Ajuntament de Monistrol de Montserrat
SOL.LICITUD D'OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PER CÀRREGA I DESCÀRREGA (OF 22)

DADES DEL SOL.LICITANT (Subjecte Passiu)
Nom i cognoms / Raó Social _________________________________________________________
DNI ______________________ Adreça ________________________________________________
Població ________________________ Tel _______________________________________________

LLOC I HORARI DE L'OCUPACIÓ
Adreça____________________________________________________________________________
Dia

Horari de

És necessari tall de carrer?

Si

a

Total hores

__________

(taxa A)

L’INTERESSAT HA DE PRESENTAR LA SOL.LICITUD COM A MÍNIM DOS DIES HÀBILS ABANS DEL DIA
DEL TALL (NO ES TÉ EN COMPTE EL DIA DE PRESENTACIÓ) I ES FA RESPONSABLE D’INFORMAR-NE
ALS VEÏNS AFECTATS AMB UN MÍNIM DE 24 HORES D’ANTEL.LACIÓ.

No

(taxa B). En aquest cas, indicar els metres quadrats ocupats

__________________________

Motiu ocupació ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

TAXA (AUTOLIQUIDACIÓ)

Taxa A: amb tall de carrer:
10 € / hora x _________ hores = ______________Total a pagar
Fracció mínima 1 hora (Tarifa mínima: 10 euros).

Taxa B: sense tall de carrer:
0,38 € x ________m2 x ________hores x _______coeficient * = ____________Total a pagar
* Càlcul del coeficient:
Menys de 30 minuts
De 30 minuts a 2 hores
De 2 a 4 hores
De 4 a 8 hores
Més de 8 hores
**A partir de 30 minuts, si

0,00 (gratis)
0,25
0,50
0,75
1,00
la quota a pagar és inferior a 2 euros, s’aplica una tarifa mínima de 2 euros.

Data i signatura _________________

Data i Vist-i-plau Tècnic________________

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.)

