Ajuntament de Monistrol de Montserrat
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA MATERIALS DE
CONSTRUCCIÓ
(Ordenança Fiscal 23)

DADES DEL SOL·LICITANT (Subjecte Passiu)
Nom i cognoms / Nom empresa _______________________________________________________
DNI ______________________ Adreça ________________________________________________
Població _______________________________________ Telf. _____________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
Representat per ____________________________________________________________________
ESPECIFICAR EMPLAÇAMENT A OCUPAR: (adjuntar croquis)
___________________________________________________________________________
INDICAR A QUINA OBRA CORRESPON:
_________________________________________________________________________

OCUPACIÓ A REALITZAR I TAXA (AUTOLIQUIDACIÓ)
Servei Sol.licitat

Tarifa

Contenidor

3 € x ___ contenidor x ___dies

Materials construcció

1 € x ___ m2 x ___ dies

Tanques

0,25 € x ___ m2 x ___ dies

Puntals i bastides

0,50 € x ___ m2 x ___ dies

Grues

12 € x ___ m2 x ___ mesos

Quota a pagar

Nota: Si un cop finalitzat el termini continua l’aprofitament de la via, s’aplicarà un recàrrec del 200 per
cent sobre la tarifa resultant.
PAGAMENT
Per tramitar la llicència d’ocupació cal que la sol.licitud/autoliquidació estigui degudament complimentada i
acreditar el pagament de la taxa. El pagament es pot fer efectiu a les oficines municipals (imports inferiors
a 50 €) o ingressar al compte restringit de l’Ajuntament següent: 2100- 0158- 23- 0200121973

Data:
Signatura de la persona sol·licitant:

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que
les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer Expedients i Procediments municipals , del que és responsable l’Ajuntament de
Monistrol de Montserrat i seran objecte de tractament per gestionar i tramitar els expedients generals de competència de l’Ajuntament, en l’àmbit de
les seves funcions; no seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició adreçant-vos al correu electrònic monistrolm@diba.cat o al correu postal a les
oficines municipals (Plaça Font Gran núm. 2 08691 Monistrol de Montserrat.)

SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT

