
SOL·LICITANT/ SOLICITANTE

* Camps de compliment obligatorii  
* Campos de cumplimiento obligatorio

Signatura,

Nom i Cognoms * / Nombre y apellidos * 

Domicili (a efectes de notificació)* / Domicilio ( a efectos de notificación )

Població * / Población

Num* Escala/ Escalera Pis-Porta/Piso-Puerta

Codi Postal */Codigo Postal

Telèfon / Teléfono Correu electrònic / correo electrónico

Província/Provincia

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA / CONTENIDORS 
Registre

R
eg

is
tr

e 
d'

en
tr
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a 

ge
ne

ra
l

Tipus Via / Tipo via

Nom i Cognoms del representant * / Nombre y apellidos del representante *

Document Identificatiu * / Documento Identificativo *

Document Identificatiu  / Documento Identificativo 

Esplugues de Llobregat,

 DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS

En qualitat de / En calidad de

(propiedat, administració, part arrendatària, presidencia de comunitat, altres) / (Propiedad, administración, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)

Finca / Finca

(Habitatge, local comercial o industrial i, si escau, classe / (Vivienda, local comercial o industrial y, si procede, clase)

Persona titular / Persona titular Emplaçament / Emplazamiento

Ús / Uso

Descripció de les obres (sense afectar elements estructurals) / Descripción de las obras (sin afectar elementos estructurales)

  Col·locació contenidor a la via pública (2,35 x 1 x 0,8 m) / 
  colocación de contenedor en la via pública (2,35 x 1 x 0,8 m)

  Col·locació de sac a la via pública / 
  Colocación de saco en la vía pública

Pressupost / Presupuesto Condicions al dors / Condiciones al dorso

Liquidació de drets / Liquidación de derechos
Ordenança fiscal núm. / Ordenanza fiscal núm.

Taxa / Tasa

Total a pagar / Total a pagar

El liquidador / El liquidador

Ha estat concedida a la persona i respecte a la finca o local 
de referència, llicència per col·locar contenidor/sac a la via  
pública, sota les condicions generals que figuren al dors. /  
Ha sido concedida a la persona y respecto a la finca o local de  
referència,  licencia para colocar contenedor/saco, bajo las  
condiciones generales que figuran al dorso. 
 

Director del Servei D'Urbanisme / 
        Director del Servicio de Urbanismo

Qui subscriu sol·licita llicència per realitzar en la finca de referència les obres que s'indiquen i declaro comptar amb l'autorització de la propietat esmentada / 
Quien suscribe solicita licencia para realizar en la finca de referencia las obras que se indican y declaro contar con la autorización de la propiedad citada 
  
 

Ref. Cadastral / Ref. Catastral
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides 
a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a 
accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o 
Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania. 
  
AJUNTAMENT D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT · Plaça Santa Magdalena, 5-6 - CP 08950, NIF P0807600B · Telèfon: 93 371 33 50  Fax 93 372 29 10  ajuntament@esplugues.cat

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre. A tal efecte 
facilito en la present comunicació, el correu electrònic i el telèfon mòbil / Quiero recibir notificación electrónica de todos los actos de este procedimiento en 
aplicación de lo que dispone la Ley 39/2015, del 1 de Octubre. A tal efecto facilito en la presente comunicación, el correo electrónico y el teléfono móvil.



Condicions generals / Condiciones generales

Aquests recipients (contenidors/sacs) no podran romandre plens a la via pública/ 
Estos recipientes (contenedores/sacos) no podrán permanecer llenos en la vía pública  
  
No està permès treure d'un contenidor/sac cap tipus de residu, sigui quina sigui la seva naturalesa o procedència, per dipostiar-lo a la via pública /  
No está permitido sacar de un contenedor/saco ningún tipo de residuo, cualquiera que sea su naturaleza o procedencia, para depositarlo en la vía pública 
  
La retirada d'un contenidor/sac comporta evacuar al mateix temps tots els residus que hi hagi al seu voltant/ 
La retirada de un contenedor/saco comporta evacuar al mismo tiempo todos los residuos que se sitúen en sus alrededores 
  
Sota cap concepte, la via pública no sofrirà degradació pel fet de tenir-hi instal·lat un contenidor/sac /  
Bajo ningún concepto la vía pública ha de sufrir degradación por el hecho de utilizar un contenedor/saco 
  
