Llicència d’ocupació de la via pública per venda de productes de
xurreria en període de temporada
Sol·licitud per a l'obtenció d'una llicència d'ocupació per a parades de venda de productes de xurreria a la via
pública per un curt període de temps, d'octubre a març de l'any vigent

QUAN ES POT FER
Presentació d'instàncies amb un termini mínim de 20 dies d'antelació i màxima de 6 mesos a la data de l'activitat

COM ES POT TRAMITAR
Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid. .
1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid. .
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de
l'ajuntament
Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.
Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del vostre equip és compatible amb
els requisits tècnics de l'aplicació.

TRAMITAR
PRESENCIALMENT:
REQUERIMENTS
Estar donat d'alta d'autònom.
Heu d'haver tramitat la declaració responsable sanitària (tal i com s'indica al tràmit enllaçat al final d'aquesta
pàgina).
Podeu aportar la documentació necessària a qualsevol de les oficines indicades o presentar-la per qualsevol mitjà
admissible en dret segons la normativa legal vigent. Podeu consultar els punts de registre a www.lh.cat/oficinesregistre
Sol·licitud

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Instància general (2 còpies)
Document d'identitat de persona física o NIF de persona jurídica (fotocòpia)
Rebut d'autònoms (fotocòpia)
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, amb rebut vigent, que cobreixi l'activitat concreta (fotocòpia).
Butlletí elèctric, si necessiteu subministrament elèctric (fotocòpia)
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Oficina d'Atenció Ciutadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar
cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaoac Horari habitual Dilluns a divendres: 8:30 a 14 h Dilluns a
dijous : 16:00 a 19 h.
Regidoria Districte I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar
cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de
L'Hospitalet) Horari habitual: Dilluns a divendres de 9 a 14 hores Dimarts i dijous de 16 a 19 hores
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per
concertar cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora
de L'Hospitalet) Horari habitual:
Dilluns i divendres: 9:00 a 14:00 h
Dimarts i dijous: 16:00 a 19:00 h

Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Districte III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar
cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de
L'Hospitalet) Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris Aquesta oficina romandrà tancada el dilluns 11
d'octubre de 2021.
Regidoria Districte IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar
cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o truqueu al 010 (900 100 277 si truca fora de
L'Hospitalet) Horari habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
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Regidoria Districte VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: AVÍS!
A causa de la situació sanitària actual aquesta oficina només atendrà amb cita prèvia. Per concertar
cita feu clic a https://www.l-h.cat/citaregidoria o 010 (900 100 277 si truca fora de L'Hospitalet)
Horario habitual:
Dilluns a divendres: 9-14 h
Dimarts i dijous: 16:30-19 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris
Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horari: Horari habitual: Dilluns, dimarts, dijous i divendres: 12 h - 14 h
Dimecres: 9 h -11 h
Setmana Santa, Nadal i Estiu: Consultar horaris

QUÈ PASSA DESPRÉS
El departament gestor es posarà en contacte amb la persona sol·licitant per fer-li arribar el full de pagament de la
taxa corresponent. Una vegada fet el pagament se li donarà la llicència demanada.

PREU
Tarifa segons les ordenances fiscals municipals vigents.

TEMPS DE RESPOSTA
El departament dóna resposta en un termini inferior a 2 mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

NORMATIVA APLICABLE
Ordenança fiscal núm. 2.13 Taxa per l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública
Ordenança de mobilitat (BOPB 21-09-2015)

SI TENIU CAP DUBTE PODEU TRUCAR A:
Negociat de Llicències de Via Pública

Telèfon: 93 402 95 42
Horari: De dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h Si no trobeu el que esteu buscant a la Seu electrònica i voleu
fer una consulta, podeu seguir el següent enllaç 'Contacta amb l'Oficina Llicències de via pública'

ÒRGAN DE RESOLUCIÓ
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

TRÀMITS RELACIONATS
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Pròrroga d'una llicència d'ocupació de la via pública
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