CRITERIS DE SENYALITZACIÓ EN CAS D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER OBRES

1.- OCUPACIÓ DE VORERA AMB TANCA I ALTRES.

CONDICIONS GENERALS
-

Es protegirà un pas alternatiu per als vianants de com a mínim 0,90 m d’amplada amb
tanques fixes (es prohibeixen les cordes, cables o similars).

-

Cal salvar el desnivell existent entre la vorera i la calçada amb algun element que faci
de rampa, apte per a poder-hi passar una cadira de rodes o un cotxet, amb pendent no
superior al 12%.

-

A la nit cal senyalitzar les arestes (inici i final) amb un sistema d’il·luminació de color
vermell o taronja a una alçada mínima de 0,95 m.

-

Cal col·locar senyalització advertint de les obres i de què s’estreny la via de circulació.

-

En cas de col·locació de contenidor: durant els caps de setmana, festius i també fora de
les hores de treball, excepte la franja del migdia, el contenidor ha d’estar tapat per una
lona o similar.

-

Durant les operacions de càrrega i descàrrega, si afecten a la circulació viària, cal
comunicar-ho prèviament per la Policia Local.

OBSERVACIONS
-

En cas de contradiccions entre les condicions gràfiques i les escrites, prevaldran les
escrites.
Abans d’instal·lar el contenidor caldrà avisar a la Policia Local.

2.- OCUPACIÓ DE VORERA AMPLA AMB TANCA.

CONDICIONS GENERALS
-

Cal deixar un pas lliure pel vianants en la vorera d’almenys 0,90 m d’amplada. En el cas
de trobar un arbre, fanal o altre element caldrà retirar la ocupació en aquest punt, per tal
de permetre igualment el pas lliure de 0,90 m, sense haver de fer un pas alternatiu per
la calçada.

-

Es prohibeixen les cordes, cables o similars.

-

En cas de col·locació de contenidor: durant els caps de setmana, festius i també fora de
les hores de treball, excepte la franja del migdia, el contenidor ha d’estar tapat per una
lona o similar.

-

Durant les operacions de càrrega i descàrrega, si afecten a la circulació viària, cal
comunicar-ho prèviament per la Policia Local.

-

Pel què fa a la bastida s’ha de protegir l’exterior de la caiguda de pols i altres materials
provinents dels treballs de construcció.

OBSERVACIONS

-

En cas de contradiccions entre les condicions gràfiques i les escrites, prevaldran les
escrites.

-

Abans de procedir a l’ocupació caldrà avisar els serveis de la Policia Local

3.- OCUPACIÓ DE CALÇADA AMB TANCA I MATERIAL.

CONDICIONS GENERALS
-

Si s’ocupa la vorera de manera que no es permet un pas d’almenys de 0,90 m, es
protegirà un pas alternatiu per als vianants de com a mínim 0,90 m d’amplada amb
tanques fixes (es prohibeixen les cordes, cables o similars).

-

Cal salvar el desnivell existent entre la vorera i la calçada amb algun element que faci
de rampa, en compliment de la normativa d’accessibilitat

-

Cal col·locar senyalització advertint de les obres i de què s’estreny la via de circulació.

OBSERVACIONS
-

En cas de contradiccions entre les condicions gràfiques i les escrites, prevaldran les
escrites.

-

Abans d’instal·lar el contenidor caldrà avisar a la Policia Local.

