
COMUNICAT PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

DADES DE L’OBRA

DADES DE L’OCUPACIÓ 

NOM I COGNOMS DNI

TAXES PER DIA O M2 DIES / HORES D’OCUPACIÓ PREVISTOS

HORES: DE LES ,A LES

PIS PORTANÚMERO

ADREÇA DE L’OCUPACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

DOMICILI

TIPUS D’OBRA

CODI POSTAL I POBLACIÓ TELÈFON

DATES: DEL DIA ,AL DIA

UNITATS

_____________       SACA DE RUNES

_____________       CONTENIDOR METÀL·LIC DE 6 M2

_____________       CONTENIDOR METÀL·LIC DE 12 M2

_____________       SITGES

2,50 € X

X

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

10,02 € X

X

20,04 € 

16,70 € 

DOCUMENTS QUE S’HAN D’ADJUNTAR
* Fotocòpia de Llicència d’obres o del Full de conformitat d’obres exemptes de llicència, segons el cas.

* Còpia del rebut del pagament i de la taxa corresponent.

SIGNATURA

DADES PERSONALSDADES PERSONALS

CROQUIS DE L’OCUPACIÓ PREVISTA

Ajuntament de Lliçà d’Amunt, C. d’Anselm Clavé, 73 · Lliçà d’Amunt · tel.: 938 415 225 · fax: 938 414 175 · a/e: ajuntament@llicamunt.cat · web: www.llicamunt.cat

AVÍS LEGAL:
 Abans de signar la sol·licitud, llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al següent full.
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COL·LOCACIÓ DE CONTENIDORS / SACS I ALTRES 

Els contenidors s’hauran de situar preferentment davant de l’obra, o com més a la vora millor.

Els contenidors se situaran preferentment a la calçada, sense que sobresurti de la línia exterior que 
formen els turismes estacionats correctament. En cas que això no es compleixi s’haurà de col·locar la 
següent senyalització:

• TP-18 (perill per obres) i TP-17a (estretament calçada dreta), en un sentit a 50m. del contenidor.
• TP-18 (perill per obres) i TP-17b (estretament calçada esquerra), en l’altre sentit a 50m. del contenidor.

La vorera s’ha de deixar lliure de pas, en cas contrari s’ha d’habilitar un pas d’una amplada mínima de 
90cm. Adaptable segons la llei d’Accesibilitat. si aquest pas es situa a la calçada haurá d’estar protegit amb 
una tanca de 2m. d’alçada i correctament senyalitzat (tal com s’indica en el paràgraf anterior)

S’hauran de senyalitzar amb llums eléctrics de color vermell, aquestes llums es poden substituir per 
elements reflectors d’una longitud mínima de 50cm. I una amplada de 10cm. Col·locats en els angles més 
propers al tránsit (Per exemple: triangles de pre-senyalització de perill, similars dels turismes.)

Només podran ser utilitzats pels titulars de l’obra, o persona autoritzada per aquest.

No es podran abocar matèries inflamables, explosives, nocives, perilloses o susceptibles de putrefacció.

Els contenidors s’hauran de retirar de la via púnlica quan:

- finalitzi el termini de la llicència.
- en qualsevol moment, a requeriment de l’Ajuntament.
- per al seu buidament, quan estiguin plens.

Serà obligació del titular, deixar la suprefície de la vía pública en perfecte estat quan es retiri el contenidor. 

El titular de la llicència serà responsable dels danys que els contenidors causin a qualsevol element de la 
via pública, i d’aquells que en causin a tercers.

S’adverteix que la Policia Local de Lliçà d’Amunt sancionarà els incompliments de les esmentades 
cpndicions.

CONDICIONS D’OBLIGAT COMPLIMENT



L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter 
personal que siguin sol·licitades a través d’aquest formulari, així com la implementació de les mesures 
tècniques i organitzatives adients que garanteixin la seguretat en l’emmagatzematge d’aquestes dades 
d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Les dades 
personals recollides mitjançant aquest formulari s’usaran únicament per a la finalitat per la qual han estat 
recollides.

AVÍS LEGAL  

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

DADES DE CONTACTE DEL 
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

FINALITAT DEL TRACTAMENT

LEGITIMACIÓ

DESTINATARIS

DRETS DE LES PERSONES

TERMINI DE CONSERVACIÓ 
DE LES DADES

RECLAMACIÓ

INFORMACIÓ ADICIONAL

Ajuntament de Lliçà d’Amunt
C. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 08186 
93 841 52 25 / ajuntament@llicamunt.cat

dpd.ajllicamunt@diba.cat
Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS, 
Diputació de Barcelona. Recinte Mundet, Ed Migjorn, bloc B, 2a planta; Passeig 
de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona. Tel. 93 472 65 00

Gestió i tramitació de la seva sol·licitud.

Missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que sigui obligació legal.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o supressió 
i la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les vostres dades, presentant 
instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (c. d’Anselm Clavé, 73, Lliçà d’Amunt - 
08186), o en línia a la secció de tràmits del web municipal: 

www.llicamunt.cat

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de pro-
cediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric.

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, podeu presentar 
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) 

https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

Podeu ampliar la informació a l’apartat de protecció de dades del web 
municipal.
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