AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D’ALCANAR
C/ Generalitat, 10 – 43530 Alcanar (Tarragona)
Tel. 977 73 20 13 – Fax: 977 73 07 90
Web: www.alcanar.cat

SOLLICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA
DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Nom i cognoms / Nombre y Apellidos

DNI

En representació / En representación

NIF

Domicili / Domicilio

Número / Pis / Porta

Població / Población

CP

Telèfon

EXPOSA / EXPONE
(Fets en els quals fonamenteu la vostra sollicitud / Hechos en los que fundamenta su solicitud)
- DNI, domicili, nom i cognoms dels empleats o socis que vagin a fer ús de l’autorització en cas de o coincidir amb el titular
peticionari
- Nombre d’inscripció en el Registre de comerciants
- Expressió de si la sollicitud correspon a l’adjudicació d’un lloc vacant o la renovació d’una autorització concedida
- Epígraf IAE
- Tipologia de productes que es pretén comercialitzar
- Descripció de les installacions o sistemes de venda (camió-botiga o parada)
- Declaració expressa que el sollicitant coneix les normes a que ha d’ajustar-se la seva activitat i s’obliga a la seva observació.
DEMANA / SOLICITA:
Sollicita l’autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària
Signatura / Firma,

Alcanar,

de

de 201
DARRERA CONSTA LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR →

ILLM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR

SOLLICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR:
•

Fotografia actualitzada, a color i en grandària carnet, del titular del lloc i persones que vagin a
exercir la venda.

•

Fotocòpia compulsada del DNI del sollicitant i dels DNI de la resta de les persones que vagin
exercir la venda en el lloc.

•

Certificat expedit per l'Agència Tributària on consti que el titular està donat d’alta en l'Impost
d'Activitats Econòmiques o si escau en el cens d’obligats tributaris (model 036).

•

Documentació acreditativa de trobar-se d’alta en el Registre de comerciants.

•

Documentació acreditativa d’estar en situació d’alta o assimilada en el règim corresponent de la
Seguretat Social i al corrent de pagament de la quota per a totes les persones que vagin a
exercir la venda en el lloc.

•

Certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.

•

Documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament
d’Alcanar.

- En cas que el sollicitant sigui una persona jurídica:
•
•
•

Fotocòpia compulsada de la Targeta d'Identificació de Persones Jurídiques.
Fotocòpia compulsada de les escriptures de constitució.
Fotocòpia compulsada dels documents que provin la relació de les persones físiques que van a
exercir la venda amb la persona jurídica titular de l’autorització.

•

En el cas d’estrangers no membres de la Unió Europea, documentació acreditativa d’haver
obtingut els corresponents permisos de residència i treball.

•

Rebut acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil
concertada.

