SOL·LICITUD DE PARADA PER SANT JORDI

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social
*

*

DNI/NIF

*

Tipus

Població

*
*

Via

Núm.

Portal

*

Escala

Pis

Codi postal

Telèfon

Porta
*

Adreça electrònica

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (només si s’actua per representant)
Nom i cognoms o raó social
*

*

DNI/NIF

*

Tipus

Població

*
*

Via

Núm.

Portal

*

Escala

Pis

Codi postal

Telèfon

Porta
*

Adreça electrònica

EXPOSO
Que atès que el 23 d’abril se celebra el mercat de llibres i roses de Sant Jordi a la Rambla Sant Francesc.

DECLARO RESPONSABLEMENT (només per empreses)
Que estic donat/da d’alta del règim corresponent de la Seguretat Social així com dels treballadors de la meva parada, en
cas d’haver-n’hi i al corrent de les obligacions tributàries.
Que estic donat/da d’alta del règim corresponent de l’IAE i al corrent de pagament amb l’Agència Tributària.
Que tinc contractada una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers per una cobertura mínima de 300.000€.
Que em comprometo a satisfer les obligacions relatives a la taxa per ocupació de la via pública en els terminis establerts
pel calendari fiscal.
Que compleixo els requisits establerts per la normativa específica aplicable als productes que comercialitzo i amb la
normativa vigent en matèria de consumidors i usuaris.
Que accepto complir amb tota la normativa vigent relativa a la meva activitat i amb l'Ordenança reguladora dels mercats
de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès.
Que em comprometo a vendre exclusivament els artibles pels quals tinc autorització.
Que les dades consignades en el present document són certes i que sóc coneixedor que la inexactitud, falsedat o omissió
de les mateixes comporta l'extinció de l'autorització de venda.

SOL·LICITO
Autorització per posar una parada de venda per Sant Jordi amb les característiques que exposo.

DADES DE LA PARADA
Articles de venda

Llibres

Roses

Llibres i roses

Metres lineals

DOCUMENTACIÓ I CONSENTIMENTS
Assumeixo la responsabilitat derivada de l’activitat de parada.
Declaro que sóc el representant de l'interessat i que he presentat la documentació requerida a tal efecte.
Autoritzo al Servei de Mercats de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a comunicar-me via correu electrònic qualsevol
informació relativa a la convocatòria de Sant Jordi.
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INFORMACIÓ ADDICIONAL
Resta autoritzada pel sol fet de formular la petició, la consulta de les dades necessàries per a la comprovació de la situació
econòmica i laboral de l’interessat (característiques de l’adjudicació, IAE, pagaments de taxes).
La manca de veracitat de les declaracions responsables, o d’autenticitat dels documents que s’adjuntin, pot comportar
l’extinció de l’autorització de venda.

NORMATIVA APLICABLE
- Ordenança Municipal 4 – Ordenança reguladora de mercats de venda no sedentària de Vilafranca del Penedès
- Ordenança Fiscal 15 – Taxa per ocupació de la Via Pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions, situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer

NOTIFICACIONS
Vull rebre les comunicacions i notificacions d'aquest expedient en format electrònic.
No vull rebre les comunicacions i notificacions d'aquest expedient en format electrònic.
Important: si sou persona jurídica, empresa, entitat o professional, per raó de la vostra relació de servei, esteu obligats legalment a acceptar la
notificació electrònica, i el possible rebuig expressat no té cap efecte jurídic. La recepció d’avisos tindrà lloc a l’adreça electrònica i/o telèfon
(SMS) que heu indicat en aquest formulari. Podeu consultar les condicions de la notificació electrònica a www.vilafranca.cat/notificacions.

AUTORITZACIÓ DE PRESENTACIÓ
Autoritzo

,

amb

DNI/NIE

a

presentar aquesta sol·licitud al Registre municipal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en nom meu.
Acompanyo aquesta autorització amb una còpia del meu document identificatiu oficial.
LOCALITAT I DATA

,

de/d'

de
Signatura

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, l’AJUNTAMENT DE VILAFRANCA, responsable del tractament, garanteix que les dades personals fetes constar en aquest document seran tractades
d’acord amb la llei i en condicions de seguretat, i emprades per a les relacions de l’Ajuntament amb la persona interessada. No seran cedides a tercers, tret
de consentiment exprés o de previsió legal.
Es podran exercir els drets d’accedir a les dades, rectificar-les i suprimir -les, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la
portabilitat de les dades. Aquests drets s’exerciten mitjançant una comunicació adreçada a la Delegada de Protecció de Dades de l’Ajuntament, per mitjans
electrònics a www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu certificat a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès. Per a
més informació consulteu la nostra política de privacitat. Les dades seran conservades només durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat
per a la qual han estat recollides.

INSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL FORMULARI
- Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris.
- La sol·licitud ha d’anar signada per la persona interessada.
- Si qui presenta la sol·licitud a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès no és el mateix interessat, caldrà omplir l’apartat
d’autorització de presentació, tot aportant una còpia del document identificatiu oficial de l’interessat per tal de verificar
l’autenticitat de la signatura.
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