
SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 

PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL∙LACIONS 
ANÀLOGUES, O BÉ TALLS DE CARRER AMB MOTIU DE CÀRREGA I 

DESCÀRREGA DE MATERIALS 

DADES DE LA PERSONA SOL∙LICITANT O EMPRESA 

Nom i cognoms o raó social  DNI/NIF 

Carrer  Núm.  Esc.  Pis  Porta  Telèfon 

Població  Codi postal  Correu electrònic 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 

Nom i cognoms  DNI/NIF 

Carrer  Núm.  Esc.  Pis  Porta  Telèfon 

Població  Codi postal  Correu electrònic 

EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ DE L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA A REALITZAR 

Emplaçament 

Data inicial  Data final  Total dies 

Horari inicial  Horari final  Total temps 

Espai a ocupar en M2 

Altres especificacions 

Adreça de l'obra vinculada   Número d’expedient de l’obra vinculada 

OCUPACIONS  

 Bastida d’altura <5m   Bastida d’altura >5m   Contenidor de runa   Tub per a runa   Sac de runa 

 Grua torre   Sitja   Cabina sanitària   Pont                  Pont volat

 Material de construcció   Muntacàrregues   Tancament d’obra   Politja

 Altres:__________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONS PEL QUE FA A L’ALTERACIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

   Requereix tall de carrer:          SI             NO                Tipus de carrer: 
 Carrer de vianants sense circulació de vehicles 
 Carrer amb circulació de vehicles 

     Tall de carrer:    
 Total (impedeix la circulació de vehicles)         
 Parcial (restringeix la circulació de vehicles 

   Altres:_____________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONS PEL QUE FA A L’ALTERACIÓ DEL PAS DELS VIANANTS 

CROQUIS ACOTAT DE LA ZONA A OCUPAR 
Amb indicació explícita de l’amplada i llargada necessàries i dels passos lliures per a la circulació de vehicles i vianants 



SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, 

PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL∙LACIONS 
ANÀLOGUES, O BÉ TALLS DE CARRER AMB MOTIU DE CÀRREGA I 

DESCÀRREGA DE MATERIALS 

AVISOS I COMUNICACIONS 

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei: 

 Per SMS: ____________________________________________ 

 Per correu electrònic: __________________________________ 

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol∙licitud 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
La persona responsable de l'ocupació abans esmentada declara i manifesta expressament: 

1. Que en cas de ser representant, disposa de poders suficients per actual com a tal.
2. Que compleix amb els requisits exigits a la normativa vigent per al reconeixement del dret de poder ocupar la via pública, fins i

tot el pagament de la taxa escaient (adjunta justificació) i que instal∙lacions, maquinària i vehicle es troben en regla. 
3. Que posseeix tota la documentació que ho acredita.
4. Que les dades indicades són certes i es compromet a mantenir el seu compliment durant tot el temps que duri l’ocupació de

via pública.
5. Que es complirà la normativa sobre seguretat i salut en tot moment.
6. Que es prendran les mesures necessàries per a garantir els passos lliures necessaris per a la circulació de vehicles i vianants, 

amb  itineraris alternatius si escau. Es protegirà el pas de vianants per  la vorera on es realitza  l’ocupació, amb un ample de
pas lliure de 1,50 metres com a mínim. Si això no fos possible, s’habilitarà un pas protegit i senyalitzat, tant de dia com de
nit, per la calçada amb l’ample de pas indicat anteriorment.

7. Que es  realitzarà una neteja de  la  via pública  afectada  cada dia  després de  la  jornada  laboral,  especialment els  caps de
setmana. 

8. Que es reposaran els danys ocasionats en la via pública, mobiliari urbà i instal∙lacions públiques.
9. Que per motiu d’actes festius o similars i altres casos justificats podrà ser requerit/da per eliminar l’ocupació de via pública.
10. Que s’instal∙larà  la senyalització necessària, tant diürna com nocturna, amb una antelació mínima de 72 hores (o 24 h en 

casos  de  justificada  urgència  o  en  estacionaments  de  limitació  horària)  i  que  es  responsabilitza  dels  danys  originats  per
insuficiència o deficiència en la mateixa.

11. Que  és  coneixedor/a  que  la  inexactitud  o  falsedat  de  les  dades  declarades  comportarà  la  impossibilitat  d’ocupar  la  via
pública.

12. Que  està  obligat/ada  a  comunicar  a  l’Ajuntament  de  Cassà  de  la  Selva  qualsevol  variació  que  es  pogués  produir  d’ara
endavant i a facilitar tota la informació que li fos requerida, d’acord amb la normativa vigent. 

