
 

Carrer Sant Antoni, 13 

08394 Sant Vicenç de  Montalt 

Tel. 93 791 05 11 - Fax: 93 791 29 61 

http://www.svmontalt.cat 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10-C 
SOLꞏLICITUD OCUPACIÓ DEL SOL (VIA PÚBLICA I/O TANCAMENT DEL CARRER) 

      
DADES PERSONALS: 

Nom i cognoms: 

DNI: Telèfon: Fax: 
(important) 

Correu electrònic: 
(molt important) 

amb capacitat d’obrar, actuant en nom propi o en representació de: 

 

Nom i cognoms i NIF o DNI si s’escau 

i domiciliat a efectes de notificacions a: 

Domicili                                                                                      Núm.     Pis     Porta 

Població C.P. 

 
  Ocupació de via pública 
  Tancament carrer amb afectació al Transport Públic 
  Tancament carrer sense afectació al Transport Públic 

 
LLOC ON ES REALITZARÀ L’OCUPACIÓ O TANCAMENT DE CARRER  

::::D’OCUPACIÓ 

OCUPACIÓ O TANCAMENT DE CARRER VINCULAT A: 

  Llicència d’obres menors. Expedient:                         Llicència d’obres majors. Expedient:  

  Comunicació prèvia                                                    Cap de les anteriors 

METRES                                                            

                                                                             

 
HORA INICI I FINALITZACIÓ:                                             DATA DE L’OCUPACIÓ: 

  

 
 
TIPUS D’OCUPACIÓ: 

 Sac de runa                             Materials              Reserva d’estacionament   

 Contenidor metàlꞏlic                 Grua                    Altres (Cal especificar) 

MOTIU DE L’OCUPACIÓ I/O EL TANCAMENT DEL CARRER 

 

 

 

 

  



 

 
Il.lm. Sr.Alcalde de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

Taxa per ocupació: Taxa pel tancament del carrer: 

 
NECESSITAT DE RESERVA D’ESPAI PER LA 

POLICIA LOCAL 
 

  Si             Taxa: 5,00 €/m2/dia 
 

  No            Taxa: 3,00 €/m2/dia 
 
Metres d’ocupació: 

Dies: 

Descompte o bonificació: 

TOTAL: 

 

Amb afectació del transport públic:  

Taxa: 300,00 €/dia 

Sense afectació del transport públic:  

Taxa: 125,00 €/dia 

Dies: 

 Descompte o bonificació: 

TOTAL: 

El sotasignant solꞏlicita que li sigui concedit el permís per ocupar la via pública en els termes a 
dalt exposats, previ pagament de les taxes corresponents. 

Així mateix, per la present es compromet a: El compliment de les observacions i normes 
que es detallen en el plec de condicions de la llicència. 

 La solꞏlicitud s’haurà de presentar: 
1. mínim 3 dies abans d’efectuar els treballs o les ocupacions de la via pública. 
2. mínim una setmana abans d’efectuar els treballs o les ocupacions de la via 

pública si afecten espais de la via considerats problemàtics (voreres o espais 
reservats als vianants). 

3. mínim una setmana abans pel tancament del carrer i d’efectuar els treballs a 
la via pública. 

 
4. En tots els tres supòsits, no computen en dits terminis ni els caps de 

setmana (dissabtes i diumenges) ni els festius. 
 

 En tot moment es seguiran les indicacions o ordres per part de la Policia Local. 
 Es prohibeix la colꞏlocació a la via pública de qualsevol objecte o obstacle, temporals o 

permanents, que puguin dificultar la circulació de vianants o vehicles. 
 Tot obstacle o tancament de carrer que destorbi la lliure circulació dels vianants i 

vehicles haurà de ser senyalitzat, ilꞏluminat i protegit per garantir la seguretat dels 
usuaris, a càrrec del solꞏlicitant. 

 Es prohibeix l’ocupació amb sacs de runes, contenidors o materials i altes, així com el 
tancament de la via pública, els caps de setmana o festius i en cas de què això no fos 
possible, s’haurà de comunicar a la policia local i abonar la taxa que correspongui. A 
més a més, a mantenir-los tapats pel que fa referència a sacs de runa, contenidors  o 
materials, fora d’hores de treball tots els dies de la setmana, perquè no es faci un ús 
inadequat. 

 
Segons l’ordenança d’ocupació de via publica, en el seu articles 5.2 (Beneficis fiscals): 

 S’aplicarà un descompte del 50% a les persones empadronades o persones jurídiques 
amb domicili fiscal a Sant Vicenç de Montalt 

 
El solꞏlicitant, 

Sant Vicenç de Montalt,    d          20 


