Registre d’Entrada

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LLICÈNCIA DE VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS
1. DADES PERSONALS
1. 1 PERSONA SOL·LICITANT / INTERESSADA
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.2 PERSONA REPRESENTANT
Nom i Cognoms

DNI/NIF

1.3 DADES NOTIFICACIÓ
Adreça notificació

Núm

Localitat

CP

Correu electrònic

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d’aquest procediment, en aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A tal efecte, facilito en la present sol·licitud
el correu electrònic i el telèfon mòbil per rebre per SMS un número de PIN per accedir al document..

2. SOL.LICITO
Una pròrroga de la llicència de venda al mercat :
Dominical

de Sant Pere

3. DOCUMENTACIÓ APORTADA
Fotocòpia DNI/NIF vigent del titular
Fotografia mida carnet

I109-N2-IMP-V000

UT: TS - MERCAT

4. DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARO RESPONSABLEMENT:
1. Complir amb els requisits exigits per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats de marxats.
2. Disposar de la documentació acreditativa del compliment dels requisits anteriors.
3. Mantenir el compliment dels requisits anteriors durant el termini de vigència de l’autorització prorrogada.
4. Autoritzar a l’Ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions necessàries en relació al compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per efectuar consulta telemàtica als registres i arxius d’altres
administracions i entitats públiques. Aquestes consultes es realitzaran anualment per tal de comprovar que el titular de
la parada segueix complint amb els requisits durant el període de vigència de l’autorització.
5. Comunicar qualsevol modificació de qualsevol element de la llicència que tingui lloc en un futur.
6. Subjectar-me a allò previst al Reglament dels mercats de venda no sedentària de Tordera i a les Bases reguladores de la
convocatòria, així com a la resta de normativa aplicable.

Tordera,
Signatura

de/d’

de

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE TORDERA

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a
un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals..
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