Registre d’entrada

IMPRIMIR FORMULARI

c/ Sant Roc, 6 , 46600 ALZIRA
Tel.: 96 240 04 50 · Fax: 96 240 13 91
www.alzira.es / ajuntament@alzira.es
CIF: P-4601700J

PUB I 014 V

ESBORRAR FORMULARI

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA NO SEDENTÀRIA

DADES PERSONALS (*)
Nom i cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Domicili

Localitat

Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

SOL·LICITE
EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ - Página 1 de 2

La CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL per a exercir la venda no sedentària en una parada en el mercat ambulant setmanal
dels dimecres.
Producte

Metres

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declare des de la meua responsabilitat:

1. El compliment dels requisits establerts per a l’exercici de la venda no sedentària i de les condicions per a la comercialització
dels productes que es pretenguen oferir, en els termes establits en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril i en l’Ordenança
Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària d’Alzira.
2. Estar en possessió de la documentació acreditativa a partir de l’inici de l’activitat.
3. Mantindre el seu compliment durant la vigència de l’autorització.
El/la declarant, a efectes de la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, AUTORITZA l’Ajuntament d’Alzira perquè
puga comprovar d’altres administracions públiques la informació relativa a les dades declarades i totes aquelles que es necessiten per
a la tramitació i resolució de l’expedient.
NO

SÍ

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

Documentació acreditativa per al barem dels mèrits (consulteu
darrere)

Alzira,

de

de 20

PUB I 014 V – Rev. 0 - 20140224
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietats de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

CRITERIS DE VALORACIÓ (ART. 20 ORDENANÇA VENDA NO SEDENTÀRIA)
Nacionalitat d’algun país de la Unió Europea (5 punts)
Altres mercats (màxim 7 punts)
Experiència (màxim 17 punts)
Antiguitat en altres mercats (màxim 10 punts)
Sol·licituds anteriors de llicència a Alzira (màxim 5 punts)
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Pertinença a associacions de comerciants (1 punt)
Fills menors d’edat (1 punt pel primer, 0,50 punts pel segon i 0,25 punts per la resta)
Sol·licitant (3 punts)
Minusvalidesa (màxim 5 punts)
Membre de la unitat familiar (2 punts)
Producte diferencial (5 punts)
Desocupació (1 punt)
Primer treball (1 punt)
De menys de 50 hores (0,05 punts per cada curs)
Cursos de formació (màxim 1 punt)

Entre 50 i 100 hores (0,10 punts per cada curs)
Més de 100 hores (0,20 punts per cada curs)
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Adreça electrònica

Fax

C. Postal
Tel.

Tel. mòbil

SOL·LICITE
La CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA MUNICIPAL per a exercir la venda no sedentària en una parada en el mercat ambulant setmanal
dels dimecres.
Producte

Metres

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declare des de la meua responsabilitat:

1. El compliment dels requisits establerts per a l’exercici de la venda no sedentària i de les condicions per a la comercialització
dels productes que es pretenguen oferir, en els termes establits en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril i en l’Ordenança
Municipal Reguladora de la Venda No Sedentària d’Alzira.
2. Estar en possessió de la documentació acreditativa a partir de l’inici de l’activitat.
3. Mantindre el seu compliment durant la vigència de l’autorització.
El/la declarant, a efectes de la normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal, AUTORITZA l’Ajuntament d’Alzira perquè
puga comprovar d’altres administracions públiques la informació relativa a les dades declarades i totes aquelles que es necessiten per
a la tramitació i resolució de l’expedient.
NO

SÍ

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD

SIGNATURA DEL/DE LA SOL·LICITANT

Documentació acreditativa per al barem dels mèrits (consulteu
darrere)

Alzira,

de

de 20

PUB I 014 V – Rev. 0 - 20140224
(*) Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietats de l’Ajuntament d’Alzira i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició per mitjà d’instància presentada al
Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALZIRA

CRITERIS DE VALORACIÓ (ART. 20 ORDENANÇA VENDA NO SEDENTÀRIA)
Nacionalitat d’algun país de la Unió Europea (5 punts)
Altres mercats (màxim 7 punts)
Experiència (màxim 17 punts)
Antiguitat en altres mercats (màxim 10 punts)
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Sol·licituds anteriors de llicència a Alzira (màxim 5 punts)
Pertinença a associacions de comerciants (1 punt)
Fills menors d’edat (1 punt pel primer, 0,50 punts pel segon i 0,25 punts per la resta)
Sol·licitant (3 punts)
Minusvalidesa (màxim 5 punts)
Membre de la unitat familiar (2 punts)
Producte diferencial (5 punts)
Desocupació (1 punt)
Primer treball (1 punt)
De menys de 50 hores (0,05 punts per cada curs)
Cursos de formació (màxim 1 punt)

Entre 50 i 100 hores (0,10 punts per cada curs)
Més de 100 hores (0,20 punts per cada curs)

