Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE MERCATS OCASIONALS

PA-09-124

A DADES DE L'INTERESSAT:
Nom

B

Cognoms

DADES DEL REPRESENTANT:

Nom

C

DNI/CIF/NIE

Cognoms

DNI/CIF/NIE

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS:

Domicili

Núm.

Localitat

D

Província

Telèfon

Esc.

Pis Porta Codi Postal

Adreça electrònica

EXPOSE:
Que vull muntar un mercat ocasional amb motiu de les següents festes o esdeveniment popular:

E

DOCUMENTACIÓ QUE APORTE:
Dades identificatives de l'associació o entitat, si és el cas, com l'escriptura de constitució, domicili social, representants
apoderats i NIF.
Fotocòpia del DNI dels titulars de les parades que componen el mercat.
Declaració responsable, de cadascuna de les parades, del compliment dels requisits exigits en l'Ordenança reguladora
de la venda no sedentària, i de la assumpció de responsabilitats civils i de les derivades de la venda i de la reparació,
reposició, conservació i neteja de l'espai públic utilitzat i del mobiliari urbà.
Certificat de la titularitat de les explotacions agrícoles o ramaderes, dels productes que cultiva objecte de venda i dels
municipis en què s'ubiquen les seues explotacions, si és el cas.
Factures que acrediten que els articles objecte de venda pertanyen al propi aixovar i que no han sigut adquirits
expressament per a la seua revenda, si és el cas.
Memòria justificativa de l'esdeveniment (denominació, finalitat, lloc de celebració, dies de celebració i horari, nombre de
llocs i les seues condicions, entitats participants i productes a la venda, reserva de llocs, mitjans a utilitzar...).
Memòria de les activitats de publicitat, animació i semblants.
Pla d'emergència i evacuació.
Altres documents:

F

SOL·LICITE:
Autorització per a muntar un mercat ocasional denominat de la manera següent:
Preferiblement situat a:
En el període següent:

G

a

DECLARACIÓ I SIGNATURA:
Algemesí ,

(signatura)

Imprimir formulari

Edició 2, abril 2017

SRA. ALCALDESSA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

Les dades que ha facilitat en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Algemesí que, com a titular del fitxer, les podrà utilitzar per a exercir les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mijançant una instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Algemesí.
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