13. Que està  informat/ada que  l’Administració podrà  fer  les  comprovacions necessàries  relatives  al  compliment de  les dades 
declarades. 

PER TOT AIXÒ, ES PRESENTA AQUESTA DECLARACIÓ RESPONSABLE I SE SOL.LICITA: 
QUE PREVIS  ELS  TRÀMITS OPORTUNS,  I DE CONFORMITAT AMB  LES DISPOSICIONS QUE RESULTIN APLICABLES,  ES CONCEDEIXI 
LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL i/o PEL TALL DE CARRER SOL.LICITAT 

________ de/d’_______________________ de _______ 

Signatura, 

Ajuntament de Cassà de la Selva 

CONDICIONS A TENIR EN COMPTE: 
Cal senyalitzar adientment i interferir el mínim possible la circulació viària i seguir les instruccions de la Policia Local. 
La senyalització necessària s’haurà d’instal∙lar amb una antelació mínima de 72 hores (o 24 h en casos de justificada urgència o en 
estacionaments de limitació horària). 
És  d’aplicació  l’ORDENANÇA  FISCAL  NÚM.  17:  Taxa  per  l’ocupació  de  terrenys  d’ús  públic  amb  mercaderies,  materials  de 
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal∙lacions anàlogues 
És d’aplicació l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37: Taxa per prestacions de la policia local i circulacions especials 

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
Rambla Onze de Setembre, 107  17244 ‐ Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  NIF: P1704900‐H       

http://www.cassa.cat  urbanisme@cassa.cat 
Informem que les seves dades seran tractades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva, responsable del tractament, amb finalitats 
d'identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment i comunicació d'actuacions i notificació de 
resolucions. Les dades es tracten en compliment d'obligació legal i es podran comunicar a altres administracions públiques quan 
sigui necessari a efectes de seguir el procediment. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Cassà de Selva. Es pot consultar més informació addicional i 
detallada sobre protecció de dades a www.cassa.cat



Rbla. 11 de Setembre, 111  17244 - Cassà de la Selva  Tel: 972 46 00 05  Fax: 972 46 37 08  CIF: P1704900-H   ajuntament@cassa.cat 

AUTOLIQUIDACIÓ NÚM._______________ 

DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ QUE FORMULA DE COMPLIMENT AMB EL QUE DISPOSA 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, 
ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES I L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 
37 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIONS DE LA POLICIA LOCAL I CIRCULACIONS 
ESPECIALS 

1. SUBJECTE PASSIU- Dades dels titulars

Nom i cognoms/raó social............................................................................................. DNI/NIF....................................................... 

Domicili fiscal.............................................................................................................. Telèfon......................................................... 

Municipi........................................................................................................................ CP................................................................. 

2. DADES DEL DECLARANT

Nom i cognoms/raó social............................................................................................. DNI/NIF....................................................... 

Domicili fiscal.............................................................................................................. Telèfon......................................................... 

Municipi........................................................................................................................ CP................................................................. 

3. FET IMPOSABLE  EXP. NÚM. ...........................  ADREÇA OBRA: 

SUPERFÍCIE A OCUPAR EN M2: ....................................................

NÚMERO D’ELEMENTS COM PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES, ETC: ............................................................................................. 

NÚMERO DE DIES QUE ES MANTINDRÀ L’OCUPACIÓ: .......................................................................................................................... 

HORES TALL TOTAL DE CARRER IMPEDINT LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES: ............................................................................ 

HORES TALL PARCIAL DE CARRER RESTRINGINT LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES: ................................................................ 

HORES TALL DE CARRER DE VIANANTS SENSE CIRCULACIÓ DE VEHICLES: ............................................................................. 

TRAMITACIÓ QUOTA 

 Superfície a ocupar en m2 o fracció:.................. x 0,23 €/m2 x ............ dies= .............................................................. € 

 Número d’elements:.................................... x 0,23 €/element x ............ dies= .............................................................. € 

 Número hores de tall de carrer total, impedint la circulació de 
vehicles:.................................... x 9,21 € hora o fracció = 

.............................................................. € 

 Número hores de tall de carrer parcial, restringint la circulació de 
vehicles:.................................... x 4,60 € hora o fracció = 

.............................................................. € 

 Número hores de tall de carrer de vianants sense circulació de 
vehicles:.................................... x 4,60 € hora o fracció = 

.............................................................. € 

TOTAL QUOTA ...............................................................€ 

Signatura del declarant 

Data ............................ 

Segell i signatura de l’Ajuntament 

Data ..................................... 



