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ASSABENTAT ADAPTACIÓ DE L’ACCÉS DE VEHICLES

1. DADES DEL SOL·LICITANT
En/Na ......................................................................................................., amb
DNI/NIF .............................. Població................................................ CP( ............)
Adreça ........................................................................... ................ ..................
Urbanització/ núm. bústia ....................................................................................
Dades contacte: Telèf. fix: ...................................... Telèf. mòb. ............... ..........
Adreça electrònica.................................... @ .......................................................
En representació de: ..........................................................................................
DNI/NIF.........................................
2. DADES DE LES OBRES
Emplaçament: ...................................................................................................
Titular: ............................................................................................................
Obra sol·licitada :
ADAPTACIÓ DE L'ACCÉS DE VEHICLES A LOCALS I RECINTES.
Longitud del gual:

metres

En el cas de les carreteres BV-2421 (Ctra. De Barcelona, C/ Andreu Cerdà, Ctra. De
l'Amunt), BV-2422 (Avinguda Catalunya, tram del números 97-113) i BV-2425, només
es poden realitzar les obres si es disposa de la autorització de la Diputació de
Barcelona. (Servei d'Infraestructures viàries i mobilitat, C/ Comte d'Urgell, 187, Edifici del
Rellotge 4t planta, 08036, Barcelona. Tel. 934 022 497)
L'adaptació de l'accés de vehicles a locals i recintes o la reposició de vorera per anul·lació de
l'accés respectarà la tipologia d'accés i vorera existents al carrer o urbanització. Es repararan els
desperfectes ocasionats a l'àmbit públic. Es transcriu al dors la Secció 3a, de l'Ordenança de
convivència i civisme, que regula l'accés de vehicles a locals i recintes.
L’Ajuntament de Corbera de Llobregat resta ASSABENTAT de les obres ressenyades, la
realització de les quals haurà de fer-se amb l’autorització del propietari de la finca.
.......................................................................................................................................................................................................................................

Corbera de Llobregat, ...............de/d' .............................................de 20.....

Signatura

AUTORITZO a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat perquè accedeixi
a les meves dades i els antecedents que constin en fitxers d'altres
administracions públiques i que calguin per a la tramitació i resolució
d’aquesta sol·licitud. Així mateix, autoritzo que aquestes dades siguin
comunicades a les administracions públiques que així ho sol·licitin.
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐
AUTORITZO aquest Ajuntament perquè les notificacions relacionades
amb aquesta sol·licitud em siguin trameses, amb plens efectes
alliberadors, utilitzant mitjans electrònics a través de la plataforma eNOTUM, accessible des del web municipal www.corberadellobregat.cat
Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent: ☐

Al dors hi trobareu informació sobre la LO 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal

El sol·licitant es compromet a l’acompliment dels punts següents:













La retirada de runes i escombraries generades durant l’obra, son a càrrec de l’interessat/da i
no es poden fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. En cas d’ocupar la via pública,
s’ha de sol·licitar el permís previ corresponent.
Durant la realització dels treballs s’han d’adoptar les precaucions que calgui i aquelles que
aconsellin les bones pràctiques de la construcció, així com les contingudes dins la normativa
vigent.
Les obres o instal·lacions a realitzar s’han d’ajustar estrictament a les esmentades. En el cas
d’efectuar qualsevol modificació o extralimitació de les obres autoritzades s’incorrerà en
infracció.
La persona titular de les obres autoritzades per aquest assabentat, està obligada a exhibir-lo
tantes vegades com li reclamin els agents municipals. En cas d’incompliment d’aquesta
obligació, incorrerà en les responsabilitats corresponents per la desobediència als agents de
l’autoritat.
L’horari de realització de les obres és: dies feiners de 8 a 20h i dissabtes feiners de 10 a 20h.
La persona sol·licitant té l’obligació de deixar l’espai i els seus voltants en perfecte estat de
neteja.
En les obres que ho requereixin, abans de l’inici, cal avisar a la comunitat de propietaris.
Les obres s’han de concloure en 3 mesos des de la data de comunicació a l’Ajuntament.

