
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

41. SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ   

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA.   

EXP: 6.4.____/20_____  

Segell de registre d’entrada    

Dades de la persona sol·licitant 

Cognoms     Nom   DNI/NIF/Passaport 

Nom fiscal: (associació, entitat, clubs, societat, nom comercial de l’establiment...) 

Adreça      Població   CP 

Telèfon     Fax    Adreça electrònica 

- Autoritzo a publicar aquestes dades al directori d’establiments comercials municipals:  SI NO 

Dades ocupació: 

1.- Sol·licito ocupar la via pública segons les dades següents:  

VIA PÚBLICA  
Previsió de temps: 
Data d’inici: ____ / ____ / ________ 
Data final: ____ / ____ / ________ 
Horari: de ____.____ a ____.____ h 
 

M2 d’ocupació: 
_____ m2 
En cas de terrassa per bar: 
____ taules i ____ cadires 
Emmagatzament a la via pública:       SI         NO 

Emplaçament de l’ocupació: 
Adreça_______________________________________________ núm. ______ 
població__________________________________________ 
Motiu de l’ocupació (obra, pintar, terrassa...): ___________________________________ 
Materials de l’ocupació: 
      Tancament de l’obra                     Bastida                                   Plataforma elevadora 
      Grua                                              Contenidor                             Camió grua 
      Càrrega i descàrrega                    Gual                                        Tendal 
      Taules i cadires                             Estufes exteriors(1)                  Altres: ________________ 

(1) En el cas d’estufes exteriors, s’haurà d’aportar la documentació següent:  

- Certificat homologació CE 
- Assegurança que cobreixi danys que puguin ocasionar les estufes 
- Contracte de manteniment de les estufes amb l’empresa especialitzada. 

Sol·licito: 

Que em sigui concedida la llicència, a precari, per ocupació de la via pública, previ compromís de respectar 
les mesures de seguretat que em seran indicades, així com altres permisos i autoritzacions necessaris. 
Alhora, declaro que he abonat la taxa corresponent que adjunto en aquesta sol·licitud, segons l’OF. Núm. 13 
de utilització privada i aprofitament especial del domini públic local.(2) i aporto el plànol/croquis especificant 
la superfície a ocupar, característiques i observacions oportunes. 
 
Vilobí d’Onyar, ____ de ___________________ de 20___ 

Signatura, 

 

 

 

 



Informe tècnic: 

Dades de l’ocupació: 

- 

- 

- 

Es concedeix l’autorització per l’ocupació durant els períodes descrits, amb el previ compliment de les 

següents prescripcions: 

- 

- 

- 

- 

El tècnic municipal, 

 

 

 

 

Informe del servei de vigilants: 

       Informe FAVORABLE d’ocupació o tall de via pública. 

       Informe DESFAVORABLE d’ocupació tall de via pública pels següents motius: 

- 

 - 

 - 

L’incompliment de l’adopció de les prescripcions, o ocupar la via pública fora dels dies o trams anteriors, 

suposat una infracció a la normativa de trànsit i pot ser sancionada. 

Cal exhibir aquesta autorització als agents de Vigilants si ho sol·liciten. 

Aquesta autorització no implica responsabilitat per part de Vigilants respecte a les mesures que legalment 

s’hagin adoptat. 

L’agent de Vigilant amb TIP_______ 

 

 

 

 

Atesos els informes precedents es concedeix l’autorització per l’ocupació de ___ m2 de via pública durant el 

període del ___/___/___ al ___/___/___ amb prèvia adopció de les prescripcions i mesures de seguretat 

assenyalades. 

Vilobí d’Onyar, ____ de ___________________ de 20___ 

 

        Vist-i-plau   

Regidor de Mobilitat,      Alcaldessa 

 

 

 

(2) En cas de pagament fraccionat caldrà domiciliar-lo i aquesta autorització no serà difinitivament fins al 
pagament total. 


