E.M.D.
BÍTEM

Mossèn Jacint Verdaguer, 23
43510 - Bítem

bitem@tortosa.cat

T 977 59 65 09
F 977 59 65 42

SOL·LICITUD LLICÈNCIA MERCAT AMBULANT
SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF/NIE

Adreça electrònica

Telèfon

Domicili

Home
Codi Postal

Municipi

Dona

EXPOSO:
Que amb motiu del mercat de venda no sedentària que es celebra tots els dijous no festius a l’EMD de Bítem.

SOL·LICITO:
Que em sigui concedida la Llicència per establir una parada de venda ambulant a la via pública.
Eventual, per al dia __________ de ___________________ de ________
Tipus de Llicència
Fixa

Trimestral

(del ____/_____/_____ al ____/_____/_____)

Semestral

(del ____/_____/_____ al ____/_____/_____)

Anual

(del ____/_____/_____ al ____/_____/_____)

DOCUMENTS APORTATS:
Còpia del justificant d’alta de l’IAE a l’epígraf corresponent i justificant d’estar al corrent de pagament.
Còpia de l’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i rebut de pagament vigent.
Còpia de la documentació relativa als treballadors que tingui al seu càrrec a la parada.
Dues fotografies tamany carnet.
Còpia del rebut o carta de pagament que acrediti que està al corrent en el pagament dels drets i taxes
d’aquest tipus de venda.
En cas de ser estranger, còpia de la documentació acreditativa dels permisos de residencia i treball.
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Bítem, __________d’/de__________________ de ________

Signatura del sol·licitant

ALCALDE – PRESIDENT DE L’EMD DE BÍTEM
De conformitat amb l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us
informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquesta sol·licitud s’incorporaran al fitxer “Padró municipal de
parades ambulants”, la finalitat de la qual és identificar els paradistes del mercat de venda no sedentària. Les dades de caràcter personal
que us demanem són absolutament necessàries per a gestionar adequadament la vostra sol·licitud, per tant, és obligatori que empleneu
els camps oportuns perquè, si no ho feu, no podrem atendre degudament la vostra sol·licitud. Els sol·licitants les dades dels quals siguin
objecte de ser tractades podran exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts per la
LOPD, adreçant una sol·licitud per escrit acompanyada d’una fotocòpia del document nacional d’identitat, a l’EMD de Bítem, Travessia
Mossèn Jacint Verdaguer, 23, 43510 – Bítem.

