
 

 

Ajuntament 

de 

Sant Llorenç d’Hortons 
(Alt Penedès) 

 

Ocupació via pública 
 

 
 

Dades sol·licitant o empresa 
 

Nom i cognoms o raó social ...............................................................................................................................  NIF .........................................................  

Domicili per a notificacions ....................................................................................................................................................................................................... 

Població ............................................................................................................................................................................... Codi postal ...................................... 

Telèfons ...................................................................................................................... adreça electrònica ............................................................................. 

Vol designar com a mitjà preferent de notificació els mitjans electrònics?      □  SÍ            □  NO 
 

EXPOSA, que per a la realització de les obres que es detallen necessita ocupar la via pública: 
 
Dades de l’obra o de l’actuació 
 

Emplaçament .......................................................................................................................................................................................................................................  

Referència cadastral ...................................................................................................................................................................................................................... 

Ocupació vinculada a l’expedient:  .....................................................................................................................................................................................  
 
 
Superfície i característiques de l’ocupació* 
 

Emplaçament .......................................................................................................................................................................................................................................  

Termini ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Superfície  ..............................................................................................................................................................................................................................................  
 
(*) D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 6 “taxa per ocupacions del subsol, el sòl i la volada de la via pública” l’import 
mínim és de 10,00€. 

 
 En vorera  Material construcció  Bastides 
 En calçada  Sacs de runa  Tanques provisionals d’obra 
 Afectacions al trànsit  Contenidors de runa  Puntals 
   Maquinària de construcció  Altres:............................................ 
 

 
Sant Llorenç d’Hortons, .............  de ................................................................. de ................... 
 
Signatura,  
 
  
 

IL·LM. SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D’HORTONS 
 
D’acord amb l’entrada en vigor del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), l’informem de: Responsable del tractament: Ajuntament de Sant 
Llorenç d’Hortons, C/ Major, 36, 08791 - 937716000 st.llorensh@ajhortons.cat. Encarregat del tractament: Delegat de Protecció de Dades (DPD). 
Finalitat del tractament: Gestió i tramitació de la vostra sol·licitud a l’ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons. Temps de conservació: Les dades seran 
conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. Destinataris de cessions o 
transferències: No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. No s’ha previst cap transferència internacional de les dades 
subministrades. Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la 
limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica www.ajhortons.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons. 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA 
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