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SOL·LICITUD DE MERCATS VNS 

Versión 1.0 - 13/12/2017

DATA_______________

NÚM. ________________

REGISTRE 

 

DADES PERSONALS

Nom i cognoms CIF/NIF/NIE

En qualitat de (interesado/a, en representación de..)

Adreça Localitat Província

C. Postal Telèfon/mòbil

Correu electrònic:

□ La persona sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l'adreça de correu electrònic que assenyala, en els termes
previstos en l'article 13 de la Llei 39/2015. Igualment, es recomana que faciliteu un telèfon per a rebre-hi comunicacions.

SOL·LICITE

RENOVACIÓ DE LA PARADA DE MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT DE:

ELS PINS PARADA NÚM. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA NÚM. MÒDULS 
ELS FILTRES PARADA NÚM. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA NÚM. MÒDULS 

TITULAR DE LA PARADA: 

AUTORITZAT/DA: NIF/NIE

AUTORITZAT/DA: NIF/NIE

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA: Segons l’Ordenança municipal de venda no sedentària (BOP núm. 138, 12-04-2013)

NIF del titular i de les persones autoritzades, designades per aquest.
Declaració censal d'alta en Hisenda per a la venda del producte o dels productes objecte de la concessió.
Alta en el règim de la Seguretat Social que corresponga a la fórmula jurídica del seu negoci, tant del titular com de les

persones col·laboradores autoritzades, si n’hi haguera.
Certificat d'Hisenda d'estar al corrent de les obligacions tributàries.
Informe actualitzat de la vida laboral emés per la Tresoreria de la Seguretat Social, tant del titular com de les persones

col·laboradores, si n’hi haguera.
Certificat de la Tresoreria d'estar al corrent del pagament de la Seguretat Social, tant del titular com de les persones

col·laboradores, si n’hi haguera.
Permís de residència i treball per a les persones estrangeres.

 En cas de cooperatives, acreditació dels socis i les sòcies cooperativistes i, si escau, de les persones assalariades.
Full de liquidació model 057
Contracte de treball o alta d’autònoms de les persones col·laboradores autoritzades
Altres: 

Declare que no sóc deutor d’aquest Ajuntament ni de cap altra administració.

 Manises

Signatura:

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES
De conformitat amb la Llei  Orgànica  15/99, de Protecció de Dades de Caràcter  Personal, les dades que heu facilitat  en aquest
formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions
pròpies en  l’àmbit de les seues competències,  i podreu exercitar els drets d’accés i rectificació, per mitjà d’instància presentada
davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es
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