
Ajuntament de Vilanova del Vallès

DECLARACIO I AUTOLIQUIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

DADES DEL SOL·LICITANT /INTERESSAT   
Nom i cognoms / Raó Social DNI / NIF /NIE/ Passaport 

Adreça Codi Postal Municipi 

Província Telèfon mòbil  Telèfon Adreça electrònica 

Declaro, sota la meva responsabilitat, que ocuparé la via pública segons les dades indicades a 
continuació:  

DADES DE L’OCUPACIÓ  
Motiu / Tipus d’ocupació  

Emplaçament Referència cadastral 

Dates d’ocupació Horari 

AUTOLIQUIDACÓ 
Ordenança Fiscal núm. 15.  TARIFA 

Euros 
m2

ocupats 
Número 
de dies 

Total 
Euros 

Tarifa Primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies
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 “containers”, al mes per m2 o 
fracció.  

10,60€ 

Tarifa segona. Ocupació amb material de construcció
Ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de 
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres 
aprofitaments anàlegs: per metre quadrat o fracció, al dia  

0,62€ 

Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc. 
Ocupació de via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de 
tancaments, siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues.  
Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, 
estintols, bastides i altres elements anàlegs. per metre quadrat o 
fracció, per dia.  

0,62€ 

Tarifa quarta. Grues
Per cada grua utilitzada en la construcció. Per dia 

15,80€

Tarifa cinquena. Talls de carrer / Tarifa sisena. Mudances
Talls de carrer per 6 hores o fracció 
Talls de carrer que superin les 6 hores, al dia 

47,50€ 
95,00€ 

QUOTA MÍNIMA PER A TOTS EL CONCEPTES ANTERIORMENT 
TARIFATS 

30€

Vilanova del Vallès, ______ de ____________ de ________  
Signatura,  

PAGAMENT REALITZAT 

Data: ___________________ 

Import: ________________ € 



Ajuntament de Vilanova del Vallès

Condicions generals per a l’ocupació de la via pública 

a) Caldrà presentar la declaració amb una antelació mínima de 72 hores abans de l’ocupació.  
b) En el cas de tallament de carrers per a enderrocs d’obra o altres, a més, s’haurà de realitzar de dilluns a dijous, 
indiciant els treballs a primera hora del matí.  
c) Caldrà senyalitzar l’emplaçament a ocupar  amb un mínim de 48 hores d’antelació, i comunicar-ho a la Policia Local 
per a la corresponent comprovació.  
d) El fet d’haver presentat aquesta sol·licitud no implica l’autorització de la mateixa. En cas de no contestació per part 
de la Policia Local, es considerarà no autoritzada. L’incompliment podrà suposar la paralització de la tasca i l’obertura 
d’un expedient sancionador.  
e) Caldrà ajuntar un plànol amb l’emplaçament de l’ocupació a realitzar.  
f) Si l’ocupació va lligada a una llicència d’obres atorgada, cal indicar el número d’expedient d’obres.  

Normes particulars d’aplicació de les tarifes 

a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa segons tindran un recàrrec del 100% a partir del tercer mes i en el 
cas que, quan hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un recàrrec d’un 200%.  
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera tindran els recàrrecs següents a partir del tercer mes des de 
la seva instal·lació o concessió: durant el segon trimestre, un 25%. Durant e tercer trimestre, un 50%, i a partir del 
tercer, un 100%.  
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de construcció es liquidarà pels drets 
fixats en els carrers de primera categoria.  

L’autoliquidació practicada està regulada per l’Ordenança Fiscal número 15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues.  

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades, les vostres dades seran tractades per part de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès que n’és el responsable, com 
segueix:  

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:  
Ajuntament de Vilanova del Vallès 
Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès. Tel. 938459277 / ajuntament@vilanovadelvalles.cat  

DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:  
dpd@vilanovadelvalles.cat / Plaça de l’Ajuntament, 1 – 08410 Vilanova del Vallès 

FINALITAT DEL TRACTAMENT:  
Exclusivament per gestionar la tramitació i arxiu de la vostra petició en exercici de les competències i funcions 
assumides per l’ajuntament.  

LEGITIMACIÓ:  
Exercici de poders públics conferits a l’Ajuntament o el vostre consentiment exprés.  

DESTINATARIS:  
Les vostres dades només seran cedides amb el vostre consentiment o si ho autoritza una llei.  

DRETS:  
Poder exercir, en tot cas i davant d’aquest organisme, els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, 
limitació, a retirar el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. 
Tots són reconeguts i conferits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra 
sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica 
http://www.vilanovadelvalles.cat. Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

TERMINI DE CONSERVACIÓ:  
El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment.


