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ASSABENTAT D’OBRES EXCEPTUADES DEL PERMÍS PREVI MUNICIPAL NÚM. :  

DADES SOL�LICITANT

Nom i cognoms:....................................................................... NIF: .........................  

Domicili:................................................................................. Telèfon ......................

Municipi: ................................................. Codi postal...............

En representació de: ................................................................

NIF / C.I.F.: .........................

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 queda ASSABENTAT de les obres ressenyades, la realització
de les quals, haurà de fer-se amb l’autorització del propietari de la finca, si s’escau.

Signatura:

Data:

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 ho sol�licitin.

Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:

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

• La  retirada  de  runes  i  escombraries  que  es  poguessin  generar  durant  l’obra,  aniran  a  càrrec  de
l’interessat/da i no es podran fer abocaments de runes en llocs no autoritzats. En cas d’ocupar la via
pública, s’haurà de sol�licitar el permís corresponent.

• Durant la realització dels treballs s’adoptaran les precaucions que calgui i aquelles que aconsellin les
bones pràctiques de la construcció, així com les contingudes dins de la vigent legislació en relació amb la
matèria.

• Les obres o instal�lacions a realitzar s’ajustaran estrictament a les esmentades, i s’incorrerà en infracció
en el cas d’efectuar qualsevol modificació o extralimitació de les mateixes.

• El/la titular, a qui es pugui fer càrrec de les obres autoritzades per aquest assabentat, està obligat/da a
exhibir-ho tantes vegades com el reclamin, tant agents municipals com de la inspecció i vigilància de les
obres  particulars.  En  cas  d’incompliment  d’aquesta  obligació,  incorrerà  en  les  responsabilitats
conseqüents per la desobediència als/a les agents de l’autoritat.

• L’horari de realització de les obres és els dies feiners de 8 a 20 hores i els dissabtes feiners de 9 a 20
hores.

• El/la sol�licitant té l’obligació de deixar l’espai que estava ocupant i els seus voltants en perfecte estat de
neteja.

• Les obres s’han de concloure en el termini de 3 mesos des de la data de comunicació a l’Ajuntament.

• En  les  obres  que  ho  requereixin,  abans  de  l’inici  d’aquestes,  caldrà  donar  avís  a  la  comunitat  de
propietaris.
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