
                    

 
 
 

 
 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

    1. DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT 
SOL·LICITANT 

Nom i Cognoms o Raó Social 

 

DNI/NIF 

Adreça  

 
 

Telèfon 

 
REPRESENTANT LEGAL 

Nom i Cognoms del representant 

 

DNI/NIF 

 
    2. MOTIU I EMPLAÇAMENT 

Motiu ocupació  

 
 

Núm. Llicència d’Obres 

 

Adreça  de la ocupació  

 
 

Núm. Carrer 

 

 
    3. DADES DE L’OCUPACIÓ SOL·LICITADA 

ELEMENTS A INSTAL·LAR 
 

SUPERFÍCIE TOTAL A OCUPAR (EN M2) 
 

HORARI 
ENTRE LES __________ H. I LES ___________ H. 

TERMINI D’OCUPACIÓ  
DEL DIA ______ DE ____________________ DE ______  AL  DIA ______ DE ____________________ DE ______ 

DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR 
- CROQUIS DE L’OCUPACIÓ 
- JUSTIFICANT D’INGRÉS DEL PAGAMENT EFECTUAT 
- FOTOCÒPIA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES 

TARIFES 

- OCUPACIÓ: 1,5€/M2/SETMANA (IMPORT MÍNIM 18€) 

- GRUES: 18€/SETMANA 

  
    4. SOL·LICITO: 

L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA PER A L’ACTIVITAT I/O INSTAL.LACIÓ QUE S’ESMENTA A L’APARTAT 3, D’ACORD AMB LES DADES 

CONSIGNADES I AMB ELS DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN. 
I,SUPEDITANT-ME A L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA QUALITAT DE LES OBRES QUE TENEN IMPLANTACIÓ I INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT DE DOMINI PÚBLIC I ALTRES ORDENANCES 

MUNICIPALS D’APLICACIÓ, CONDICIONS DE QUE DISPOSEU I PAGAMENT DELS DRETS QUE CORRESPONGUIN, US DEMANO QUE EM CONCEDIU LA CORRESPONENT LLICÈNCIA. 
 

EL REGISTRE D’ENTRADA D’AQUESTA SOL·LICITUD NO SUPOSA LA CONCESSIÓ NI L’ATORGAMENT DEL PERMÍS PER EFECTUAR L’OCUPACIÓ DE LA VIA. 

 
                 Signatura de la persona sol.licitant,  
 
 
Fonollosa, a ______ de ____________________ de ______ 
 

 
c/ Església, s/n – 08259 FONOLLOSA (Barcelona)-Tel.938366005 / Fax.938366106 e-mail: fonollosa@diba.es – NIF: P-0808300-H 

 
 

Registre d’Entrada 

mailto:fonollosa@diba.es


 
CONDICIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 
- Els contenidors s’hauran de situar preferentment davant de l’obra, o com més a la vora millor. 

- Els contenidors es situaran preferentment a la calçada, sense que sobresurti de la línia exterior que 

formen els turismes estacionats correctament. En cas que això no es compleixi, s’haurà de col·locar la 

següent senyalització: 

o TP-18 (perill d’obres) i TP-17a (estretament calçada dreta), en un sentit a 50 m del contenidor. 

o TP-18 (perill d’obres) i TP-17b (estretament calçada esquerra), en l’altre sentit a 50 m del 

contenidor 

- La vorera s’ha de deixar lliure de pas, en cas contrari, s’ha d’habilitar un pas d’una amplada mínima de 90 

cm adaptable segons la Llei d’Accessibilitat. Si aquest pas es situa a la calçada haurà d’estar protegit amb 

una tanca de 2m d’alçada i correctament senyalitzat (tal com s’indica en el paràgraf anterior). 

- S’hauran de situar de forma que no impedeixi la visibilitat dels vehicles. 

- No podran situar-se en els passos dels vianants, ni a les reserves d’estacionament i parada, llevat que 

s’hagi sol·licitat la reserva per la mateixa obra. 

- En cap cas, es podran situar sobre les tapes d’accés de serveis públics. 

- S’hauran de senyalitzar amb llums elèctrics de color vermell, aquestes llums es poden substituir per 

elements reflectors d’una longitud mínima de 50cm i una amplada de 10cm, col·locats en els angles més 

propers al trànsit (per exemple: triangles pre-senyalització de perill, similars als dels turismes). 

- Només podran ser utilitzats pels titulars de l’obra, o per persona autoritzada per aquest. 

- No es podran abocar materials inflamables, explosives, nocives, perilloses o susceptibles de putrefacció. 

- Els contenidors s’hauran de retirar de la via pública quan: 

o Finalitzi el termini de la llicència 

o En qualsevol moment, per requeriment de l’Ajuntament 

o Per al seu buidament, quan estiguin plens 

- Serà obligació del titular, deixar la superfície de la via pública en perfecte estat quan es retiri el 

contenidor. 

- El titular de la llicència serà responsable dels danys que els contenidors causin a qualsevol element de la 

via pública, i d’aquells que en causin a tercers. 

 
PROTECCIÓ DE DADES 

 
D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de 
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa: 
 

Responsable del 
tractament 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
Carrer de l’Església, s/n 
08259 FONOLLOSA 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Per a fer consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: 
 
fonollosa@fonollosa.cat 
C/Església, s/n 08259 FONOLLOSA 
Tel.93.836.60.05 

Finalitat del tractament Poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari complint amb les condicions de seguretat i 
confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. 

Temps de conservació Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.  
Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per 

tramitar la sol·licitud. 
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 
Drets de les persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o 
oposició al seu tractament a través de  
la Seu electrònica www.fonollosa.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament, carrer Església, s/n. 
 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a 
presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la 
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de 
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 
 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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