SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ
DE VIA PÚBLICA
FIRA DEL CAMP 2018

Ajuntament
d'Alaior

1. PERSONA INTERESSADA
Nom i llinatges o raó social:

NIF/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

2. REPRESENTANT (si escau)
Nom i llinatges o raó social:

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Sol·licitant

Persona a qui es notifica:

Representant

Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador
(DNIE, http://www.dnielectronico.es/; CERES – FNMT, http://www.cert.fnmt.es/).
Paper

Mitjà preferent de notificació:

Telemàtic

4. EXPÒS
Que vull ocupar un tram de la via pública que es destina a la Fira del Camp amb una superfície d
de llargària per 3 m aproximadament d'amplària, amb l'expositor que detall a continuació.
Nom de l'expositor:

m

Que ja he participat altres anys.
Que ho sol·licit per primer cop.

Dedicat a l'activitat:

Maquinària agrícola i subministrament, i altres productes destinats al sector
agrícola i ramader:

Altres productes o serveis amb motiu de la Fira del Camp:




Que necessit disposar del servei complementari següent:



Observacions:

5. SOL·LICIT
Que m'autoritzeu a ocupar un espai de la via pública amb un estand durant els dies de la Fira del Camp
2018.
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6. REMARQUES
1. L'obligació de contribuir no es veurà afectada per la renúncia o desistiment de la persona sol·licitant.
2. La presentació d'aquesta sol·licitud i del pagament de la taxa no donen dret a la persona sol·licitant a ocupar la
via pública sense l'autorització corresponent.

3. La fira serà els dies 17 i 18 de març de 2018.
4. Podeu presentar la sol·licitud al registre electrònic de l'Ajuntament (alaior.sedelectronica.es); a la resta de

5.

6.
7.
8.

registres electrònics del sector públic i a les seves oficines d'assistència en matèria de registres; a les oficines
de Correus, tal com s’estableix reglamentàriament, i a les representacions diplomàtiques o oficines consulars
d’Espanya a l’estranger (art. 16.4 de la Llei 39/2015 LPACAP).
Les persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques (art. 14.2 de la Llei
39/2015 LPACAP) han de presentar la documentació al registre electrònic de l'Ajuntament d'Alaior o a la resta
de registres electrònics del sector públic. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 22 de
febrer.
Un cop instal·lat l'estand, la declaració responsable degudament diligenciada s'haurà de col·locar en un lloc
visible.
Les persones que exposin a la fira s'hauran d'encarregar en tot moment de la neteja de la zona que els sigui
assignada; és a dir, des del moment que es munti fins a l'acabament.
Les taxes s'han de liquidar d'acord amb el que preveu l'article 8.5.3 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per utilització privativa del domini públic, secció I, publicada en el BOIB núm. 16 de 07/02/2017:
a) Maquinària agrícola i subministrament, i altres productes destinats al sector agrícola i ramader:
▪ 1m lineal...........................................6 €
▪ De 2 a 5 m lineals...........................12 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.
▪ De 6 a 9 m lineals............................21 € + 1,5 € per cada m que excedeixi del mínim.
▪ Més de 10 m lineals.........................26 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.
b) Altres productes o serveis amb ocasió de la Fira del Camp:
▪ 1m lineal............................................6 €
▪ De 2 a 5 m lineals............................12 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.
▪ De 6 a 9 m lineals............................21 € + 1,5 € per cada m que excedeixi del mínim.
▪ Més de 10 a 15 m lineals.................50 € + 1,5 € per cada m que excedeixi del mínim.
▪ Més de 15 m lineals.........................62 € + 1 € per cada m que excedeixi del mínim.

7. DECLAR sota la meva responsabilitat
Que la persona interessada és una entitat sense ànim de lucre
De conformitat amb el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària,



Que les dades contingudes en aquest document són certes.



Que complesc els requisits que estableix la normativa vigent.



Que la data d'inici de l'activitat és el 17 de març de 2018 i la data final el 18 de març de 2018, sempre que s'hagi autoritzat
expressament l'ocupació de la via pública.



Que estic donat/ada d'alta a l'epígraf corresponent de l'IAE i estic al corrent en el pagament de la tarifa que correspon.



Que estic donat/ada d'alta en règim d'autònom/a per a aquesta activitat.



Que estic al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.



Que assumesc la responsabilitat civil que demana l'activitat mitjançant la subscripció d'una pòlissa d'assegurança.



Que compt amb les autoritzacions de la Conselleria d'Indústria per a instal·lacions elèctriques, combustibles, elements
frigorífics, aigua, etc. (si és el cas) i que, si no, no instal·laré cap tipus d'instal·lació que requereixi aquesta autorització.



Que compt amb les condicions i els requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte de venda ambulant.



Que dispòs del carnet de manipulació d'aliments per a la venda dels productes que ho exigeixen.



Que dispòs del número de registre sanitari corresponent (en cas de venda d'aliments o begudes d'elaboració pròpia).



Que complesc amb la normativa sanitària vigent (en el cas d'aliments i begudes).



Que tindré disponible al punt de venda tota la documentació relacionada amb l'activitat autoritzada. També exhibiré, en un lloc
visible des de la via pública, el permís d'ocupació de via pública i la còpia de la declaració responsable.



Que tindré un cartell ben visible al punt de venda, en el qual constarà l'adreça on es podran atendre les reclamacions dels
consumidors.
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Que mantindré net l'espai on es duu a terme l'activitat.



Que els ajudants al meu càrrec tenen contracte de treball i estan d'alta en el règim general de la Seguretat Social.



Que mantindré els requisits dels punts anteriors durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat.

8. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:



Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.



Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.



Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una
comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.

Alaior

d

de

[Rúbrica]

ALCALDIA PRESIDÈNCIA
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