ANNEX 1: MODEL INSTÀNCIA PER A LA OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ
TEMPORAL DE LA VIA PÚBLICA MITJANÇANT INSTAL·LACIÓ DE PARADES DE VENDA,
AMB MOTIU DE LA FIRA DE LA MATANÇA DEL PORC.
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

DNI o NIF:

Representat:

DNI o NIF:

Adreça:
Població:
Telèfon:

C.P.:
Mòbil:

e-mail:

Autoritzo a l’Ajuntament rebre en relació a la present sol·licitud les comunicacions al correu electrònic
indicat: SI:
NO:
SOL·LICITO
Parada matança del porc (espai únic de 2 metres de fondària i amplada en múltiples de 2 metres):
Indicar Amplada en m: ____
Marqueu la tipologia de la vostra parada:
□
□
□

Productes relacionats amb el porc
Productes d’artesania
Productes d’alimentació

Descripció dels productes de la parada:

□

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN
Fotocòpia DNI/NIF/NIE del sol·licitant i del representant si és el cas o escriptura de constitució de
l’entitat (en cas de ser persona jurídica)

□

Declaració responsable segons annex 2 de les bases

□

Compromís del sol·licitant de contractar una pòlissa d’assegurança, i donar-se d’alta del IAE i
RETA, d’acord amb l’annex 3 de les bases

□

Una mínim d’una fotografia dels productes que s’ofereixen

□

Una fotografia de l’estructura desmuntable, amb indicació de les seves mesures.

□

Carnet d’artesà, si és el cas.

La Cellera de Ter,

de 20

Signatura de la persona sol·licitant / representant
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer creat per l’Ajuntament de la Cellera de Ter per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al
seguiment dels tràmits, actuacions i l’exercici de les seves competències i funcions. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
oposició i, si és el cas, cancel·lació, tot adreçant-se a l’Ajuntament.

Instruccions per emplenar la Sol·licitud:
• Empleneu l’apartat del sol·licitant amb les dades de la persona física o jurídica que formula la sol·licitud o del
representant si és el cas aportant el corresponent document de representació. Per a una major celeritat en la
comunicació es recomana autoritzar a l’Ajuntament l’ús del correu electrònic.
• En l’apartat Sol·licito cal indicar el metres d’amplada de la parada a instal·lar tenint en compte que la fondària és
única per a totes les parades i serà de 2 metres. Per l’ amplada l’espai mínim a ocupar serà de 2 metres i es
concedirà l’espai en múltiples de 2 (2,4,6,8, 10... metres) . Per a sol·licituds d’amplada diferents sempre es concedirà
l’espai i es liquidarà la taxa per el múltiple de 2 superior (Exemple: Si es demanen 3 metres es concedirà l’espai i es
liquidarà la taxa per 4 metres d’amplada.

ANNEX 2 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE:

En/Na___________________________________________________,
amb
DNI/NIE
_____________________, actuant en nom propi o en representació de la
societat,___________________________________________
amb
NIF
número
_________________________,domiciliada a _________________________________
__________________________
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
Que conec i accepto les bases per participar a la Fira de la Matança del Porc edició 2019
Que tinc plena capacitat jurídica i d’obrar
Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries
Que estic al corrent en el compliment de les meves obligacions amb la Seguretat Social
Que no em trobo comprès en cap de les circumstàncies que impedeixen contractar amb
l’Administració pública determinades a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 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 2014.
Que, en el supòsit que es tracti d’una parada de productes alimentaris, ha realitzat
formació en la manipulació d’aliments que preveu el capítol 8.1 de l’Annex II del
Reglament 852/2004, de 29 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de
2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i altra normativa vigent en
manipulació d’aliments
Que compleixo amb tots els requisits tècnics i sanitaris que garanteixin la seguretat dels
aliments que es comercialitzaran a la parada per tal que no puguin suposar un risc per a la
salut dels consumidors.

Que totes les dades declarades en aquest document i en la sol·licitud que l’acompanyen així
com la seva documentació són certes.

Signatura i data:

La Cellera de Ter, a ___ de ________________ de 20__.
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals, les dades facilitades seran incloses en el fitxer del Registre de documents de l’Ajuntament, i que
podrà exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades en qualsevol moment.

ANNEX 3 DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN CAS DE RESULTAR TITULAR D’UNA
LLICÈNCIA.

En/Na____________________________________, amb DNI/NIE _____________________,
actuant
en
nom
propi
o
en
representació
de
la
societat,___________________________________________
amb
NIF
número
_________________________,
domiciliada
a
____________________________________________________________________________
En cas de ser adjudicatari d’una llicència,
EM COMPROMETO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT,
1.- Subscriure per el dia de la fira, una pòlissa de responsabilitat civil exigida en les bases per
participar a la fira (cobertura mínima de 150.000 €).
2.- Donar-me d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA)
el dia de la fira.
3.- Donar-me d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) el dia de la fira.

La Cellera de Ter, _____ de __________ de 2019.

