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Sol·licitud d'autorització d'ocupació del domini públic maritimoterrestre  
 
 
Dades d’identificació 
Indiqui si és vostè la pròpia persona interessada (sol·licitant) o si actua com la persona presentadora (intermediari/ària, 
gestor/a) 
 
☐ Sóc la pròpia persona interessada (sol·licitant) 
 
☐ Actuo en nom de la persona interessada (presentador) 

Dades d’identificació de la persona presentadora 

Persona física 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

          . p 

Segon cognom 

          . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

          . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

          . p 

Adreça de correu electrònic 

         . p 

Persona jurídica 
Raó social 

         . p 

Tipus de document d’identificació

         . p 

Número d’identificació 

         . p 

Dades del representant de la persona jurídica 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

         . p 

Segon cognom 

         . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

          . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

          . p 

Adreça de correu electrònic 

         . p 

Adreça 
Tipus de via 

         . p 

Nom de la via 

          . p 

Número 

          . p 

Bloc 

         . p 

Escala 

          . p 

Pis 

         . p 

Porta 

          . p 

Codi postal 

          . p 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

Persona física 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

          . p 

Segon cognom 

          . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

          . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

          . p 

Adreça de correu electrònic 

         . p 
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Persona jurídica 
Raó social 

         . p 

Tipus de document d’identificació

         . p 

Número d’identificació 

         . p 

Dades del representant de la persona jurídica 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

         . p 

Segon cognom 

         . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

          . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

          . p 

Adreça de correu electrònic 

         . p 

Adreça 
Tipus de via 

         . p 

Nom de la via 

          . p 

Número 

          . p 

Bloc 

         . p 

Escala 

          . p 

Pis 

         . p 

Porta 

          . p 

Codi postal 

          . p 

Autorització 
 

☐Autoritzoa l'Administració de la Generalitat de Catalunya a consultar les meves dades a altres administracions o 

organismes per comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui 

consultar-les durant la seva vigència.(Si no voleu donar l'autorització, heu d'aportar aquesta documentació amb la 

vostra sol·licitud). 

Notificacions 
 

☐ Accepto rebre electrònicament les notificacions relacionades amb aquest tràmit. 

Adreça de correu electrònic 

          . p 
 
 

Dades específiques 

Dades de l’activitat 
Descripció de l’activitat 

          . 

 

Activitat oberta al pública          . Activitat privada          . 

 
Tipus d’elements  a instal·lar 

         . 
 

 

Mides 

          . 

 

Quantitat 

          . 

 
          . 

  

          . 

 

          . 

 

          . 

 
 

          . 

 

          . 

 

Utilització de vehicles          . 
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Nombre de persones que intervenen          . 

 

Temps d’ocupació 

Data d’inici            . 

 

 

 

Data de finalització             . 

Hora d’inici            .  Hora de finalització             . 

Dades de l’espai que es vol ocupar 
Població          . 

 

Descripció del lloc a ocupar (platja, passeig, mirador, etc.)          . 

m2 d’ocupació          . 

 

Documentació que cal  adjuntar 

1. Fotocòpia del NIF o CF de la persona sol·licitant i, si escau, de la persona representant (presentadora), en cas que no s'autoritzi la consulta telemàtica de 
les dades 

2. Documentació que acrediti la capacitat de representació, en cas quetramiti la sol·licitud la persona presentadora (representant). 
3. Plànol amb la ubicació exacta de l'espai que es vol ocupar (cal marcar el recinte de l'ocupació exacte). En el web de l'institut Cartogràfic de Catalunya 

www.icc.cat podeu descarregar els plànols topogràfics a escala 1:5000) . 

Requisits 
1. La durada sol·licitada no pot excedir el període d'un any. 
2. En el cas de voler realitzar activitats a l'aigua, cal tramitar la preceptiva autorització de la Capitania Marítima corresponent. 
3. Per realitzar algunes activitats a les platges durant la temporada alta cal tenir en compte les restriccions següents: 

• De l'1 al 15 de juliol, els rodatges i casaments només s'autoritzen entre setmana. 
• Del 16 de juliol al 31 d'agost no s'autoritzen ni rodatges ni casaments. 

4. En el cas de platges de Barcelona ciutat correspon a l'Ajuntament de Barcelona (Parcs i Jardins) tramitar les autoritzacions. 
5. Amb caràcter previ a la resolució de l'expedient d'autorització, el Servei de Costes sol·licitarà informe a l'ajuntament del terme municipal enel que es vulgui 
desenvolupar l'activitat, el qual té un termini d'un mes per emetre'l. Segons l'indret, també es demanarà l'informe a la DireccióGeneral del Medi Natural, a la 
Direcció General del Patrimoni Cultural i a ADIF. 

Taxes i cànons 
D’acord amb l’article 25.20-5 del Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, haureu de satisfer una taxa per un import de 164,25 euros en concepte de tramitació 
de l’expedient, la qual serà requerida un cop presentada la sol·licitud, sens perjudici de les taxes, preus públics o cànons exigibles per altres administracions ni 
del sentit favorable o desfavorable de la resolució. 
D'acord amb l'article 84 de la Llei 22/1998, de costes, modificat per la disposició final primera de la Llei 42/2007, de patrimoni natural i de biodiversitat, el 
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, a través dels seus serveis provincials, us notificarà l'import del cànon que haureu de satisfer, d'acord amb l'Ordre 
del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, de 30 d'octubre de 1992. 

Signatura 

Signatura de la persona 

Localitat Data 
          . p 

 
 

          . p 
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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dadesseran 
incorporades a un fitxer del qual és responsable el Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat de donar resposta a la vostrasol·licitud. La unitat 
destinatària de la vostra instància us informarà de forma més concreta sobre el tractament de les vostres dades. Podeuexercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició adreçant-vos a l'Àrea d'Organització i Tècniques de Gestió del Departament deTerritori i Sostenibilitat, avinguda de Josep Tarradellas, 
2-6, 08029 Barcelona, lodp.tes@gencat.cat. 

 


