OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
PARADES PER FESTES POPULARS
Registre

SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Nom entitat

DNI / NIF
Domicili

Núm.

Població MOLLET DEL VALLÈS

Codi Postal
08100

Esc.

Pis

Porta

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DE L'OCUPACIÓ
Lloc de l'ocupació (via pública)

Superfície de l'ocupació ____ m

Núm. de dies

Dates

2

Sant Jordi

amplada: ______

Tipus de festa popular

llargada: ______

Castanyada
Altres _______________

Objecte de l'ocupació (si s'escau indiqueu també béns a la venda)

SOL·LICITO que em sigui concedit permís per l'ocupació de la via pública esmentada
Signatura de la persona interessada/representant

Mollet del Vallès,

d

de

EN CAS DE REPRESENTACIÓ D'ENTITATS, ASSOCIACIONS, EMPRESES COMUNITATS, etc.
Nom i cognoms de la persona que signa
DNI de la persona que signa
(en cas de ser diferent del/la sol·licitant)

(en cas de ser diferent del/la sol·licitant)

en qualitat de

TAXA PER OCUPACIÓ I APROFITAMENT ESPECIAL DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC

- Taxa per m2 de superfície i dia .................. 1,50
Exempció a entitats sense ànim de lucre (les persones físiques o jurídiques sense finalitat lucrativa
resten exemptes del pagament de la taxa)

6,00

€ en concepte d'ocupació de la via pública corresponent

EL PAGAMENT DE LA TAXA NO PRESSUPOSA L'AUTORITZACIÓ DE L'OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA
En cas de venda, el sol·licitant ha d'estar donat d'alta a l'epígraf corresponent de l'impost d'activitats econòmiques (IAE)
Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet del Vallès és
responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i en el marc de la vostra
relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix,
us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional que podreu trobar a
https://www.molletvalles.cat/nota-legal/

01/2019

El/la sol·licitant ha d'abonar
a l'Ordenança fiscal 2.10.

