Declaració responsable per a l’exercici de venda ambulant o no sedentària al Terme
Te
Municipal de Marratxí
– XX Fira de Tardor “La fira del producte local i ecològic”.
ecològic

4 de novembre de 2018
DECLARANT
Nom i llinatges…………………………………………………………………..…...…
llinatges………………………………………………………………
amb NIF.........................................
actuant com a titular i/o representant legal de .......................................................
............................
amb NIF/CIF ...............................
.....
Adreça de notificació:
Carrer/Av./Pça ....................................
..............................núm. .................. Localitat .......................................................
Codi postal .............. Municipi .....................................Província
............
............................................
............... País .............................
Telèfon ..................................................
........................................................ Adreça electrònica ............................................................
................
Sol·licitud:
• Emplaçament de l’activitat de venta a la Plaça de SANT MARÇAL i carrers voltants (SA CABANETA).
• Productes comercialitzats ....................................................................................................
.......................................................................................................................................
•

Es comercialitzen menjars preparats:

•
•
•
•
•
•

Productes ecològics:
Sí
No
Carta d’artesà, núm. ...........................
Mestre artesà, núm. ...........................
Empresa amb qualificació artesanal, núm. .............................
Metres: (façana) ........ x (fondària)
ària) 2 = .......... m2
Fotos del trast

Sí

No

Totes les instal·lacions elèctriques compliran amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, en especial amb la
Instrucció Tècnica ITC 034 sobre “Instalaciones
Instalaciones con Fines Especiales, Ferias y Stands”.
De conformitat amb el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual se regula l’exercici de venda
ve
ambulant o no
sedentària, DECLAR sota la meva responsabilitat:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Que les dades contingudes en aquest document són certes.
Que complesc els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l’exercici de la venda ambulant dels productes
que pretenc comercialitzar. En especial complesc, si n’és el cas, els requisits establerts a la normativa sanitària
d’aplicació.
Que mantindré els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat.
Que la data de la venda és el dia 4 de novembre de 2018.
201
Que reuneixo les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda ambulant o
no sedentària.
Acreditar formació exigible en manipulació d’aliments per els estands
nds de venta d’aliments o subministrament de begudes. En
cas de venta d’aliments en punts de cocció (fregidores, fogons, planxes, fogons, etc) hauran d’estar homologats i disposar
d’un extintor adequat al tipus de foc o una manta tèrmica.
I que dispòs de la
a documentació que acredita el compliment dels requisits següents (comerciants), autoritzant a
l’Ajuntament de Marratxí per a la seva verificació
a) 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
trebal (prestadors procedents de
tercers països hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establertes a la legislació vigent en matèria
d’autoritzacions de residencia i treball).

Signatura,
Marratxí , a ...... de ...................................de
..........de 2018
201
INFORMACIÓ D’INTERÈS
• Termini
ini per presentar instància: del 8 al 19 d’octubre de 2018. L’autorització estarà condicionada a la disponibilitat
d’espai.
• Només es podrà accedir al recinte firal fins a les 8:00 h.
h. L'estand haurà de romandre muntat des de les 9:00 h.
fins a les 17:00 h (horari previst de finalització de la fira).
• S'avisarà als firaires autoritzats de la data i hora del repartiment d'espai.
• Tindran preferència en l’assignació del espai de venta els mestres artesans, el producte
product local i ecològic.

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

AMM.19.01.01.03

De acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la persona interesada
interesada que los datos facilitados se incluirán en el
fichero automatizado del Registro de documentos del Ayuntamiento y que pueden ser objeto de inclusión en otros ficheros automatizados para realizarles
realiza
tratamiento informático.
Así mismo se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos incluidos en la legislación
vigente, mediante un escrito dirigido al Ayuntamiento de Marratxí.

