A EMPLENAR PER L'ADMINISTRACIÓ

SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT

Núm. Expedient

Núm. Registro

Model

Data

Òrgan/Centro/Unitat

Codi Identificació

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms/Raó Social

NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província

Fax

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i Cognoms

NIF

Adreça

Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província

Fax

Correu electrònic

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ 1

 Sol·licitant
 Representant

 Notificació electrònica
 Notificació postal

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
Exercir la venda ambulant de __________________________ [descripció detallada dels productes
que pretén vendre] i col·locar un lloc de venda [instal·lació mòbil (desmuntable/transportable), que
compleix el que es disposa en les reglamentacions tècnic-sanitàries i en la normativa reguladora
aplicable], les dimensions de la qual són: ______ (front), __________ (alt), i ________ (ample),
ocupant un total de _____ m2, a la zona urbana d'emplaçament autoritzat per a això en el seu
terme municipal.
A fi d'acompanyar la sol·licitud d'autorització per a l'exercici de la venda ambulant de __________,
de conformitat amb l'article 5 del Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula
l'exercici de la venda ambulant o no sedentària, realitza la següent,
DECLARACIÓ RESPONSABLE
PRIMER. Que es compleixen els requisits establerts per a l'exercici de l'activitat tant en el Reial
decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no
sedentària, com en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, en la Llei
11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears i en l'Ordenança Municipal reguladora de
la Venda Ambulant [Si escau]
SEGON. Que el sol·licitant està en possessió de la documentació que acredita el compliment dels
requisits a partir de l'inici de l'activitat.
TERCER. Que el sol·licitant es compromet a mantenir el compliment dels requisits durant el termini
de vigència de l'autorització.
QUART. Que el sol·licitant certifica estar donat d'alta en l'epígraf corresponent de l'impost
d'activitats econòmiques i al corrent en el pagament de la tarifa o, en el cas d'estar exempts, estar
donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.
[La circumstància d'estar donat d'alta i al corrent del pagament de l'impost d'activitats
econòmiques o, si escau, en el cens d'obligats tributaris, haurà de ser acreditada, a opció de
l'interessat, bé per ell mateix, bé mitjançant autorització a l'Administració perquè verifiqui el seu
compliment]
CINQUÈ. Que el sol·licitant està al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat
Social.
SISÈ [Si escau]. El sol·licitant acredita el compliment de les obligacions establertes en matèria
d'autoritzacions de residència i treball.
SETÈ. Que reuneix les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes
objecto de la venda ambulant o no sedentària

Per tot la qual cosa, SOL·LICIT que, de conformitat amb el que es disposa en els articles 48 de la Llei
11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears; en concordança amb el Reial decret
199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant no sedentària i els
articles 53 a 55 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista i previs els
tràmits corresponents i la documentació presentada, se'm concedeixi l'autorització per a l'exercici de la
venda ambulant.

DOCUMENTACIÓ APORTADA2
1.
2.
3.
4.
5.

TERMINI DE RESOLUCIÓ I EFECTES DEL SILENCI
De conformitat amb l'establert en l'article 9.5º del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals
aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en relació amb la seva sol·licitud, se li comunica que el
TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ d'aquest procediment i per a la notificació de l'acte que li posi terme
és d'un mes.
Transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagi dictat i notificat per l'Administració la resolució
corresponent, l'EFECTE DEL SILENCI ADMINISTRATIU serà desestimatori, de conformitat amb
l'establert en l'article 9.7º.b) del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret
de 17 de juny de 1955.
No obstant això, el citat termini màxim legal per resoldre el procediment i notificar la resolució es
podrà suspendre en els casos previstos en l'article 22 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

DATA I SIGNATURA
Declaro sota la meva responsabilitat que les dades facilitades són certes.
A ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El sol·licitant o el seu representant legal,

Signat: _________________
[Il·lm.] SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ________________.

AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, aquesta Administració li informa que les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la
seva sol·licitud seran incorporats i tractats de forma segura i confidencial en els corresponents fitxers.
La recollida i tractament d'aquestes dades té com a fi l'exercici per part d'aquesta Administració de les
funcions i competències atribuïdes legalment, incloses les relatives a la comunicació, notificació i
qualsevol altra actuació que es derivi de les relacions jurídic-administratives dutes a terme en aquesta
Administració i de les quals vostè sigui titular; així com la formació i manteniment dels propis fitxers.
Si ho desitja, pot accedir a les dades facilitades, així com de sol·licitar, si escau, la seva rectificació,
oposició o cancel·lació, dirigint una comunicació escrita a aquesta Administració.

