AJUNTAMENT D’ALBUIXECH (VALENCIA)
Plz. de l’Ajuntament nº 1 Albuixech -46550 Tel. 961400601 Fax 961401284 -CIF P4601400G

SOLICITUD PUESTO MERCADO VENTA NO SEDENTARIA/ SOL·LICITUD LLOC MERCAT VENDA NO SEDENTÀRIA
DATOS DEL RESPONSABLE: / DADES DEL RESPONSABLE:
SOLICITANTE / SOL·LICITANT

DNI / DNI

DIRECCIÓN / DIRECCIÓ

TELÉFONO / TELÈFON

MUNICIPIO / MUNICIPI

C. POSTAL / C. POSTAL

PROVINCIA / PROVINCIA

REPRESENTADA POR / REPRESENTADA PER

DNI / DNI

DIRECCIÓN / DIRECCIÓ

TELÉFONO / TELÈFON

MUNICIPIO / MUNICIPI

C. POSTAL / C. POSTAL

PROVINCIA / PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO / CORREU ELECTRÒNICO

FAX / FAX

ALTA/
ALTA

TRANSMISIÓN/
TRANSMISSIÓ

1. MODALIDADES DE VENTA NO SEDENTARIA AUTORIZADAS EN EL MUNICIPIO/
1. MODALITATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA AUTORITZADES EN EL MUNICIPI


MERCADO PERIÓDICO DE LOS SÁBADOS / MERCAT PERIÒDIC DELS DISSABTES:________________________________



MERCADOS OCASIONALES/ MERCATS OCASIONALS
(especificar/especificar):________________________________________________________________________________________



VENTA AISLADA EN UBICACIÓN FIJA (especificar fecha y lugar)/ VENDA AÏLLADA EN UBICACIÓ FIXA (especificar data i lloc):
____________________________________________________________________________________________________________

2. PRODUCTOS DE VENTA/
2. PRODUCTES DE VENDA
*Especificar____________________________________________________________________________________________________________
ALIMENTACIÓN/
ALIMENTACIÓ



FRUTERÍA_VERDULERÍA/
FRUITERIA_VERDULERIA

DECORACIÓN/
DECORACIÓ



CALZADO /
CALÇAT



CERÁMICAS /
CERÀMIQUES





COMPLEMENTOS/
COMPLEMENTS

MARROQUINERÍA/
MARROQUINERIA





BISUTERÍA
BIJUTERIA

MENAJE HOGAR/
PARAMENT LLAR



PLANTAS/
PLANTES



CONFECCIÓN/
CONFECCIÓ





*NO CLASIFICADOS/
* NO CLASIFICATS



3. CARACTERÍSTICAS DE OCUPACIÓN/ CARACTERÍSTIQUES D’OCUPACIÓ

Largo/Llarg ____________________Ancho/Ample_______________________________Superficie/Superfície__________________________m2

4. VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA VENTA (si fuera el caso) /
4. VEHICLE UTILITZAT PER A LA VENDA (si fóra el cas)
Matrícula/Matrícula _____________________, Marca/Marca_______________________y/i Modelo/Model______________________________

5. DECLARACIÓN RESPONSABLE EXPRESA: / DECLARACIÓ RESPONSABLE EXPRESSA:

cumplimiento durante el tiempo de vigencia de la autorización./ Que coneix i complix amb els requisits establits en l'ordenança
de VNS vigent, comprometent-se a mantindre el seu compliment durant el temps de vigència de l'autorització.
en posesión o en trámite de la documentación que así lo acredite a partir del inicio de la actividad. / Estar en possessió o en
tràmit de la documentació que així ho acredite a partir de l'inici de l'activitat.

Albuixech,

de

de

Firma/Signatura

AJUNTAMENT D’ALBUIXECH (VALENCIA)
Plz. de l’Ajuntament nº 1 Albuixech -46550 Tel. 961400601 Fax 961401284 -CIF P4601400G

deuda
alguna con la Hacienda Municipal que pueda impedir la prestación de servicios de mercado o por la imposición de sanciones. /
Estar donat d'alta i al corrent de les seues obligacions tributàries, així com en el pagament de la Seguretat Social i no mantindre
cap deute amb la Hisenda Municipal que puga impedir la prestació de serveis de mercat o per la imposició de sancions
Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto/s objeto de la venta no sedentaria y en caso de
productos alimenticios, además, deberán cumplir con los requisitos higiénico-sanitarios. / Reunir les condicions exigides per la
normativa reguladora del producto/s objecte de la venda no sedentària i en cas de productes alimentaris, a més, hauran de
complir amb els requisits higiènic-sanitaris.
cha documentación, si fuera el caso. /
Estar donat d'alta en l'epígraf corresponent de l’IAE i en disposició d'acreditar aquesta documentació, si fos el cas.
Que dispone de la estructura o instalaciones necesarias y adecuadas para el ejercicio de la actividad, conforme prescripción
normativa y legislativa, según el producto de venta. / Que disposa de l'estructura o instal·lacions necessàries i adequades per a
l'exercici de l'activitat, d'acord prescripció normativa i legislativa, segons el producte de venda.
bición e incompatibilidad para contratar con la Administración, según la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. / Que no hi hagi
incorregut en cap de les causes de prohibició i incompatibilitat per a contractar amb l'Administració, segons la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de al 2014.
legislación vigente en materia de residencia y trabajo, además de cumplir los requisitos para realizar la actividad de la VNS. /
Els estrangers procedents de tercers països hauran d'acreditar el compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent
en matèria de residència i treball, a més de complir els requisits per a realitzar l'activitat de la VNS.

Albuixech,_____ de ____________ de 20____

Fdo.: ____________________________________

Los datos facilitados por el interesado en esta solicitud pasarán a formar parte de la base de datos de este Ayuntamiento y podrán ser
utilizados por los titulares del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad
con la Ley Orgánica15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante instancia presentada ente-el Registro General de entrada en el Ayuntamiento. / Les dades
facilitades per l'interessat en aquesta sol·licitud passaran a formar part de la base de dades d'aquest Ajuntament , i podrán ser
utilitzats pels titulars del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seves competències. De conformitat amb la
Llei Orgànica15 / 1999, de protecció de dades de caràcter personal vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'entrada a l'Ajuntament

Albuixech,

de

de

Firma/Signatura

