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SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ 
DE VIA PÚBLICA 



 TIPUS ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES  
 (que es poden celebrar a la via pública) 

 Concerts i espectacles musicals (ballades sardanes, 

etcètera). 

 Activitats incloses dins d’una festa major (xocolatades, 

desfilades, espectacles d’animació, etcètera). 

 Activitats de caràcter festiu i tradicional (carnestoltes, 

revetlles, etcètera). 

 Activitats i proves esportives.  

 Commemoració dates assenyalades. 

 Activitats dinàmiques que comportin un itinerari (rues, 

processons, curses, etcètera). 
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ON TROBAR LA INFORMACIÓ 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/   
TRÀMITS 

TRÀMITS PER TEMES 

CIUTAT I CARRER 

LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ 

https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/


 

  FE01: Llicència per a espectacles públics i 

activitats recreatives de caràcter extraordinari a la 

via pública fins a 1.000 persones. 

  FE01: Llicència per a espectacles públics i 

activitats recreatives de caràcter extraordinari a la 

via pública amb un aforament entre 1.000 i 4.000 

persones. 

  FE03: Llicència per a espectacles públics de 

caràcter extraordinari en espais tancats a la via 

pública (amb un sol accés d’entrada i sortida). 
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MODELS DE FORMULARI PER DEMANAR L’ÚS DE         
LA VIA PÚBLICA (segons assistència i espai) 

https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE01_XXPB.pdf
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE01_XXPB.pdf
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE01_XXT.pdf
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE01_XXT.pdf
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE03.pdf
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_VP/FE03.pdf
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1. Descarregueu el formulari corresponent al vostre 

ordinador i ompliu les dades (no s’accepta cap 

formulari emplenat a mà). 

2. Un com emplenat, imprimiu 2 còpies i signeu-les. 

3. Heu d’entregar les 2 còpies signades i la 

documentació requerida a qualsevol Oficina 

d’Atenció Ciutadana (OAC).  

   Cal demanar cita prèvia per a realitzar   
   el registre a l’OAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM REALITZAR EL TRÀMIT?  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/blank.html
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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COM OMPLIR EL FORMULARI?  
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1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 



9 

2. DADES DE L’ACTIVITAT  
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3. RESPONSABLES DE L’ACTIVITAT  

En funció del format i la complexitat 
de l’activitat, els responsables poden 
ser 1 o més.  
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4. MESURES ADOPTADES PER L’ENTITAT  

Només en cas de ser 
necessària una llicència 
d’activitats (espectacles tipus 

concerts, teatre, cinema, etc.) 
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5. DECLARACIÓ RESPONSABILITAT CIVIL 
I SIGNATURA  
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6. PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS 
D’INCIDENTS/ACCIDENTS  
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6. PLA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS 
D’INCIDENTS/ACCIDENTS  

Important 

omplir amb les 

dades dels 

responsables 
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7. RELACIÓ DE VEHICLES PARTICIPANTS EN 
L’ACTIVITAT DINÀMICA   
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8. SOL·LICITUD MATERIALS D’INFRAESTRUCTURA   
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DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR  
 

A. Formulari degudament emplenat. 

B. Plànol a escala 1:500 on quedin 

clarament assenyalades les activitats 

que es realitzen i el seu recorregut. 

C. Assegurança Responsabilitat Civil 

 

 Còpia compulsada NIF entitat, estatuts, acta de 

 constitució, inscripció registre i composició junta 

 directiva (només si l’entitat no està registrada al 

 Fitxer General d’Entitats Ciutadanes) 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano&language=ca
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DATES DE SOL·LICITUD 

  

 La sol·licitud s’ha de presentar amb 

un mínim de 60 dies d’antelació 
respecte la data de l’activitat. El 
tràmit és gratuït. 
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RESPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

En el termini de 30 dies hàbils, l’Ajuntament 

notificarà per correu ordinari la resolució 

de concessió de l’espai i, si s’escau, les 

taxes per ocupació de la via pública*. 

          

  

 Si passats els 30 dies no hi ha resposta   

formal, la llicència s’entendrà 

denegada per silenci administratiu. 

 



SOL·LICITUD ÚS EQUIPAMENT 
MUNICIPAL 
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CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Activitats de caràcter puntual que no es puguin 

realitzar en els espais de culte. 

Han de ser compatibles amb els usos quotidians de les 

instal·lacions. 

L’entitat es farà càrrec del cost del lloguer de l’espai 

amb els preus establerts per l’equipament. 

En cas de no poder concretar el dia exacte de 
l’activitat, s’haurà de fer pre-reserva de diversos dies. 

Només es permetrà el consum d’aliments si és un 
element indispensable de la celebració religiosa 

(s’haurà de portar preparat si no es disposa de cuina). 
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TIPOLOGIA D’ESPAIS 

 Centres cívics 

 

 Espais ICUB 

 

 Equipaments esportius 

 

 Biblioteques 
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http://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/centrescivics/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/lloguerespais/ca/espais
http://ajuntament.barcelona.cat/lloguerespais/ca/espais
http://ajuntament.barcelona.cat/lloguerespais/ca/espais
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/equipaments-municipals
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/equipaments-municipals
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/equipaments-municipals
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/cessi%C3%B3-despais


COM REALITZAR LA PETICIÓ? 

La sol·licitud es realitzarà directament a l’espai 

desitjat seguint el procediment establert per 

l’equipament. 

El termini de sol·licitud l’estipula el propi 

equipament. El termini recomanat d’un 

equipament esportiu és de 2 mesos mínim. 

Si l’activitat comportés una gran afluència de 

públic, l’equipament podrà exigir una 

assegurança de responsabilitat civil. 
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Gràcies per la vostra col·laboració! 
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos  
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http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos

