Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
PA-05-122

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'UNA PARADA OCASIONAL O DE
TEMPORADA EN EL MERCAT DELS DISSABTES

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 estic interessat en la concessió d'una parada ocasional o de temporada per a la venda de productes
de producció pròpia de temporada, com agricultor.
d'articles usats procedents del propi aixovar.
amb fins benèfics, promoguda per l'entitat o institució a què pertany i que reunisquen totes les condicions
per la seua normativa reguladora.
altres:
Amb unes dimensions de:
En el període següent:

x 2 metres
a

E

DOCUMENTACIÓ QUE APORTE:

F

Relació de documents al dors segons el tipus de producte de venda.
Altres documents:
SOL·LICITE:
Autorització d'una parada ocasional o de temporada en el mercat dels dissabtes, amb les característiques
anteriorment exposades.

G

DECLARACIÓ I SIGNATURA:
Declare sota la meua responsabilitat que complisc tots els requisits exigits en l'Ordenança reguladora de la
venda no sedentària i que no tinc cap deute amb la hisenda municipal.
Algemesí ,
(signatura)

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.

Pl Major, 3. 46680 Algemesí. Telèfon 96 2019000. Fax 96 2019001. adreça electrònica: ajuntament@algemesi.net CIF-P4602900E-Codi Ine 460291

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA
Venda de productes de producció pròpia de temporada, com agricultor
Fotocòpia del DNI.
En el cas de persones estrangeres, una còpia dels permisos de residència i treball per compte propi.
Certificat de la titularitat de les explotacions agrícoles o ramaderes, dels productes que cultiva objecte de venda i els
municipis on s'ubiquen les seues explotacions.
Venda d'articles usats del propi aixovar
Fotocòpia del DNI.
En el cas de persones estrangeres, una còpia dels permisos de residència i treball per compte propi.
Declaració responsable que acredite que els articles pertanyen al propi aixovar i que no han sigut adquirits
expressament per a la seua revenda. No obstant això, l'Ajuntament es reserva la possibilitat d'exigir l'acreditació de la
propietat dels béns mitjançant factures o altres documents.
Venda de productes amb fins benèfics promoguda per entitat o institució
Fotocòpia del NIF de l'entitat sense ànim de lucre.
Document que acredita la representació, si és el cas.
Certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions i altres registres públics.
Altres (venda de productes que no s'ofereixen en el mercat i que estan autoritzats per l'ordenança municipal)
Fotocòpia del DNI.
Certificat d'estar d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) corresponent a l'any en curs.
En el cas de persones jurídiques (societats, cooperatives, etc.), l'acreditació mitjançant l'escriptura de constitució i un
certificat que la persona interessada hi pertany o n'és sòcia.
En el cas de persones estrangeres, una còpia dels permisos de residència i treball per compte propi.
Certificat d'estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social com a autònom.
Quan es tracte de productes alimentaris, una còpia del carnet de manipulador d'aliments i acreditació que els
productes, el seu condicionament i presentació i les instal·lacions s'ajusten al que disposa la reglamentació
tecnicosanitària i la resta de normativa reguladora aplicable.

Imprimir formulari

