
 
 

 

 
 

SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 

 
   

 1. DADES DE LA PERSONA INTERESSADA / DATOS DE LA PERSONA INTERESADA 
Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social NIF 
  
En representació (nom i cognoms o raó social) / En representación (nombre y apellidos o razón social) NIF 
  
Domicili a l’efecte de notificacions / Domicilio al efecto de notificaciones 
 
Codi postal / Código postal Municipi / Municipio Província / Provincia 
   
Correu electrònic / Email Telèfon / Teléfono Fax 
   

 

 2. DADES DE L’OCUPACIÓ / DATOS DE LA OCUPACIÓN 

Domicili (carrer, plaça, avinguda i número) / Domicilio (calle, plaza, avenida y número) 

 

Data inici / Fecha inicio Hora inici / Hora inicio Data final / *Fecha final Hora final / Hora final Metres (m2) / Metros (m2) 

     

Objectes / Objetos Senyals / Señales    Núm. Tanques / Vallas      Núm. Tall del carrer / Corte de calle 

  
 

SÍ  
 

NO   
 

SÍ  
 

NO    
 

SÍ  
 

NO 

 
 

Obres / Obras  
 

Bastida / Andamio  
 

Mudança / Mudanza  
 

Altres / Otros 

* Especificar: 

(*) Si desconeix la data final, avise quan acabe al 960622109 / si desconoce la fecha final, avise cuando acabe al 960622106 

 
 3. FETS I RAONS / HECHOS Y RAZONES 
 
 
 
 

 

 4. SOL·LICITA / SOLICITA 

D'acord amb la normativa vigent en matèria d’ocupació del domini públic, se li concedisca l’ocupació de la via pública els dies i horaris 
indicats. / De acuerdo con la normativa vigente en materia de ocupación del dominio público, se le conceda la ocupación de la vía pública 
los días y horarios indicados. 

La falta d’informació en aquest formulari es resoldrà amb la denegació de la sol·licitud. 
La falta de informacion en este formulario, se resolverá con la denegación de la solicitud. 

 
Firma: 
 
 
 
 
Museros, _______ de/d’ ___________________________ de _________ 

Data d’entrada / Fecha de entrada: 

 

y 
     Registre d’entrada / Registro de entrada 
 



 
 

 

 
 

 5. AVÍS LEGAL / AVISO LEGAL 
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i amb el Reglament (UE) 2016/679, l’informem que les seues dades personals seran 
incorporades als sistemes de tractament titularitat de l’Ajuntament de Museros, amb la finalitat de tramitar la sol·licitud d’ocupació de la via pública. Les dades no seran 
cedides a tercers, excepte si existeix una obligació legal. L’informem que les seues dades seran conservades durant els anys necessaris per a complir amb les 
obligacions legals, com estableix la normativa vigent. 
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades, podrà exercir els seus drets al tractament de dades de caràcter personal, en dirigir la 
seua petició al nostre delegat de protecció de dades, a la plaça del Castell, 1, de Museros (46136), o al correu electrònic dpo@museros.es. 
Per a una informació més detallada sobre el tractament de dades, pot consultar www.museros.org/politica-de-privacitat. 
 
De acuerdo con la normativa vigente de protección de datos de carácter personal y con el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que sus datos personales serán 
incorporados a los sistemas de tratamiento titularidad del Ayuntamiento de Museros, con el fin de tramitar la solicitud de ocupación de la vía pública. Los datos no 
serán cedidos a terceros, excepto si existe una obligación legal. Le informamos que sus datos serán conservados durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales, como establece la normativa vigente. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de datos, podrá ejercer sus derechos en el tratamiento de datos de carácter personal, 
al dirigir la sede petición a nuestro delegado de protección de datos, en la plaza del Castell, 1, de Museros (46136), o al correo electrónico dpo@museros.es. 
Para una información más detallada sobre el tratamiento de datos, puede consultar www.museros.org/politica-de-privacidad. 

SRA. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE MUSEROS 
 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

Que els materials o objectes dipositats a la via pública no constitueixen un perill per a la seguretat viària o civil dels transeünts o, en cas de 
constituir-ne, s’indicaran clarament les mesures de precaució que es prendran. La persona sol·licitant es fa plenament responsable dels 
materials o objectes que causen danys a la via pública, als edificis confrontants o altres objectes aliens, i també, dels objectes o dels 
materials dipositats a la via pública. La via serà utilitzada només per a la realització d'activitats contemplades dins de la normativa vigent. 
Els materials o objectes seran retirats íntegrament abans que s’hi complisca la data límit abans indicada. 
Que los materiales u objetos depositados en la vía pública no constituyen un peligro para la seguridad vial o civil de los transeúntes o, en 
caso de constituir lo, se indicara claramente las medidas de precaución a tomar. La persona solicitante se hace plenamente responsable 
de los daños que los materiales u objetos pudiesen causar daños en la vía pública, a los edificios colindantes u otros objetos ajenos así 
como de los objetos o materiales depositados en la vía pública. La vía será utilizada solo para la realización de actividades contempladas 
dentro de la normativa vigente. Los materiales u objetos serán retirados en su totalidad antes de que se cumpla la fecha límite para ello 
antes indicada. 

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE HAURÀ D'ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE DEBERÁ ADJUNTAR A LA SOLICITUD 

 
 

Ingrés de les taxes corresponents que haurà de sol·licitar al Departament d’Intervenció. 
Ingreso de las tasas correspondientes que deberá solicitar al Departamento de Intervención. 

 

OCUPACIÓ PER OBRES / OCUPACIÓN POR OBRAS 

 
 

Identificació de la persona titular / Identificación de la persona titular 

 
 

Llicència d’obres / Licencia de obras 

 
 

Empresa de recollida de residus / Empresa de recogida de residuos 

OCUPACIÓ PER BASTIDES (desmuntables o plataformes) / OCUPACIÓN POR ANDAMIOS (desmontables o plataformas) 

 
 

Certificat d’homologació / Certificado de homologación. 

  
 

Assegurança de responsabilitat civil / Seguro de responsabilidad civil. 

 
 

Certificat d’instal·lació / Certificado de instalación. 

OCUPACIÓ PER MUDANÇA (amb empresa especialitzada) / OCUPACIÓN POR MUDANZAS (con empresa especializada) 

 
 

Documentació de l'empresa de mudances / Documentación de la empresa de mudanzas. 

 
 

Documentació dels vehicles de transport / Documentación de los vehículos de transporte. 

 
 

Assegurança de responsabilitat civil / Seguro de responsabilidad civil. 

OCUPACIÓ PER ALTRES MOTIUS (només si és necessari) / OCUPACIÓN POR OTROS MOTIVOS (solo si es necesario) 

 
 

Identificació de la persona titular / Identificación de la persona titular. 

 
 

Certificat d’instal·lació. (per a atraccions, unflables, etc.) / Certificado de instalación (para atracciones, hinchables, etc.). 

 
 

Assegurança de responsabilitat civil / Seguro de responsabilidad civil. 
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