Sol·licitud de venda
ambulant ocasional

DOCUMENTACIÓ QUE
S’ADJUNTA

DATES
SOL·LICITUD
AUTORITZACIÓ

DADES DE
L’ACTIVITAT
AMBULANT

DADES
PERSONALS

AJUNTAMENT DE MIRAVET

Nom de l’interessat:

NIF:

Persona que la representa:

NIF:

Adreça a efectes de notificació

Codi postal

Telèfon
Tipus de parada:
Superfície de l’ocupació:

Adreça electrònica

Fax

Població

Festa de la cirera: 3 mts. lineals com a màxim

Adreça per atendre reclamacions dels consumidors:

Festa de la cirera (12/06/2016)

Altres:

Festes majors de Sant Domingo (5, 6 i 7 d’agost)
Festes majors de la Mare de Deu de Gràcia (14, 15 i 16 d’0ctubre)
Fotocòpia del DNI/CIF/NIE del titular de la parada o permís de
residència i treball per compte propi vigent.
Fotocòpia de la declaració censal d’alta en el cens d’obligats
tributaris de l’IAE o document que acrediti aquesta circumstància.
Declaració expressa dels requisits establerts per la Llei.

Altres:

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Miravet amb la finalitat
d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre de General de
l’Ajuntament, pl. Major, 1 – 43747 Miravet.

DEMANO: Autorització per a l’exercici de la venda ambulant d’acord amb les dades anteriors
Miravet

de

Signatura de l’interessat

de

Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de Miravet

Plaça Major, núm. 1 Tel. 977 40 71 34 - Fax: 977 40 74 55
Adreça de correu electrònic: aj.miravet@altanet.org

Declaració expressa
responsable

DADES
PERSONALS

AJUNTAMENT DE MIRAVET

Nom de l’interessat:

NIF:

Persona que la representa:

NIF:

Adreça a efectes de notificació

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Fax

Població

DECLARA davant de l’Ajuntament de Miravet:
Estar donat d’alta i al corrent de pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques o, si s’escau, en el cens
d’obligats tributaris.
Al no ser ciutadà d’Espanya o de qualsevol membre de la Unió Europea, declaro el compliment de les
obligacions establides en la legislació vigent en matèria de residència i de treball.
Estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes de la venda ambulant o
no sedentària.
Complir els requisits higiènics - sanitaris i de protecció a les persones consumidores que estableixen els
reglaments específics relatius als productes comercialitzats i instal·lacions de venda.
No tindre pendent de pagament cap quantitat amb l’Ajuntament de Miravet.
Mantenir el compliment dels requisits durant el termini de vigència de l’autorització.
Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de l’activitat.
Autoritzo a l’ajuntament de Miravet per a la comprovació de les dades expressades.
Que soc agricultor, que únicament faré venda dels meus productes.
Declaració que efectuo a Miravet, el
venda ambulant al municipi de Miravet.

de

de

, als efectes de sol·licitar autorització per a la

Signatura de l’interessat

Sr. Alcalde-president de l’Ajuntament de Miravet
Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de Miravet amb la finalitat
d’exercir les seves competències i funcions conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre de General de
l’Ajuntament, pl. Major, 1 – 43747 Miravet.

