
 
 
 
 
  Nº Conveni: ___________     

             
 
 
Nom i cognoms_________________________________________________________________,amb 
adreça a___________________________________________________________________________ 
de _____________________________________, CP __________,telèfon ______________________, 
correu electrònic ______________________________________i DNI__________________________, 
  
Com a representant de: nom___________________________________________________________, 
amb adreça a_______________________________________________________________________ 
de ____________________________________, CP __________,telèfon _______________________, 
correu electrònic ______________________________________i NIF__________________________,  
i en qualitat de ________________________________________________, amb la present sol·licitud: 
 

Carrer que es sol·licita ocupar:______________________________________________________________________ 
 

Entre c/ ____________________________________________i c/ _________________________________________ 
 

Expedient llicència urbanística: _________________ Expedient llicència d’ocupació:  __________________________ 
 

Que per l’execució de l’ocupació a la finca assenyalada, el/la sol·licitant precisa ocupar amb vehicles la via pública de forma 
continuada durant un període determinat. 
 

Tipus d’ocupació:   mudança      obres       altres:          
 

Sol·licita senyalització  No   Si   Estacionament  �   Tall parcial  �   Tall Total  � 
 

Descripció de l’ocupació: ________________________________________________________________________ 
 

 

A OMPLIR PER LA REGIDORIA 
Anul·lació de places d’aparcament regulat              Sí   **nombre de places:        Zona ____     No  
Anul·lació de places d’aparcament no regulat   Sí   **nombre de places:                               No 
Anul·lació de parades del bus urbà                      Sí   **nombre de parades:                            No  
 

Avís als veïns (Ajuntament Informa)                No   Sí Nombre d’avisos __________ 
 
Que amb la finalitat de simplificar la tramitació i alhora no haver de demanar cada vegada l’autorització corresponent i efectuar el 
pagament de la taxa, s’estableix un conveni global a partir de 10 talls. 
 

Període ocupació: 
Ocupació total de la via pública:  Ocupació parcial de la via pública:  metres:  

Dia Horari Hores/dia Total Conveni 50% Renovació conveni 

      
 

Aplicació tarifes Ordenança fiscal: 
Base Tarifa* Import a pagar* 

  ** 
  *Aquestes taxes poden variar en funció de si l’ocupació és en zona d’aparcament regulat  
** A emplenar per l’Administració 
 
En el supòsit que no es pugui determinar un horari concret, el/la sol·licitant es compromet a avisar al departament de Serveis Viaris 
amb 72 hores hàbils d’antelació abans de l’ocupació. 
 

Dia:  Dia:  Dia:  Dia:  Dia:  
     

Dia:  Dia:  Dia:  Dia:  Dia:  
     

 

Vilanova i la Geltrú, _____de _______________________de 20 ____ 
(signatura) 

 
 
 

•PLAÇA DE LA VILA, 8 • 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ • TEL. 93 814 00 00 •  http://www.vilanova.cat • ocupacioviapublica@vilanova.cat • 

D’acord amb la normativa en matèria de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran tractades per gestionar la seva sol·licitud. El responsable de tractament és l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú. La base jurídica és el consentiment de l’interessat.  Les seves dades podran ser cedides a altres Àrees de l’Administració, i/o Institucions per poder dur a terme la 
gestió d’aquest tràmit . Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.vilanova.cat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant la remissió d’un escrit dirigit a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a l’adreça Plaça de la Vila, 8, CP 
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona), mitjançant instància general a la Seu Electrònica amb assumpte “Tutela dels drets”, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça 
dpd@vilanova.cat  

SOL·LICITUD DE TALL DE CARRER TOTAL O PARCIAL I ALTRES OCUPACIONS 

TALLS 



 

 

 

                                             SENYALITZACIÓ RESERVA PER ESTACIONAMENT 

 

 La senyalització que cal utilitzar per prohibir l’estacionament és la 
que podeu visualitzar més avall. Es poden trobar en diferents 
establiments d’arts gràfiques de la nostra ciutat.  

Preferentment, els rètols es col·locaran en fanals o arbres, subjectats 
amb brides. En casos excepcionals es podran utilitzar senyals de 
prohibit estacionar homologades amb trípodes estables sempre i 
quan el conjunt tingui una alçada de 1,50 metres. En cap cas seran 
vàlids trípodes més baixos o inestables.  

Dins del requadre es col·locarà, de manera visible, la comunicació 
dels detalls de la reserva facilitada des de la Regidoria de Serveis 
Viaris i Mobilitat on consten de manera expressa indicats lloc, hores i 
data de la reserva. 
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