Declaració responsable per a l’exercici de
venda ambulant o no sedentària al Terme Municipal de Marratxí
DECLARANT
Nom i llinatges .......................................................................................................................................... amb
NIF.............................................. actuant com a titular i/o representant legal de ...........................................
..................................................................................... amb NIF/CIF ...............................................................
Adreça de notificació:
Carrer/Av./Pça ................................................................................... Localitat ................................................
Codi postal ............. Municipi ............................................. Província ......................... País ............................
Telèfons ........................................ i ............................. Adreça electrònica .................................................
Sol·licitud:
• Productes comercialitzats ..............................................................................................................................
Es comercialitzaran menjars preparats:
Sí [ ]
No [ ]
• Emplaçament de l’activitat de venda Carrer/Av./Pça SANT MARÇAL Localitat SA CABANETA
• Dies de venda: del 27 de juny a l’1 de juliol.
• Metres: (façana) ........ x (fondària) ......... = .......... m2.
Quota tributària per metre quadrat o fracció, i dia natural o fracció d’ocupació, en festes patronals, fires o
mercats: 0’44 €.
IMPORTANT
Es prohibeix expressament la utilització de sistemes de reproducció de música i d’audiovisuals,
així com la música en directe.

En el cas d’infringir aquesta prohibició l’Ajuntament podrà

procedir a incoar expedient sancionador.
• Consum elèctric: es prohibeix l’ús d’endolls múltiples als quadres de subministrament.
1. Vegeu els requadres de consum elèctric i marqueu amb una creu el requadre corresponent, el qual
serà revisat per personal de l’Ajuntament.
2. Únicament es podrà marcar un tipus de tarifa entre ambdós requadres:
Subministraments d’ENLLUMENAT (Recomanam bombetes de baix consum)
Tarifa
Potència instal·lada (W)
Preu (€ x dia)
E1
de 0 a 500 W
2,04

Tarifa
F1
F2

Subministraments de FORÇA
Potència instal·lada W
Intensitat màxima (A)
fins a 2300 W
10
fins a 3680 W
16

Preu (€ x dia)
9,36
14,98

Marcar X

Marcar X

Totes les instal·lacions elèctriques compliran amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, en especial amb la
Instrucció Tècnica ITC 034 sobre “Instalaciones con Fines Especiales, Ferias y Stands”

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i
que poden ser objecte d’inclusió a altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix,
s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en
els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament de Marratxí.
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Si hi ha llocs de venda d’aliments o subministrament de begudes, les persones manipuladores hauran de
comptar amb la corresponent formació per a la manipulació d’aliments.
Els llocs de venda d’aliments que disposin de punts de cocció (fregidores, planxes, fogons, etc) hauran de
disposar d’un extintor adequat al tipus de foc o una manta tèrmica.
No es permeten els punts de cocció (fregidores, planxes, fogons, etc) que no estiguin convenientment
homologats.
De conformitat amb el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de venda
ambulant o no sedentària, DECLAR sota la meva responsabilitat:
1. Que les dades contingudes en aquest document són certes.
2. Que complesc els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici de la venda
ambulant dels productes que pretenc comercialitzar. Especialment complesc, si és el cas, els requisits
establerts en la normativa de seguretat alimentària d'aplicació.
3. Que mantindré els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l’exercici de
l’activitat.
4. Que reunesc les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de
la venda ambulant o no sedentària.
5. I que dispòs de la documentació que acredita el compliment dels requisits següents (comerciants),
autoritzant a l’Ajuntament de Marratxí per a la seva verificació:
a) Estar d’alta a l’epígraf corresponent de l’impost d’activitats econòmiques i estar al corrent de
pagament de la tarifa o, en cas d’exempció, estar d’alta en el cens d’obligats tributaris.
b) Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
c) Complir les obligacions establertes a la legislació vigent en matèria de residència i treball (els
prestadors procedents de tercers països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions
establertes a la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball).
Marratxí , .......... de ...........de 2018

(signatura)
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
• El termini per presentar aquest model d’instància és entre el 21 de maig i el 15 de juny de 2018
(ambdós dies inclosos).
• La sol·licitud no implica autorització, la qual estarà condicionada a la disponibilitat d’espai.
• L’acceptació i autorització d’ocupació anirà en funció de l’ordre d’arribada.
• Els sol·licitants per a realitzar l’activitat han de disposar de l’autorització expressa de l'Ajuntament.
L’autorització o denegació es comunicarà a la direcció de correu electrònica facilitada a la sol·licitud, i a
aquells sol·licitants que no la facilitin se’ls entregarà a les dependències de l’Àrea de Cultura (C/. Santa
Bàrbara, 9 A, Sa Cabaneta) dins de les 48 hores prèvies al desenvolupament de l’esdeveniment.
• S’avisarà als firataires de la data i hora del repartiment d’espai.
• Per muntar s’exigirà l’autoliquidació pagada d’ocupació d’espai i de subministrament elèctric.
SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses al fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament i
que poden ser objecte d’inclusió a altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix,
s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en
els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament de Marratxí.
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