C/ Major, 35 ∙ 25123 Torrefarrera
Tel. 973 750 001 ∙ Fax: 973 750 441
ajuntament@torrefarrera.cat
www.torrefarrera.cat

ANNEX II
SOL·LICITUD CONCURS PARADES MERCAT MUNICIPAL DE TORREFARRERA
1. DADES del SOL·LICITANT ( PERSONA JURÍDICA)
CIF

Empresa o
Cooperativa
Domicili
Municipi

Província

Telèfon

Mòbil

CP
Correu

2. DADES del SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA)
Cognom

Nom

DNI

Telèfon

Mòbil

Correu

Domicili
Municipi

Provincia

CP

OBSERVACIONS:
3. DADES DEL CONCURS.
PLEC DE CLAUSULES AMDINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR EL CONCURS PER A L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIÓ DE
PARADES DE VENDA DEL MERCAT MUNICIPAL DE TORREFARRERA.
4. DOCUMENTACIÓ .
Acompanyo juntament a la sol·licitud els següents documents:

Fotocòpia del DNI, CIF en el cas de les persones jurídiques o cooperatives i estatus de la mateixa.
Descripció de les instal·lacions (fotos, etc.....)

Declaració responsable
Justificació de la procedència i característiques dels articles de venda. (fotos, etc....)
En el cas de persones jurídiques a més es farà constar:
- Referència a la documentació justificativa de la representació legal que ostenta la persona que signa
la sol·licitud.
- Referència al nom, domicili, i DNI / CIF/NIE de l’empleat o soci de l’entitat que vagi a fer ús de
l’autorització per compte d’aquesta.
Altres.................................................................................................................

Per tot allò exposat declaro que reuneixo tots els requisits sol·licitats en les bases i en la
convocatòria de la subvenció de , i sol·licito que em sigui concedida per l’Ajuntament.

Torrefarrera, ________________________________________ de 2018
Signatura de l’interessat,

C/ Major, 35 ∙ 25123 Torrefarrera
Tel. 973 750 001 ∙ Fax: 973 750 441
ajuntament@torrefarrera.cat
www.torrefarrera.cat

ANNEX III
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE CONCURS
PARADES MERCAT MUNICIPAL
DECLARACIÓ RESPONSABLE CONCRUS PARADES MERCAT MUNICIPAL
1. DADES del SOL·LICITANT ( PERSONA JURÍDICA)
CIF

Empresa o
Cooperativa
Domicili
Municipi

Província

Telèfon

Mòbil

CP
Correu

2. DADES del SOL·LICITANT (PERSONA FÍSICA)
Cognom

Nom

DNI

Telèfon

Mòbil

Correu

Domicili
Municipi

Província

CP

Declaro sota la meva responsabilitat:

Que compleixo els requisits establerts per a aquesta convocatòria, i
disposaré de la documentació que ho acredita a partir de l’inici de
l’activitat, mantindré el seu compliment durant el termini de la vigència
de l’autorització, així com que estic, donat d’alta i al corrent de
pagament de la Seguretat Social, d’alta en l’epígraf corresponent de
l’IAE i al corrent del pagament de la corresponent tarifa, o d’exempció,
l’alta en el cens d’obligats tributaris, he contractat una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura dels riscos derivats de l’exercici de
l’activitat comercial desenvolupada, i compleixo les condicions exigides
per la normativa reguladora del producte o productes a vendre.
I PERQUE AIXÍ CONSTI SIGNO AQUESTA DECLARACIÓ RESPONSABLE.

_____________________________________,_________de __________________________________de 2018

Nota: La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial en qualsevol dada o
document que acompanya aquesta declaració responsable, comporta dictar resolució
administrativa, amb audiència prèvia a l’interessa’t, deixant sense efecte el tràmit
corresponent i impedint l’exercici del dret o de l’activitat afectada, des del moment en
què es coneixen, i sense perjudici d’exigir les responsabilitats legals pertinents.

