SOL·LICITUD
Ajuntament
d'Alaior

PARADES VACANTS
MERCAT DE NIT

1. PERSONA INTERESSADA
Nom i llinatges o raó social:

NI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

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

DNI/CIF:

Adreça:
Codi postal:

Municipi:

Telèfon de contacte:

Província:
@:

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador.
Mitjà preferent de notificació en cas de ser persona física:

Paper

Telemàtic

4. EXPÒS:

Que em dedic a la venda de:

i vull disposar d'una parada en el Mercat de Nit d'Alaior, que es portarà a terme cada dimecres de
19.00 a 23.00 hores, des del 6 de juny fins al 12 de setembre de 2018, a una de les zones
següents:

Zona d'artesania (Productes de fabricació artesanal)
Zona comercial

(Productes de venda al detall que estiguin autoritzats a la llicència
d’activitat de l’establiment comercial permanent).

Zona de productes alimentaris (Verdures, fruites, formatges, embotits, pastissos, etcètera)
Observacions:

5. SOL·LICIT:

Que em concediu el lloc sol·licitat.
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6. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

- Carta/carnet d'artesà/ana o la carta de mestre/a artesà/ana (o la sol·licitud, en cas de trobar-se en
tràmit), en el cas de sol·licitar una parada en la zona d'artesania.
- Títol habilitant de l’activitat permanent (llicència d’obertura i funcionament), en el cas de sol·licitar
una parada en la zona comercial.
Els comerços de fora del terme municipal d’Alaior hauràn d’aportar aquest document.
7. DECLAR sota la meva responsabilitat



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



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



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

8. CONSULTA (els punts no autoritzats s'han d'acreditar documentalment)
L’Ajuntament d’Alaior efectuarà les consultes de dades pròpies o d'altres administracions públiques per tramitar aquest
expedient. Seran les següents:
- Dades d’identitat (DNI), a la Direcció General de la Policia.
- Estar al corrent de Pago amb la Seguretat Social, a la TGSS.
- Estar en data, a la TGSS.
- Estar d'alta d'impostos d'activitats econòmiques i estar al corrent d'obligacions tributàries amb la AEAT.
- Títol habilitant de l’activitat permanent (llicència d’obertura i funcionament) pels comerços d’Alaior.
No autoritz l'Ajuntament a fer la consulta de dades i, per tant, aportaré tota la documentació anterior el dia
01/06/2018.

9. 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 2018

[Rúbrica]

SR. REGIDOR DE FIRES I MERCATS

El termini de presentació d’aquesta sol·licitud finalitza el 25 de maig de 2018
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