S'avisarà a la Policia Local amb 48 hores d'antelació a la seva instal·lació /  
Se avisará a la Policía Local con 48 horas de antelación a su intalación 
  
Quan el contenidor/sac estigui ple, es retirarà de la via pública en un termini de 48 hores /  
Cuando el contenedor esté lleno, se retirará de la vía pública en un plazo de 48 horas 
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SOL·LICITANT/ SOLICITANTE
* Camps de compliment obligatori 
* Campos de cumplimiento obligatorio
Signatura,
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA / CONTENIDORS
Registre
Registre d'entrada general
Document Identificatiu * / Documento Identificativo *
Document Identificatiu  / Documento Identificativo 
 DOCUMENTS ADJUNTS /  DOCUMENTOS ADJUNTOS
(propiedat, administració, part arrendatària, presidencia de comunitat, altres) / (Propiedad, administración, parte arrendataria, presidencia de comunidad, otros)
Finca / Finca
(Habitatge, local comercial o industrial i, si escau, classe / (Vivienda, local comercial o industrial y, si procede, clase)
Descripció de les obres (sense afectar elements estructurals) / Descripción de las obras (sin afectar elementos estructurales)
Pressupost / Presupuesto
Condicions al dors / Condiciones al dorso
Liquidació de drets / Liquidación de derechos
Ordenança fiscal núm. / Ordenanza fiscal núm.
Taxa / Tasa
Total a pagar / Total a pagar
El liquidador / El liquidador
Ha estat concedida a la persona i respecte a la finca o local
de referència, llicència per col·locar contenidor/sac a la via 
pública, sota les condicions generals que figuren al dors. / 
Ha sido concedida a la persona y respecto a la finca o local de 
referència,  licencia para colocar contenedor/saco, bajo las 
condiciones generales que figuran al dorso.
 
Director del Servei D'Urbanisme /
        Director del Servicio de Urbanismo
Qui subscriu sol·licita llicència per realitzar en la finca de referència les obres que s'indiquen i declaro comptar amb l'autorització de la propietat esmentada /
Quien suscribe solicita licencia para realizar en la finca de referencia las obras que se indican y declaro contar con la autorización de la propiedad citada
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Li comuniquem que les dades sol·licitades s'inclouran a un tractament de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la gestió de la seva sol·licitud. Les seves dades no seran cedides a tercers i un cop finalitzada la gestió seran conservades com a part del procediment administratiu. Per més informació podeu adreçar-vos a la nostra política de privacitat. Per a accedir, rectificar, suprimir o exercir la resta dels seus drets pot adreçar-se al Punt d'Atenció Ciutadana (PAC) de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, Plaça Santa Magdalena, 24 o Rambla Verge de la Mercè, 1 (08950) Esplugues de Llobregat o be exercir el seu dret a traves del Portal de la Ciutadania.
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Condicions generals / Condiciones generales
Aquests recipients (contenidors/sacs) no podran romandre plens a la via pública/
Estos recipientes (contenedores/sacos) no podrán permanecer llenos en la vía pública 
 
No està permès treure d'un contenidor/sac cap tipus de residu, sigui quina sigui la seva naturalesa o procedència, per dipostiar-lo a la via pública / 
No está permitido sacar de un contenedor/saco ningún tipo de residuo, cualquiera que sea su naturaleza o procedencia, para depositarlo en la vía pública
 
La retirada d'un contenidor/sac comporta evacuar al mateix temps tots els residus que hi hagi al seu voltant/
La retirada de un contenedor/saco comporta evacuar al mismo tiempo todos los residuos que se sitúen en sus alrededores
 
Sota cap concepte, la via pública no sofrirà degradació pel fet de tenir-hi instal·lat un contenidor/sac / 
Bajo ningún concepto la vía pública ha de sufrir degradación por el hecho de utilizar un contenedor/saco
 
S'avisarà a la Policia Local amb 48 hores d'antelació a la seva instal·lació / 
Se avisará a la Policía Local con 48 horas de antelación a su intalación
 
Quan el contenidor/sac estigui ple, es retirarà de la via pública en un termini de 48 hores / 
Cuando el contenedor esté lleno, se retirará de la vía pública en un plazo de 48 horas
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