTENEDOR
DNI - NIF - NIE

Nom i cognoms o raó social/ Nombre y apellidos o razón social

Domicili a efectes de notificacions / Domicilio a efectos de notificaciones

Telèfon / Teléfono

Correu electrònic / Correo electrónico

Nom i cognoms del representant (si cal) / Nombre y apellidos del respresentante (si procede)

DNI - NIF - NIE

MANIFESTA / MANIFIESTA
Que desitja realitzar l'ocupació de via pública per mitjà de contenidor d'acord amb les següents dades / Que desea realizar la ocupación de
vía pública con contenedor de acuerdo con los siguientes datos
Emplaçament de l'ocupació (pl. , carrer), núm / Emplazamiento de la ocupación (pl. , calle), núm
Període d'ocupació / Periodo de ocupación
del dia / del día

fins al / hasta

Núm. d'expedient de llicència d'obra o declaració responsable / Nº de expediente de licencia de obra o declaración responsable

Emplaçament de l'obra / Emplazamiento de la obra
m2 d'ocupació / m2 de ocupación

m2

Documentació que s'acompanya / Documentación que se acompaña
Pla o croquis de l'emplaçament del contenidor / Plano o croquis del emplazamiento del contenedor
Justificant del pagament de la taxa corresponent / Justificante del pago de la tasa correspondiente
Acreditació de la representació / Acreditación de la representación
Que la persona que fa la petició efectua esta comunicació prèvia per a ocupació de vía pública sotmetent-se, per a això, a les
condicions que s'arrepleguen al dors, el compliment de les quals assumix i es responsabilitza del seu manteniment fins la retirada,
en termini, del contenidor / Que la persona que hace la petición efectúa ésta comunicación previa para ocupación de vía pública
sometiéndose, para ello, a las condiciones que se recogen al dorso, el cumplimento de las cuales asume y se responsabiliza de su
mantenimiento hasta la retirada, en plazo, del contenedor.

FIRMA

Mislata,

Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Mislata i podran ser utilitzats
pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada davant del Registre
General d'Entrada de l'Ajuntament de Mislata. / Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados
propiedad del Ayuntamiento de Mislata y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus
competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mislata.

Imprimiu
Imprimir
Cal imprimir la instància per duplicat, un exemplar per a l'Administració i un per a la persona interessada.
Imprimir la instancia por duplicado, un ejemplar para la Administración y uno para la persona interesada.

SR. ALCALDE - PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MISLATA

AJUNTAMENT DE MISLATA
TEL: 963 99 11 14
FAX: 963 99 11 60
WWW.MISLATA.ES
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1. El contenidor mai podrà ocupar calçada, ni lloc de trànsit de vehicles, ni voreres de trànsit de vianants, s'ubicarà a
la zona d'aparcament de vehicles. / El contenedor nunca podrá ocupar calzada, ni lugar de tráfico de vehículos, ni aceras
de tránsito de peatones, se ubicará en la zona de aparcamiento de vehículos.
2. El contenidor ocuparà com a màxim la superfície sol·licitada en la instància, i s'haurà de situar ben alineat i adossat
al rastell, no representarà obstacle ni molèstia a la fluïdesa ni a la seguretat viària. / El contenedor ocupará como
máximo la superficie solicitada en la instancia, y se tendrá que situar muy alineado y adosado al bordillo, no representará
obstáculo ni molestia a la fluidez ni a la seguridad viaria.
3. El contenidor es buidarà amb la freqüència necessària per a evitar-hi una acumulació excessiva de runes i tot tipus
de residus sòlids que puguen afectar les condicions ambientals. Especialment els caps de setmana, en el cas que el
contenidor continue col·locat en el lloc sol·licitat, haurà de cobrir-se degudament per mitjà d'una lona que evite la
caiguda de restes de materials i impossibilite que, per persones alienes a la utilització del contenidor, s'hi aboquen
residus domèstics que no tinguen relació amb la sol·licitud de la present llicència. / El contenedor se vaciará con la
frecuencia necesaria para evitar una acumulación excesiva de escombros y todo tipo de residuos sólidos que puedan afectar
las condiciones ambientales. Especialmente los fines de semana, en el supuesto de que el contenedor continúe colocado en
el lugar solicitado, tendrá que cubrirse debidamente por medio de una lona que evite la caída de restos de materiales e
imposibilite que, por personas ajenas a la utilización del contenedor, se viertan residuos domésticos que no tengan relación
con la solicitud de la presente licencia.
4. La persona que sol·licita vetlarà pel seu bon estat, incloent-hi els materials dipositats al seu interior, tot i que no els
hi haja abocat la persona que l'haja sol·licitat. / La persona que solicita velará por su buen estado, incluyendo los
materiales depositados en su interior, a pesar de que no los haya vertido la persona que lo haya solicitado.
5. L'ocupació es fixa exclusivament pel període sol·licitat a la instància. / La ocupación se fija exclusivamente por el
periodo solicitado a la instancia.
6. Si durant el període de l'ocupació calguera retirar el contenidor perquè causa molèsties o trastorn a la circulació, la
persona interessada estarà obligada a fer-ho, a requeriment d'este Ajuntament. Igualment, es retirarà si es procedix
a la reordenació del trànsit o a la realització d'actes públics al carrer.
En especial, a la persona que realitza la petició li consta que no podrà formular sol·licitud, ni realitzar ocupació de la
via pública durant els períodes següents: De l'1 al 20 de març, ambdós inclosos, (Falles). Del 20 de desembre al 6 de
gener, ambdós inclosos, (Nadal i Reis). / Si durante el periodo de la ocupación hubiera que retirar el contenedor porque
causa molestias o trastorno a la circulación, la persona interesada estará obligada a hacerlo, a requerimiento de este
Ayuntamiento. Igualmente, se retirará si se procede a la reordenación del tránsito o a la realización de actos públicos a la
calle. En especial, a la persona que realiza la petición le consta que no podrá formular solicitud, ni realizar ocupación de la vía
pública durante los periodos siguientes: Del 1 al 20 de marzo, ambos incluidos, (Fallas). Del 20 de diciembre al 6 de enero,
ambos incluidos, (Nadal y Reyes).
7. Si el contenidor se situa sobre paviments especials, formigó imprés, llambordes, etc., s'haurà de recolzar sobre
taulers col·locats a la seua base, per tal de protegir-los. / Si el contenedor se sitúa sobre pavimentos especiales, hormigón
impreso, adoquines, etc., se habrá de apoyar sobre tableros colocados en su base, para protegerlos.

