
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Comunicat

Ocupació de la via pública

Dades personals

Croquis localització ocupació

Ocupació esporàdica
(de 8 a 22h)

Ocupació temporal
(Superior a una jornada laboral o nocturna)

Característiques ocupació

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

En/Na ___________________________________________________________________________ NIF _____________________

En representació de __________________________________________________________________________________________

amb domicili al carrer _______________________________________________________________________________ núm. ______

de la població de ________________________________________________________________________ codi postal ____________

telèfon/mòbil ____________________________ correu electrònic ______________________________________________________

Emplaçament (carrer, número) ___________________________________________________________________________________

Superfície d’ocupació _________________________________________________   Volum d’ocupació __________________________

Data inici ________________________   Data finalització ____________________________   Núm. expedient d’obres ______________

Motiu d’ocupació ____________________________________________________________________________________________

Ocupació via pública

Tall de carrer

Reserva d’estacionament

Mudança

Sí No

Camió bomba

Càrrega i descàrrega

Grua mòbil

Altres

Hora inici ___________________   Hora finalització ___________________

Es requereix servei extraordinari Policia Local?

Reserva d’estacionament

Tall de carrer

Altres

Sac

Contenidor

Bastida

Tanques

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.



Comunicat

Ocupació de la via pública

L’ocupació objecte d’aquesta autorització no es podrà realitzar fins que hagin transcorregut 2 dies laborals des de la data de presentació de la 
petició a l’Ajuntament.

Passat el termini de 48 hores, si l’Ajuntament no es pronuncia en contra, es podrà executar l’ocupació de la via pública aquí comunicada.

S’adverteix al sol·licitant que l’Ajuntament tindrà la potestat de requerir la retirada de l’ocupació sempre que es demostri que aquesta pot causar 
molèsties per al trànsit o els vianants, amb la conseqüent devolució de les taxes liquidades.

S’hauran de complir els següents condicionants:

Ocupació de la via pública (O.F. 32, art. 6, t. 1a, 2a i 3a)

IMPORT __________________________________

Servei policia municipal (O.F. 41, art. 6, t. 1a)

IMPORT __________________________________

Reserva de l’espai o prohibició d’estacionament (O.F. 33, art. 6, t. 3a i 5a)

IMPORT __________________________________

FORMA DE PAGAMENT

Transferència Targeta

Condicionants tècnics

En el cas que s’ocupi la vorera, no podrà sobresortir cap element del volum envoltant. S’haurà de deixar un pas lliure mínim per a vianants de 90 
cm. En cas que aquesta condició no es pugui dur a terme, s’haurà d’habilitar un pas alternatiu per a vianants amb les següents condicions:

- El pas s’haurà de protegir amb tanques d’1,20m d’alçada mínima, travades entre sí i fixades de tal manera que no bolquin en cas de 
vent o empentes laterals.

- S’haurà de senyalitzar el volum d’ocupació amb punts de llum separats entre sí com a màxim 2 metres i adequat a la situació; per al trànsit 
rodat s’haurà d’indicar l’estrenyament de la calçada, la proximitat de perill i la preferència de pas amb els senyals adients, per exemple:

En el cas que s’ocupi la calçada, preferentment s’ocuparà la banda on està permès l’aparcament de vehicles, deixant lliure la banda on estigui 
prohibit l’aparcament. El volum d’ocupació s’haurà de senyalitzar amb elements reflectants i es disposarà la senyalització vertical adient per a cada 
situació.

Quan el volum de l’ocupació, en qualsevol dels casos, es perllongui a la nit, s’haurà de senyalitzar convenientment per a cada situació amb punts 
de llum que permetin visualitzar-lo correctament tant per part dels vianants com dels vehicles.

Forma de pagament

- Mitjançant abonament directe al compte corrent de l’Ajuntament, a les entitats bancàries BANC SABADELL o CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA, aportant la còpia d’ingrés a l’Ajuntament.

- Mitjançant transferència bancària a les entitats bancàries esmentades, enviant una còpia de la transferència a aquest Ajuntament, indicant nom, 
concepte i direcció ocupació.

- Números de compte on poden fer-se els ingressos:
BANC SABADELL: ES38 0081 1619 7900 0103 7507      LA CAIXA: ES69 2100 2458 7802 0000 2819
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