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C.I.F.P0802500I 

  
REGISTRE GENERAL 

Data: 
Entrada núm.: 
Expedient núm.: 

SOL·LICITUD PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS 
ANÀLOGUES 
NOM I COGNOMS/RAÓ SOCIAL 
 

DNI/NIF 

EN REPRESENTACIÓ DE (SI S’ ESCAU) 

ADREÇA 
 

NÚM. PIS PORTA 

CP/POBLACIÓ ADREÇA ELECTRÒNICA 
 

TELÈFON(S)  

EXPOSO 
Que per retirar de la meva parcel·la situada al carrer ______________________________________________________, 
Núm. ___________, amb Referència Cadastral núm. __________________________el material que tot seguit descrit: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
Motiu :  Llicència d’obres núm. ____________, m2 de la tanca,bastida../m3 contenidor __________________________ 
Dies que estarà el contenidor/tanca _______________________________ 
 

SOL·LICITO ( marcar amb una creu el què es sol·licita ) 
 Ocupació via pública amb mercaderies  

 
 

 

1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els 
industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la 
seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats 
contenidors: 
     a. contenidor fina a 2 m3 de capacitat 
     b. contenidor de 3 m3 i de major capacitat 
2. Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública 
 

 
 
 
1,11 €/dia 
3,31 €/dia 
9,95 €/hora o 
Fracció 

 Ocupació amb material de construcció  
 Ocupació de via pública o terreny d’ús públic amb tanques, caixes de tancaments, 

siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlegs : 
     a. contenidors fins a 2 m3 de capacitat 
     b. contenidors de 3 m3 i de major capacitat 
     c. altres aprofitaments 
 

 
 
1,11 €/dia 
3,31 €/dia 
0,54 €m2/dia 

 Tanques, puntals, estintols, bastides, etc  
 1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de 

tancaments, siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues. 
2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides 
i altres elements anàlegs. 
 

 
 
0,10 €/m2dia 
0,10 €/m2dia 

Que, donada aquesta instància com a presentada,  us serviu d’admetre-la, previs els informes que 
estimeu oportuns, concediu l’autorització corresponent. 

 
El Bruc, ____ d __________________de 20____.     
                          Signatura interessat/da, 
 
 

IL·LM. SRA. ALCALDESSA DEL BRUC 
D’acord amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada 
que les dades facilitades seran incloses al Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. 


