MERCAT AMBULANT: DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CESSIONARI PER A
SOL·LICITUDS DE TRANSMISSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ
1. DADES PERSONALS DE L’INTERESSAT
...............................................................................................................DNI/NIE/NIF...............................
En representació.....................................................................................CIF.............................................
Domicili................................................................................................Núm...... Pis........ Porta.................
Població.............................................................................................. Codi Postal....................................
Tel.............................. Fax..................... E-mail.........................................................................................
2. DECLARACIÓ RESPONSABLE (marqui amb una creu cadascuna de les opcions corresponents)
Als efectes de què em sigui tramesa l’autorització administrativa del lloc de mercat número...............,
per a la venda de ...................................................................................................................................
DECLARO sota la seva responsabilitat, que:
Estic donat d’alta al cens d’empresaris i professionals d’Hisenda (models 036 i 037) o IAE, si
s’escau, en l’activitat pròpia de la parada, i d’alta en el regim corresponent de la Seguretat Social.
O, en cas, contrari,
Em comprometo a donar-me d’alta al cens d’empresaris i professionals d’Hisenda (models 036
i 037) o IAE, si s’escau, en l’activitat pròpia de la parada, i d’alta en el regim corresponent de la
Seguretat Social una vegada sigui autoritzada la transmissió i dins del termini que a l’efecte se
m’atorgui abans d’exercir la venda.
Tinc una assegurança de responsabilitat civil vigent que cobreix l’activitat i la instal·lació.
O, en cas, contrari,
Em Comprometo a contractar-la una vegada sigui autoritzada la transmissió i dins del termini
que a l’efecte se m’atorgui abans d’exercir la venda.
Estic al corrent de les obligacions municipals, tributaries i de la Seguretat Social.
Autoritzo a l’Ajuntament per a obtenir directament dels òrgans administratius competents les
dades o documents registrals que es requereixin pet tal de procedir a la petició de transmissió i
quantes d’altres qüestions derivin de l’autorització posteriorment.
Accepto les causes de revocació previstes normativament
Em comprometo a aportar tota la documentació anterior (original i fotocòpia) dins dels terminis
establerts.
Sóc coneixedor del total del deute dels exercicis pendents per la persona cedent el qual
assumeixo plenament i faré efectius dins del pla fixat per l’Ajuntament durant el període que
correspongui.
Em comprometo amb quantes altres requisits i condicions disposen la normativa municipal i
general d’aplicació.
3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Badia del Vallès,.... de ............... de..............

Signatura

