Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

ÀREA DE SERVEIS I CIUTADANIA

AUTORITZACIÓ PER COMPROVAR EL COMPLIMENT DE
LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT
SOCIAL PER A L’EXERCICI DE LA VENDA NO
SEDENTÀRIA
VPU-014

DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA PARADA
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF

NIE

Passaport

NIF

NIE

Passaport

Modalitats:
Parada del mercat setmanal de Sant Cosme
Castanyeres
Gelats
Xurreries
Quioscos premsa
Altres modalitats de venda
DADES DEL/ DE LA REPRESENTANT
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

Notificacions
De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les
administracions públiques declaro conèixer que l’únic mitjà per relacionar-me amb l’administració és per mitjans
electrònics (imprescindible certificat digital), a la meva bústia electrònica accessible des de
https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Els avisos de les notificacions electròniques es practicaran als mitjans següents:
Al telèfon mòbil

A l’adreça de correu electrònic

AUTORITZACIONS
D’acord amb el que estableix l’article 5.3 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants, AUTORITZO al ajuntament del Prat de Llobregat, en relació a la meva sol·licitud d’ocupació de la via pública,
a:
Efectuar les comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les meves obligacions tributàries i
de Seguretat Social, durant tot el període de vigència de l'autorització.
(Continua al darrere)

DATA I SIGNATURA
El Prat de Llobregat,

DOCUMENTACIÓ APORTADA
de/d’

de

Signatura electrònica del representant legal

1

2

3

4
5

PROTECCIÓ DE DADES
He estat informat/ada i accepto la política de protecció de dades.
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades
de conformitat amb la informació continguda a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es pot trobar informació addicional a la seu electrònica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades
SR/A. ALCALDE/SSA DE L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT
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EN CAS DE NO AUTORITZAR LA CONSULTA A L’AJUNTAMENT:
El/la titular de l’autorització ha d’estar donat d’alta i al corrent de les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la
venda no sedentària, estar donat d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social i del pagament de
la taxa municipal per a l’ocupació de la via pública per a exercir l’activitat de venda no sedentària:
•
•
•
•

Alta en el règim de la Seguretat Social
Últims 3 rebuts de la Seguretat Social o autònoms
Alta en el cens d’obligats tributaris
Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributaries

Les autoritzacions poden ser revocades unilateralment per l’Ajuntament en cas d’impagament dels tributs o preus
municipals exigibles y d’incompliment de les obligacions fiscals i de seguretat social (art. 30 de l’Ordenança reguladora
de la venda no sedentària i art. 8 del Decret 162/2015, de 14 de juliol).

Esborrar
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