Ajuntament de Llançà

www.llanca.cat

Av. Europa, 37
17490 Llançà
Tel. 972 38 01 81
llanca@llanca.cat
www.llanca.cat

Declaració responsable per a l’exercici de la venda no sedentària en el mercat
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

INTERESSAT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

DADES DE LA PARADA
Número de parada

Metres lineals

Producte autoritzat
Assisteixo al mercat no sedentari de Llançà amb vehicle botiga:

Sí

No

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Primer.- Que compleixo les següents condicions per a l’exercici de la venda no sedentària:
Estic donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i he satisfet les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària,
tant estatals com les autonòmiques les locals.
Estic donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social.
Disposo d’una assegurança de responsabilitat civil vigent, suficient i proporcionada per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es puguin causar en l’exercici de l’activitat (mínim 300.000 €) i estic al corrent de pagament.
Compleixo tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que són d’aplicació als productes que venc.
Disposo de la documentació que acredita el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments.
Que, com a titular d’un vehicle - botiga, disposo de la documentació acreditativa de vehicle - botiga.
Que, com a venedor extracdomunitari, estic en possessió del spermisos de residència i de treball corresponents, així com del compliment
d’allò que estableix la normativa específica.
Segon.- Que disposo de la documentació que acredita el compliment de les condicions assenyalades al punt anterior, i em comprometo a mantenir
el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
Tercer.- Que les persones autoritzades per exercir la venda en la parada de la qual en sóc titular estan donades d’alta en règim el de la Seguretat
Social que correspongui i són:

La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjunten tenen caràcter essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’art. 38 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llançà,		

de		

de 20

Signatura

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.

