Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

ACTUALITZACIÓ DE DADES DE PARADA DEL MERCAT SETMANAL
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Exposo i demano
Que, com a titular del lloc de venda número ____________ del mercat setmanal de Palafrugell, destinat a la venda
de ________________________________________________________ , presento la documentació adjunta per tal
que l'Ajuntament pugui comprovar el compliment de les condicions necessàries per a la venda no sedentària de la
parada de la qual en sóc titular.
Documents adjunts
 Declaració responsable (omplir i signar la pàgina que
hi ha a continuació)
 Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil vigent
Targeta d’autorització de lloc de venda del 2018 (en
el seu defecte fotografia mida DNI de la persona titular)
 Còpies del contracte de treball i TC2, o autònoms, i
del DNI/NIE dels ajudants (només en el cas de tenir-ne)
 En cas de producció pròpia: Còpia de la Declaració
única agrària o documentació que acrediti la seva
procedència
 Altres documents (manipulació d'aliments, etc.)
Indiqueu-los:

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Declaració responsable per a l’actualització de dades de parada del mercat setmanal
En/Na __________________________________________________________________ amb DNI/NIE
núm. _______________________ , als efectes de comprovar i tramitar l'actualització de dades de la
parada núm. ____________ del mercat setmanal de Palafrugell, declaro responsablement que
reuneixo les condicions següents:
a) Estar donat d'alta al cens d'obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals
inherents a l'exercici de la venda no sedentària.
b) Estar donat d'alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que
correspongui, tant pel que fa al titular com en relació amb els seus possibles empleats.
c) Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques que siguin
d'aplicació als productes que s'ofereixin a la venda.
d) Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima (el
reglament diu 90.000€) dels riscos derivats de l'exercici de l'activitat comercial
desenvolupada, segons concreta el reglament.
e) Totes les persones de la parada compleixen els requisits establerts per la normativa vigent
per tal d'exercir l'activitat.
f) Quan es tracti de venedors extracomunitaris: que està en possessió dels permisos de
residència i de treball corresponents, així com del compliment d'allò que estableixi la
normativa específica.
g) Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d'aliments, si escau, per a la venda d'aquests productes que ho requereixin.
h) Mantenir el compliment dels requisits i la documentació durant el termini de vigència de
l'autorització.
i) Que autoritzo a l'ajuntament per tal que anualment pugui fer les comprovacions pertinents en
relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com
altres consultes en els registres i arxius d'altres administracions i entitats públiques.
I per què així consti, signo aquesta declaració responsable.
Signatura

Deixar en blanc la sol·licitud

Data

Imprimir la sol·licitud

