SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC / OCUPACIONS ESPECIALS
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms ______________________________________________________ DNI/NIF _____________
Adreça _________________________________________________________ Telèfon _________________
Població ______________________________________________________________ C.P. ______________
Correu electrònic _______________________________________________________________
En representació de:
Nom ______________________________________________________________ DNI/NIF ______________
Adreça _______________________________________________________________Telèfon ____________
Població ______________________________________________________________ C.P. ______________
Correu electrònic _______________________________________________________________

DADES DE L’OCUPACIÓ
Carrer / plaça ___________________________________________________________________________
Data d’inici: _____ / _____ / _______
Data finalització: _____ / _____ / _______
+

TIPUS D’OCUPACIÓ

a) Instal·lació d’aparells d’atraccions i casetes en fires:
Fira ______________________________________________________________________________
b) Parades de venda de productes:
Parades de venda ______ m2
Parada de venda de globus

c) Exposició de productes en espai públic:
Exposició de flors i plantes ______ m2

Signatura:

Rubí,
Les dades personals que vostè ens proporcioni seran sotmeses a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat per l’AJUNTAMENT DE RUBÍ, amb
conformitat dels termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb la finalitat de tramitar les llicències de guals. Vostè podrà
revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació
vigent, dirigint un escrit a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), c. Narcís Menard, 13-17, 08191 Rubí. Tots aquests termes amb el compliment del que disposa la Llei
Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

On fer el tràmit: Oficina d’Atenció a la Ciutadania: zona centre, C. Narcís Menard, 13-17; zona Les Torres,
Rambleta Joan Miró, s/n (davant l’edifici Rubí Desenvolupament). Per empreses: FUER (Finestreta única
empresarial de Rubí) C. Can Serra, 3-5.
DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR
Cal presentar la sol·licitud amb la documentació que es relaciona, com a mínim una setmana abans a la data
prevista de l’ocupació:
-

-

Fotocòpia del DNI / NIF
Document justificatiu del pagament de la taxa per utilització privativa de l’espai públic
Fotocòpia de la declaració censal d’Hisenda model 036 o 037
Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut en vigor)
Fotocòpia del butlletí d’instal·lació elèctrica
Per als aparells mecànics: original del certificat de muntatge
Un cop muntat l’aparell mecànic i, en el seu cas el grup electrògen, certificat signat per l’enginyer del
correcte muntatge de la instal·lació i del funcionament del grup. D’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió
Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil del grup electrògen
Fotocòpia del certificat de revisió dels extintors

Parades de venda i exposició de flors i plantes:
-

Fotocòpia del DNI / NIF
Document justificatiu del pagament de la taxa per utilització privativa de l’espai públic
Còpia de la llicència d’activitats de l’establiment
Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut en vigor)
CONDICIONS PER A L’OCUPACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Per poder ocupar les vies públiques urbanes, parcs o terrenys públics, o qualsevol ús especial dels béns de
domini públic caldrà obtenir la preceptiva llicència o concessió i pagar els drets corresponents a l’ocupació
autoritzada.
El/la sol·licitant haurà de disposar dels elements necessaris per senyalitzar la zona a ocupar. En les reserves
d’estacionament la senyalització es farà amb un mínim de 72 hores hàbils abans de l’inici de l’activitat.
Les concessions de llicències per ocupar la via pública amb els elements i instal·lacions classificats
anteriorment, s’ajustaran a les regles de l’ordenança. En tota classe de sol·licituds es farà constar
concretament la superfície que es vol ocupar i no es podrà ocupar més superfície que la que indica la llicència.
E/lal sol·licitant restarà obligat a complir les ordres i instruccions que rebi de l’Ajuntament o dels funcionaris
municipals encarregats de regular les ocupacions de la via pública.
No es podrà concedir mai la llicència municipal si les instal·lacions que es sol·liciten poden representar un
obstacle per a la circulació o limitar la visibilitat de les cruïlles.
Els/les titulars de les llicència no podran canviar la destinació de l’ocupació sense l’autorització municipal.
Es prohibeix deixar eines, materials o instruments de qualsevol mena a la via púbica i ocupar-la amb serveis
particulars.
També serà sancionable l’incompliment de qualsevol obligació establerta en la llicència
requeriments que faci l’administració.
La signatura d’aquest document implica la conformitat i l’acceptació d’aquestes condicions.

No es podrà ocupar l’espai públic fins que no es tingui la llicència

Consulta i/o gestió d’expedients
Oficina d’Ocupacions de l’espai públic, Ctra. Terrassa, 116, 1r
Telèfon de contacte 93 588 70 00 (ext. 8057)

correu electrònic: espaipublic@ajrubi.cat

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 h

municipal o els

