SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE LLOC EN MERCAT AMBULANT
1. DADES DEL SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS

D.N.I. o N.I.E.

EN REPRESENTACIÓ DE (nom i cognoms o raó social)

D.N.I., N.I.E. o C.I.F.

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS

C.P.

MUNICIPI

PROVÍNCIA

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

TELÉFON

EXPOSE:
2.

Producte o productes que seran exposats a la venda:

3.

Nombre de metros lineals que es precisa ocupar:

4.

Mercat per al que es sol·licita el lloc: Mercat setmanal del dijous

SOL·LICITA a V., tenint per presentat aquest escrit, junt amb la documentació que s’acompanya, es
concedeixi l’oportuna autorització per a l’exercici de la venda no sedentària.
Documents que s’acompanyen:
Fotocòpia del D.N.I. del sol·licitant.
Documentació que acredite estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de la llicència fiscal
d’activitats comercials e industrials i trobar-se al corrent en el pagament de la corresponent
tarifa.
Documentació que acredite estar donat d’alta en l’epígraf corresponent de la llicència fiscal
d’activitats fora d’establiments i trobar-se al corrent en el pagament de la corresponent tarifa.
Documentació que acredite estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguritat
Social.
Document que acredite estar en possessió del certificat de manipulador d’aliments
A més, DECLARE baix la meua responsabilitat que conec i compleixo els requisits establerts en
l’Ordenança municipal sobre la venda ambulant, mercadets i fires i assumisc el compromís de mantindre
el seu compliment.
En Suera, a

de

de 20
Signatura

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SUERA
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que
l’Ajuntament de Suera incorporarà les seues dades a fitxers, que s’utilitzaran per als fins d’aquesta sol·licitud i no es
cediran a tercers, excepte per obligacions legals i a altres administracions Públiques que siguin les destinatàries del
tractament. Addicionalment autoritza a l’Ajuntament de Suera a comprovar i completar les dades necessàries per a la
sol·licitud, consultant els seus propis arxius com els d’altres Administracions Públiques que siguin necessaris. Per a
exercir els seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreceu-vos per escrit a l’Ajuntament a la següent
direcció: C/ Major, 1 – 12223 Suera (Castelló) adjuntant una fotocòpia del seu D.N.I. o equivalent.