Ordenança de convivència i civisme secció 3a, que regula l'accés de vehicles a locals i
recintes:
Article 43. OBJECTE
L’accés de vehicles des de la via pública als locals, finques i recintes, o a l’inrevés, constitueix un
ús comú especial dels béns de domini públic, i està subjecte al pagament de la taxa corresponent.
Article 44. DEFINICIONS
Es consideren entrades i sortides per a vehicles a incloure en el padró, aquelles que permetin
l’accés dels vehicles sense necessitat de prohibir l’aparcament a la vorera del davant. A aquests
efectes, en els carrers d’amplada inferior a 12 metres l’amplada mínima de l’accés no podrà ser
inferior a 2,75 metres.
ARTICLE 45. PADRÓ D’ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES
L’Ajuntament compta amb un padró de totes les entrades i sortides de vehicles existents al
municipi.
1. L’alta d’ofici en aquest padró es produeix:
a) En el moment d’atorgar la llicència de primera ocupació sempre que l’edificació compti
amb accés per a vehicles i/o garatge.
b) En el moment de la concessió de la llicència d’activitats, en cas d’entrades i sortides
d’activitats econòmiques.
2. Les altes i baixes en el padró poden produir-se a petició expressa de la propietat mitjançant
la presentació de la sol·licitud corresponent. Tant la sol·licitud d’alta com la de baixa comporta
que els particulars hagin realitzat, si escau, l’adaptació de la vorada i vorera que correspongui.
En el cas de la sol·licitud de baixa cal acreditar fefaentment la impossibilitat d’accedir a la finca
amb un vehicle.
ARTICLE 46. VIGÈNCIA DEL PADRÓ
La vigència del padró d’entrades i sortides de vehicles és indefinida. L’administració municipal
pot efectuar revisions periòdiques del padró, de les quals se’n poden derivar noves altes i baixes
d’ofici.
ARTICLE 47. SENYALITZACIÓ DE L’ACCÉS DE VEHICLES
Totes les entrades i sortides de vehicles han d’estar senyalitzades.
1. Senyalització vertical: Cal situar en lloc visible la placa oficial facilitada per l’Ajuntament, on
hi consta el número assignat en el padró.
a) Resta prohibida qualsevol tipus de placa o senyalització diferent.
b) Només l’Ajuntament pot emetre duplicats de les plaques. Per l’obtenció de duplicats
(en cas de deteriorament, pèrdua o d’altres motius) cal fer la sol·licitud corresponent i
abonar el preu públic establert.
2. Senyalització horitzontal. En les entrades i sortides situades en indrets on es permeti
l’aparcament de vehicles, a més, cal pintar a la calçada una línia discontínua de 10cm d’ample
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de color groc (segons norma UNE-48013 referència B-502) a trams iguals de 0,5m a 1m de
llargada i amb la longitud corresponent a l’accés. Aquesta línia s’ha de pintar davant l’accés i de
forma paral·lela a la vorada, o bé a la línia de façana, i a una distància de 20cm d’aquesta. En
aquells carrers de menys de sis metres de calçada, per tal de facilitar l’entrada i sortida de
vehicles, es pot autoritzar (prèvia sol·licitud) la prolongació de la senyalització horitzontal en un
metre més a cada banda.

Article 48. ADAPTACIÓ DE VORADES I VORERES
1. Correspon als titulars dels accessos l’adaptació de la vorada i la vorera per a permetre l’accés
de vehicles a les finques i solars.
2. Les obres d’adaptació de la vorada i la vorera es realitzaran un cop s’hagi presentat
l’assabentat d’obres corresponent a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). En la resolució que
autoritzi l’assabentat es fixaran les indicacions i característiques tècniques que hagi de seguir
l’adaptació. Característiques tècniques generals:
a) Els materials i sistema emprats en l’adaptació de la vorada i vorera han de ser de les
mateixes característiques que els dels accessos propers. Respectant l’homogeneïtat de
l’entorn.
b) En cap cas es pot modificar la calçada.
c) La longitud de la vorada i vorera adaptades no pot excedir en més d’un metre de
l’espai necessari per al pas exclusiu dels vehicles en la línia de façana.
d) L’adaptació de la vorada i vorera han d’ajustar-se a les prescripcions en matèria de
supressió de barreres arquitectòniques.
e) En cas d’accés de vehicles d’un pes superior a 2 tones, els serveis tècnics fixaran les
condicions de reforç de la base de formigó que escaiguin.
3. No és permès l’accés rodat a les finques i solars mitjançant rampes o elements equivalents,
provisionals o fixos, excepte en el cas d’accessos provisionals per obres i altres activitats de
caràcter puntual i d’acord amb l’autorització corresponent.
Article 49. DRETS I DEURES
1. Les entrades i sortides han de permetre l’accés dels vehicles a les finques i solars, i no pot
estacionar-hi cap vehicle.
2. Els titulars de l’entrada i sortida de vehicles han de fer el manteniment del seu accés de
vehicles (paviment i senyalització) i reparar els eventuals desperfectes que el trànsit rodat pugui
ocasionar a la vorada i la vorera.
3. Les obres de construcció, reparació, reforma o supressió de l’entrada i sortida de vehicles són
a càrrec del titular de l’accés. En cas de baixa en el padró cal reposar la vorada i la vorera a
l’estat original. Aquesta obra requereix la presentació prèvia d’un assabentat, en els termes de
l’article 48, i ha d’obtenir el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals un cop executada.
4. Els titulars de l’entrada i sortida de vehicles tenen dret a tenir expedit el seu accés de vehicles.
En cas de trobar-hi vehicles aparcats, poden requerir els serveis de la Policia Local, la qual
sancionarà el vehicle i pot ordenar-ne la retirada.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Informació important

És obligatori emplenar tots els camps de la sol·licitud. Per què?
Perquè l'article 66 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions
públiques estableix que les sol·licituds que es formulin a l'Administració han de contenir les dades
que s'assenyalen al formulari.
Quin tractament rebran les vostres dades personals?
 Les dades personals que ens proporcioneu seran tractades de conformitat amb la finalitat legal
per la qual son recollides.
 Qualsevol altre tractament no previst en els indicats requereix del vostre consentiment exprés,
llevat d’altres actuacions compreses dins l'exercici de les competències de l'Ajuntament, o en
qualsevol altre supòsit previst a la normativa vigent.

Quins drets teniu en relació amb les dades que ens heu proporcionat?

 Podeu exercir els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si
és el cas, portabilitat, mitjançant sol·licitud adreçada o presentada a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (c. La Pau, 4,
08757-Corbera de Llobregat) o la Seu electrònica
(http://seu.corberadellobregat.cat).
 Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://corberadellobregat.cat/perfil/corbera/recursos/recursos/informaci__de_protecci__de_dad
es_actualitzada_al_rgpd.pdf

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
El sistema esmentat enviarà un avís a l'adreça de correu electrònic i/o al mòbil que figura en
aquesta sol·licitud.
L'accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant la generació d'una paraula de
pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de certificació classificades per l'Agència
Catalana de Certificació -CATCert

