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DADES DE LA PERSONA TITULAR 

DNI/NIF Nom i cognoms i / Denominació social 

Domicili fiscal Núm. Pis Telèfon 

Municipi Codi postal c/electrònic Telèfon 2 

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 

DNI Nom i cognoms 

Domicili Núm. Pis Telèfon 

Municipi Codi postal email Telèfon 2 

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS 

DNI Nom i cognoms 

Domicili Núm. Pis Telèfon 

Municipi Codi postal email Telèfon 2 

S O L. L I C I T O: 

Ocupació de la via pública amb la següent instal·lació: 

Caseta Parada Vehicle o remolc 

Alimentari No Alimentari 

SOL· LICITUD D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA 
INSTAL· LACIÓ DE CASETES, PARADES i VEHICLES ALIMENTARIS I NO 

ALIMENTARIS 

MODEL F 1
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MODEL F 1

En el marc de: 

Festa de l’Arròs Festa Major Sant Jordi 

Altra: Dia: Hora: 

QUOTA TRIBUTÀRIA : 

Superfície ocupada per la instal·lació .............  m2 x 0,60m2 ............. € 

Nota: La quota tributària associada a l’autorització d’ocupació de la domini públic per parades, casetes, vehicles o 
remolcs alimentaris o no alimentaris es calcula en funció de la superfície ocupada per la instal·lació, segons Ordenança 

Fiscal nº 14, a raó de 0,60 € per cada m2 de superfície ocupada. Quan el valor resultant d’aquest càlcul sigui inferior a 
20,00 € es cobrarà aquest import, com a valor mínim. 

Documentació obligatòria per adjuntar a la present sol·licitud: 

a) Còpia del DNI o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física. En el cas de persona jurídica,
còpia del CIF, de l’escriptura de constitució de la societat i poders del representant legal, així com còpia
del DNI o NIE d’aquest darrer.

b) Declaració responsable (model F3) complimentat i signat.
c) Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació, amb un capital mínim

assegurat de 150.300 euros (segons article 80.4 del Decret 112/2010), i rebut de pagament que acrediti
la vigència de la pòlissa.

d) Plànol de planta acotat de la instal·lació amb les dimensions i superfície necessària per a la seva
implantació (a escala 1/100 o 1/50).

e) Fotografies de l’establiment o instal·lació a implantar.
f) Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, signat per instal·lador autoritzat.
g) Certificació per part d’instal·lador autoritzat respecte a la legalització d’altres instal·lacions subjectes a

reglaments de seguretat industrial (instal·lació de gas, frigorífica, d’aparells a pressió, etc).
h) Certificació i contracte de manteniment vigent signats per instal·lador autoritzat respecte les

instal·lacions de protecció contra incendis (extintors portàtils polivalents d’eficàcia mínima 21A-113B).

Per casetes, parades i vehicles alimentaris caldrà també aportar: 

Descripció: 
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i) Declaració responsable d’inici d’activitat per establiment alimentari.
j) Còpia de la certificació de disposar de la formació sanitària en manipulació d’aliments.
k) Contracte amb un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, en el cas de

residus no assimilables a municipals (per exemple, olis de cuinats).

Per vehicles o remolcs caldrà també aportar: 

l) Còpia de la fitxa tècnica del vehicle, i el corresponent certificat vigent d’inspecció tècnica del vehicle
(ITV).

Altres consideracions: 

• La present sol·licitud d’ocupació del domini públic s’haurà de formular amb un termini mínim de 20 dies
d’antelació a la data prevista per a l’ocupació.

• Serà requisit indispensable per a obtenir la preceptiva autorització d’ocupació del domini públic per a la
instal·lació de la caseta, parada o vehicle tant de caràcter alimentari com no alimentari, el haver procedit al
pagament de la quota tributària corresponent aportant l’oportuna justificació del mateix en les dependències
municipals.

• El pagament de la taxa corresponent a l’ocupació del domini públic per a la instal·lació de la caseta, parada
o vehicle tant de caràcter alimentari com no alimentari no dona dret a fer l’ocupació sol·licitada. Tan sols
atorgarà aquest dret la resolució d’autorització d’ocupació de domini públic.

• La sol·licitud d’autorització d’ocupació del domini públic per instal·lació de parades de venda de llibres, flors
i articles anàlegs durant la diada de Sant Jordi s’haurà de formular com a màxim el 25 de març. L’ocupació
del domini públic per aquestes parades està exempta del pagament de la quota tributària corresponent,
segons Annex III de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària.

Signatura, 

A el de de 20 

Il·lm/a. Sr/a. Alcalde/ssa de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

_________________________________________________________________________________________________ 

Les dades personals recollides seran incorporades i tractades en el sistema informàtic de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages i només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garanties dels Drets Digitals, podent l’interessat exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
tal com estableix el Capítol II del Títol III de l’esmentada llei. 
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