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Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb aparells recreatius infantils        
i màquines expenedores de boles, joguines o altres objectes 

Nom i cognoms: 
      

NIF: 
      

Adreça:      Població:      

C.P.:       Telèfons:       Correu electrònic:       

En representació de: 

Nom i cognoms de la persona o nom de l’empresa: 
      

NIF:       

Adreça:      Població:      

C.P.:       Telèfons:       Correu electrònic:       

Dades de l'establiment 

Nom de l'establiment: 
      

Tipus d’activitat: 
      

Adreça:      Telèfon:      

Número exp. d’activitats:       Data llicència d’activitat:       

Dades de l'ocupació 

Espai ocupat (m²):       Lloc d’ocupació:       

  anual   temporal Data inici ocupació:       Data final ocupació:      

Documentació. 
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent: 
� Còpia de la llicència d’activitat. 
� Croquis on figuri l’amplada de la vorera i la situació de la màquina amb les mides totals d’ocupació. 
� Fotografia actual de l’espai a ocupar. 
� Documentació de la maquinaria o Declaració CE d’aquesta. 
Condicions de l’ocupació. 
L’ocupació de la via pública amb aparells recreatius està subjecta al compliment de les condicions 
establertes a l’ordenança municipal reguladora dels civisme, la convivència ciutadana i la via pública. 
Pagament de taxes. 
La concessió de l'autorització està subjecta al pagament de la taxa establerta a l'Ordenança Fiscal núm. 20 
de l'Ajuntament de Montornès del Vallès (apartat c). 
� Taxa anual per cada m² de superfície ocupada: 10,41 euros. 
Resolució de l'expedient. 
Atès allò que disposa l’article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, se us notifica que la presentació d’aquesta instància al registre general de l’Ajuntament iniciarà el 
procediment administratiu instat per la persona interessada. 
Així mateix se us comunica que aquest Ajuntament disposa del termini d’un mes, a comptar des de la 
presentació de la vostra sol·licitud, per dictar resolució expressa sobre el vostre expedient. Transcorregut 
aquest termini sense que es dicti resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 

Data i signatura: 
      
 

 En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que, amb la finalitat de 
gestionar aquest document, les vostres dades s'inclouran en els fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Montornès del Vallès. 
Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dependències municipals. 


