
 
 

 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ PER 

L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES 
 
 

DADES DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA D’ACTIVITAT 

Nom i cognoms / Raó Social 
 

DNI/Passaport/NIF/NIE 
 
 

Adreça 
 
 

Codi postal 
 
 

Municipi Província 

Telèfon mòbil 
 
 

Telèfon fix Adreça electrònica 

Nom de l’establiment 
 

 

 

Adreça 
 
 

Referència Catastral de la propietat 
 
 

 

EXPOSO: 

Que vull sol·licitar la bonificació del 50% de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires a 

l’establiment indicat en la part superior.  

Als efectes previstos a l’apartat 2 de l’article 4 de l’ordenança fiscal número 17 reguladora de l’ocupació 
de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, manifesto que vull rebre la devolució 

de l’import a: 

 Al compte corrent que té constància l’ajuntament. 

 

  A un compte corrent diferent, per això s’djunta l’original del certificat de titularitat bancària 
segellat per l’entitat bancària, en format digital o en paper. 

 

DECLARO: 

 Sí  No Que l’establiment ha estat obert durant tot els mesos d’anys, a excepció d’aquells 
mesos en els que no s’ha impedit legislativament. 

SOL·LICITO: 

La bonificació del 50% de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires de l’any  

 

 

 
 

 

 
Signatura, 

 

 

 

 

L'informem que les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer responsabilitat de l’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, amb la 

finalitat de gestionar la comunicació que vol fer arribar a l’Ajuntament o per a l’enviament de comunicacions o informacions, comercials 

o no, inclòs per mitjans electrònics, que puguin ser del seu interès.  

  



 
 

 

En qualsevol moment podrà revocar el seu consentiment a la recepció de comunicacions comercials i sempre podrà oposar-se al 

tractament de les seves dades amb finalitats promocionals. Si no manifesta la seva negativa en el termini de 30 dies, entendrem que 

dóna el seu consentiment i autoritza expressament aquest tractament. 

Si vostè facilita dades de caràcter personal especialment protegides per la normativa, com les relatives a ideologia, afiliació sindical, 

religió o creences, origen racial o ètnic, salut i vida sexual o derivades d’actes de violència de gènere, considerarem que ens dóna el seu 

consentiment exprés a tractar-les i vostè sempre haurà de disposar del consentiment exprés, previ, de tots els titulars d’aquestes dades 

per cedir-les. 

Té dret a no donar el consentiment respecte a les dades d’ideologia, religió o creences, però si manifesta expressament la seva 

negativa a donar aquest consentiment exprés, haurem d’ignorar la informació facilitada, destruir-la i no podrem tenir-la en 
consideració. 

Les dades de caràcter personal relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives només poden ser facilitades en els casos 

que preveuen les respectives normes reguladores.   

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social de l’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, situat a la 

Plaça del Pou nº 1, 43893 Altafulla, mitjançant comunicació escrita, signada, adjuntant una còpia del DNI o de qualsevol altre document 

oficial vàlid per certificar la seva identitat, adreçada a LOPD - SECRETARIA DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA o mitjançant l'adreça 

electrònica aj.altafulla@altanet.org 

 
 

IL·LM. SR./SRA. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA 
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