Ajuntament de Monistrol de Montserrat
SOL.LICITUD D´OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL
CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
DADES DEL SOL.LICITANT
Nom i cognoms / Raó Social __________________________________________________________
DNI/NIF____________________Adreça ________________________________________________
Població _____________________________________
E-mail

Telf. ______________________________

__________________________________________________________________________

LLOC I HORARI DE L'OCUPACIÓ
Adreça_______________________________________________________________________
Dies_______________________________________

Horari de _________ a

_________

Total dies ________

TARIFES VIGENTS

Epígraf

Euros

1. Llicències per a l’ocupació de terrenys amb gronxadors, aparells voladors, cavallets i en
general qualsevol mena d’aparells de moviment.
2.Llicències per a l’ocupació de terrenys amb autos de xoc.
3.Llicències per a l’ocupació de terrenys amb motiu de la realització d’espectacles.
4.Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de neveres, restaurants,
bars, fondes xurreries, venda de menjar i similars. Per parades de 4 metres lineal/dia.
5. Llicències per l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs. Euros/dia
6. Casetes de pirotècnia o similars euros/dia
7. Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de casetes o parades
per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria per parades de 3 metres
lineals/euros/dia.
Per cada metre lineal d’excés s’aplicarà la següent quota.
8. Llicències per a l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de
pel·lícules i anuncis publicitaris. Euros/dia
9. Llicència per a l’ocupació de terrenys d’ús públic per a la instal·lació de casetes o
parades per a la venda de productes en la Fira de la Coca i el Mató, per parades de fins
a 3 metres lineals.
Per cada metre lineal d’escreix

13,40€/dia
38,00€/dia
16,10€/dia
18,50€/4 ml/dia
38,00€/dia
13,20€/dia
12,00€/3ml/dia
4,00€/ml/dia

310,20€/dia
25€/3ml/dia
8€/ml/dia

AUTOLIQUIDACIÓ
Quota tributària a ingressar és el resultat de T * D * L
T = Tarifa (segons tipus d’instal·lació)
D = Dies que s’ocuparà la via pública (s’inclouen els dies de muntatge i desmuntatge)
L = Amplada de la instal·lació en el cas que la tarifa ho demani aquesta dada.
Quota a ingressar = T..................€* D................* L..................= .....................€
Data i signatura

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.)
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