Rbla. 11 de Setembre, 111  17244 - Cassà de la Selva  Tel: 972 46 00 05  Fax: 972 46 37 08  CIF: P1704900-H   ajuntament@cassa.cat 

INSTRUCCIONS PER A L’AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA 
A les sol·licituds d’ocupació de via pública cal adjuntar el justificant del pagament de la taxa corresponent.  
Un cop omplert el model d’autoliquidació amb l’import de la taxa que us correspon podeu enviar el model d’autoliquidació a 
Xaloc al correu electrònic  cassa@xalocgirona.cat i us enviaran una carta de pagament per poder-la pagar a qualsevol entitat 
bancària.  
La carta de pagament també podeu recollir-la a les oficines de Xaloc situades al carrer Ample, núm. 33, en horari de 9 a 14 hores, 
de dilluns a divendres. No oblideu aportar el model d’autoliquidació degudament omplert. 
Un cop fet el pagament, haureu de presentar a l’ajuntament el model d’aquesta autoliquidació omplert i signat, 
acompanyat del corresponent justificant de pagament de la taxa, necessari per a l’autorització de l’ocupació de via pública. 

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el departament d’urbanisme al telèfon 972464370. 

Informem que les seves dades seran tractades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva, responsable del tractament, amb finalitats 
d'identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment i comunicació d'actuacions i notificació de 
resolucions. Les dades es tracten en compliment d'obligació legal i es podran comunicar a altres administracions públiques quan 
sigui necessari a efectes de seguir el procediment. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 
i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Cassà de Selva. Es pot consultar més informació 
addicional i detallada sobre protecció de dades a www.cassa.cat


	Nom i cognoms o raó social: 
	Carrer: 
	Núm: 
	Esc: 
	Pis: 
	Porta: 
	Població: 
	Codi postal: 
	Correu electrònic: 
	Nom i cognoms: 
	Carrer_2: 
	Núm_2: 
	Esc_2: 
	Pis_2: 
	Porta_2: 
	Població_2: 
	Codi postal_2: 
	Correu electrònic_2: 
	Emplaçament: 
	Data inicial: 
	Data final: 
	Total dies: 
	Horari inicial: 
	Horari final: 
	Total temps: 
	Altres especificacions: 
	Número dexpedient de lobra vinculada: 
	Bastida daltura 5m: Off
	Bastida daltura 5m_2: Off
	Contenidor de runa: Off
	Tub per a runa: Off
	Sac de runa: Off
	Grua torre: Off
	Sitja: Off
	Cabina sanitària: Off
	Pont: Off
	Pont volat: Off
	Material de construcció: Off
	Muntacàrregues: Off
	Tancament dobra: Off
	Politja: Off
	Altres: Off
	undefined: 
	SI: Off
	NO: Off
	Carrer de vianants sense circulació de vehicles: Off
	Carrer amb circulació de vehicles: Off
	Total impedeix la circulació de vehicles: Off
	Parcial restringeix la circulació de vehicles: Off
	Altres_2: 
	undefined_2: 
	Amb indicació explícita de lamplada i llargada necessàries i dels passos lliures per a la circulació de vehicles i vianants: 
	Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei: 
	Per SMS: Off
	Per correu electrònic: Off
	undefined_3: 
	Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sollicitud: Off
	LLICÈNCIA PER A LOCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL io PEL TALL DE CARRER SOLLICITAT: 
	ded: 
	de: 
	AUTOLIQUIDACIÓ NÚM: 
	Nom i cognomsraó social: 
	DNINIF: 
	Domicili fiscal: 
	Telèfon: 
	Text2: 
	Nom i cognomsraó social_2: 
	DNINIF_2: 
	Domicili fiscal_2: 
	Telèfon_2: 
	Text3: 
	EXP NÚM: 
	NÚMERO DELEMENTS COM PUNTALS ESTINTOLS BASTIDES ETC: 
	NÚMERO DE DIES QUE ES MANTINDRÀ LOCUPACIÓ: 
	HORES TALL TOTAL DE CARRER IMPEDINT LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES: 
	HORES TALL PARCIAL DE CARRER RESTRINGINT LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES: 
	HORES TALL DE CARRER DE VIANANTS SENSE CIRCULACIÓ DE VEHICLES: 
	Superfície a ocupar en m2 o fracció: Off
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Número delements: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Número hores de tall: Off
	Text11: 
	Text10: 
	Número hores de tall de carrer parcial restringint la circulació de: Off
	Text13: 
	Text12: 
	Número hores de tall de carrer: Off
	Text15: 
	Text14: 
	TOTAL QUOTA: 
	Data: 
	Data_2: 
	Text1: 
	Text16: 
	1DNINIF: 
	1Telèfon: 
	1DNINIF_2: 
	1Telèfon_2: 
	Obra vinculada: 
	Espai a ocupar en M2: 


