OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 2018 –OF. 18-

€/m2 mes

m2 ocup.

Subtotal

Total mesos

Total

Zona d’ocupació
Vorera i altres ocupacions

3,36

-

Vies públiques peatonals

5,72

-

€/plaça mes

Plaça ZB

Zona blava
2

(Plaça aparcament=10 m )

27,60

Subtotal Total mesos

Total mensual:

Total LID:

Es podrà sol·licitar la baixa amb una antelació mínima de 15 dies. Aquesta baixa afectarà a tots els
mesos restants dins del període.
La taxa es pagarà per domiciliació bancària i per mesos anticipats, el dia 5 de cada mes.
Es podrà sol·licitar el pagament per autoliquidació el qual haurà de ser autoritzat expressament per
l’Ajuntament en les mateixes condicions de pagament que les domiciliacions.

PLÀNOL DE SITUACIÓ

OVP/TC/2018/______

AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA
SOL·LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Dades del declarant:

- TAULES I CADIRES -

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:
Situació:

Referència cadastral:

M2 ocupació:

Període d'ocupació:

Domiciliciació bancària:

Codi IBAN :

Entitat: (4 dígits) :

Oficina: (4 dígits) :

(4 dígits) :

(4 dígits) :

(4 dígits) :

S'entendrà que el contribuent renuncia a aquesta domiciliació en cas que els rebuts no fossin satisfets per l'Entitat, ja sigui per causes imputables a l'entitat
bancària o al contribuent. En aquest cas, es procedirà a donar de baixa la domiciliació bancària.

Referència mandat:

Elements de càlcul al dors.

Signatura del declarant:

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 virtut
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.

