OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB QUIOSCOS 2018 -OF. 16-

Període d'ocupació

€/m2 mes

m2 ocup.

total mesos

TOTAL

9,33
Total liquidació provisional :

ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 2018 -OF. 19(Camions o vehicles per a la venda d’entrepans, xurros, gelats,
hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, etc)
Període d'ocupació

€/ml mes

ml ocup.

total mesos

TOTAL

13,62
Total liquidació provisional :

ALTRES OCUPACIONS VIA PÚBLICA 2018 -OF. 19(no especificades anteriorment)

Període d'ocupació

€/ml dia.

ml ocup.

total dies

4,10
Total liquidació provisional :

PLÀNOL DE SITUACIÓ

TOTAL

OVP/__ /2018/______

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Dades del declarant:

- ALTRES OCUPACIONS -

Cognoms, nom:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

Municipi:

Codi Postal:

Província:

Correu electrònic:

Obligat tributari:

(indicar si és diferent del declarant)

Cognoms, nom:

NIF:

Domicili:

Telèfon:

Municipi:

Codi Postal:

Província:

Correu electrònic:

Dades de l'ocupació:
Nom Comercial:

Activitat que es desenvoluparà:

Situació:
Període d'ocupació:

Referència cadastral:
M. lineals:

M2 ocupació:

Inici ocupació:

Final ocupació:

Quiosc

mes de

mes de

Camions o vehicles

mes de

mes de

Altres no especificades

dia ___ /___ / _____

dia ___ /___ / _____

Elements de càlcul al dors.

Ordenança fiscal núm: _______

AUTOLIQUIDACIÓ

Signatura del declarant:

Import: _____________€
Recaptació,

Data: __________________
Mollerussa, _______________________

Espai reservat pel registre d'entrada:

En compliment del que disposa l’article 5è. de la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que totes les dades que ens faciliti, en
del present formulari, així com la documentació que es presenti conjuntament, passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA per tal de
tramitar la petició sol·.licitada. Depenen de la naturalesa de la petició, les dades podran ser cedides a altres administracions, sempre dins l’exercici de les seves
Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la Pl. de l’Ajuntament, 2 de Mollerussa.

