
SOL·LICITUD LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ VIA PÚBLICA RELACIONADA A 
LLICÈNCIA D’OBRES

Descripció de la llicència

Emplaçament

Núm. expedient llicència d’obres

Data inicial Data final

Horari inicial Horari final

Espai a ocupar

Ocupacions derivades de l’obra

          Bastida i voladissos           Clos amb tanca d’obra           Material de construcció

          Contenidors de runa Altres ocupacions: *

* camió grua/ camió cistella/ plataformes elevadores



Observacions en quan a l’alteració de la circulació de vehicles

Observacions en quan a l’alteració del pas de vianants

Sarrià de Ter                    de             de 20
Signatura



ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

...

TARIFES
Article 6. Les tarifes corresponents a aquesta taxa reguladora de la utilització privativa o de
l’aprofitament especial del domini públic local, són les que es detallen tot seguit:
A- OCUPACIÓ TEMPORAL DEL SÒL AMB MERCADERIES I ALTRES MATERIALS O
INSTAL·LACIONS
1. Clos amb tanca d'obres; m2; dia : 0,70 € ; mes: 17,57 € ; trimestre: 49,20 €.
2. Material de construcció o runa; m2; dia: 0,70 € ; mes: 16,57 € ; trimestre: 49,20 €.
3. Bastides i voladissos; m2; dia: 0,21 € ; mes: 7,03 € ; trimestre: 21,08 € .
4. Mobles i mercaderies :
a) ocupació del sòl, quota mensual: 17,57 €
b) ocupació del vol, quota mensual: 7,03 €
5. Contenidors i instal·lacions provisionals o auxiliars
autoritzats; unitat; dia: 1,40 €
6. Altres ocupacions temporals per a actes no previstos en altres
epígrafs; m2; dia: 0,70 €
7. Tarifa mínima : 10,56 € .
Tindran una bonificació d'un 90 %, les obres d'adecentament, restauració i embelliment de les
façanes dels edificis i les de rehabilitació que compleixin els requisits exigits per l'Ordenança
Fiscal de l'Impost per Obres, Instal·lacions i Construccions.

FORMA D'INGRÉS D'AQUESTA LIQUIDACIÓ

UNA VEGADA CALCULADA LA TAXA S’ENVIARÀ CARTA DE PAGAMENT

DURANT  EL  TEMPS  D’OCUPACIÓ  ES  TINDRÀ  QUE  TENIR  A  L’OBRA  EL  PERMÍS 
D’OCUPACIÓ JUNT AMB EL COMPROVANT D'INGRÉS DE LES TAXES.
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