SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ I/O
RENOVACIÓ DE LLOC EN MERCAT AMBULANT
SETMANAL
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DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms
Adreça

NIF / CIF
Telèfon

C. Postal

Població

E-mail

En representació de

NIF / CIF

DADES DE LA SOL·LICITUD
Convocatòria (data de publicació i número d'expedient)
Modalitat de venda per a la qual se sol·licita autorització
Productes a comercialitzar
Mòdul
MANIFESTE
Que complisc els requisits establits per a l'exercici de la venda no sedentària i les condicions
per a la comercialització dels productes que pretenc oferir, en els termes establits en
l'ordenança municipal i altres normes aplicables.
Que estaré en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l'inici de
l'activitat.
Que mantindré el seu compliment durant el termini de vigència de l'autorització
Que autoritze l'Ajuntament perquè verifique el compliment de l'obligació d'alta en el cens
d'obligats tributaris i estar al corrent en el pagament de la tarifa de l'Impost d'activitats
Econòmiques quan no estiguen exempts d'aquest.
Coneguda la convocatòria pública per a la concessió d'autorització per a l'exercici de la
venda no sedentària en aquest municipi i assabentat dels advertiments indicats al dors:
SOL·LICITE
Tinguen per presentat aquesta sol·licitud, juntament amb la documentació que s'acompanya
i s'indica al dors, em concedisca l'autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en
aquest municipi.
Massanassa a

de

de

Signatura
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ANNEX
DOCUMENTACIÓ A APORTAR (assenyalar amb una X les caselles corresponents)

P4616700C · Pç. Escoles Velles, 1. 46470 Massanassa ·  96 125 5500 ·

96 125 1754 ·  www.massanassa.es ·  info@massanassa.es

Fotocòpia del Document d'Identitat del sol·licitant i del representant legal, si escau.
Documentació acreditativa de trobar-se d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de
Llicència Fiscal o de l'Impost d'activitats Econòmiques si escau i al corrent en el
pagament de la quota.
Documentació acreditativa d'estar en situació d'alta o assimilada en el règim
corresponent de la Seguretat Social i al corrent en el pagament de la quota.
Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor..
Fotocòpia del document d'identitat i 2 fotos recents de les persones que el sol·licitant
vaja a designar per a col·laborar amb ell o per a exercir pel seu compte la venda.
Relació dels productes que seran posats en venda
Carnet de manipulador
Documentació acreditativa de trobara d'alta en el Registre General de Comerciants i
Comerç, o haver transcorregut el terme d'un mes des de la presentació de la
sol·licitud d'inscripció a la qual es refereix l'article 2 de l'Ordre de 6 de juny de 1990
de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Si es tracta de productes alimentosos, s'haurà d'aportar, a més, carnet sanitari de
manipulador d'aliments, a més d'una succinta Memòria explicativa relativa al
condicionament i presentació dels productes i de les instal·lacions que es pretenen
utilitzar per a la seua venda ,i la seua adequació a les Reglamentacions Tècnic-Sanitàries i
altres normes aplicables.
En el cas d'estrangers no comunitaris, s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa
d'haver obtingut els corresponents permisos de residència i treball per compte propi,
així com del compliment de la resta de disposicions vigents que els siguen aplicables.

Amb la signatura del present model d'instància, el comunicant queda assabentat que el
termini màxim per a resoldre el procediment serà de sis mesos des de la seua iniciació i
podrà considerar-se desestimades les sol·licituds en cas de no notificar-se resolució dins
d'aqueix termini.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, l'informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vostè seran
incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament, la finalitat del qual és
facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. Vostè podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació
vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant
sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.

POL-017-2101_va

Ajuntament de Massanassa

2

