Aquest formulari es pot emplenar en pantalla

SOL·LICITUDS DIVERSES
OCUPACIÓ DE LA VÍA PÚBLICA AMB PARADA AL
MERCAT SETMANAL DE SANT COSME
ÀREA DE SERVEIS I CIUTADANIA

VPU-024

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

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

Parada del mercat setmanal amb núm. de mòduls
DADES DEL/ DE LA REPRESENTANT
Persona física: Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF/NIE/Passaport

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

EXPOSO I SOL·LICITO
EXPOSO:

(Continua al darrere)

DATA I SIGNATURA
El Prat de Llobregat,

DOCUMENTACIÓ APORTADA
de/d’

Signatura electrònica del representant legal

de

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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SOL·LICITO:
Transmissió de la parada

Intercanvi de parada

Ampliació de mòduls

Baixa

Disminució de mòduls

Domiciliació bancària

Canvi de l’activitat autoritzada

Altres sol·licituds

INFORMACIÓ GENERAL
Requisits i documentació a aportar:
TRANSMISSIÓ DE PARADA
Supòsits:

- Per cessament voluntari del titular en tots els mercats, transcorreguts 5 anys des de la seva obtenció.
- Per situacions sobrevingudes com: incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues.
- Per defunció de/la titular
- Per cessió a favor d’un familiar fins a segon grau.

Art. 16 de l’Ordenança de venda no sedentària:
En transmissions per cessament voluntari o situacions sobrevingudes:
-

Presentació d’instància indicant dades de la parada i l’import sol·licitat.

-

Trasllat de l’oferta als comerciants que han estat exclosos per raó de la puntuació a l’últim concurs de
concurrència competitiva. Si hi ha diversos interessats, se adjudicarà per sorteig. Si no, es realitzarà una
convocatòria d’oferta pública. L’ Ajuntament té dret de tempteig sobre les ofertes presentades.

Disposició transitòria primera de l’Ordenança:
Les autoritzacions són transmissibles a l’adquirent que presenti el titular transmitent, llevat que hi hagi llista
d'exclosos del darrer concurs convocat pel consistori, que implicarà l'aplicació del procediment regulat en l’ article 16
de l'Ordenança.
Documentació necessària:
- Cessament voluntari:
Transmitent: baixa de l’activitat.
Transmissor: Alta en el Cens d’Activitats de l’Agència Tributària (model 036/037), Assegurança autònom o
Alta seguretat social, assegurança RC i fotografia.
- Per situacions sobrevingudes:
Transmitent: acreditació de la situació.
Transmissor: Alta en el Cens d’Activitats de l’Agència Tributària (model 036/037), assegurança autònom o
alta seguretat social, assegurança RC i fotografia.
- Per defunció de titular:
Successor: títol de la successió. En cas de diferents interessats: renúncia expressa a favor de l’adquirent.
Alta en el Cens d’Activitats de l’Agència Tributària (model 036/037), Assegurança autònoms o alta
Seguretat Social, Assegurança RC i fotografia.
En tots els casos, el/la titular de la parada transmitent haurà de trobar-se al corrent de pagament de la taxa
Municipal.
AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ DE MÒDULS
-

Les sol·licituds es resoldran anualment per l’Ajuntament.

-

En cas de baixa del titular d’ una parada: els titulars confrontants de la parada que ha causat baixa tenen
preferència per ampliar, per la parada amb menys metres. Si les parades són les mateixes, es partirà l’espai
disponible per la meitat. Si no es cobreix la vacant, serà redistribuïda per les persones titulars de la mateixa fila
que aniran ascendint fins a la seva cobertura.

-

Es poden autoritzar les peticions d’ampliació al final de l’espai de la celebració del mercat per no causar cap
afectació a la distribució de la resta de les parades.

-

Es podrà autoritzar ampliacions i disminucions de mòduls sempre que no afecti a la distribució de la resta de
parades.
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CANVI DE L’ACTIVITAT AUTORITZADA
-

Els canvis de producte a la venda hauran de ser autoritzats per l’Ajuntament.
El titular de la parada haurà d’estar donat d’alta del IAE del producte sol·licitat.

INTERCANVI DE PARADA
-

Serà necessari informe favorable dels tècnics municipals.

-

No pot afectar a la distribució de la resta de les parades.

-

La permuta serà efectiva durant el període de validesa de les autoritzacions. En cap cas tindrà efecte els acords
efectuats per evadir les obligacions legals respecte el traspàs de les autoritzacions sense perjudici de les
responsabilitats que concorre.

BAIXA
L’autorització municipal pot finalitzar per renúncia expressa i per escrit formulat pel/la titular.
El titular de la parada transmitent haurà de trobar-se al corrent de pagament de la taxa municipal.
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER AL PAGAMENT DE LA TAXA
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud una còpia del primer full de la targeta on s’indica el número de compte i el titular o un
certificat del Banc del propietari del compte on es vol realitzar el pagament del rebut de la taxa.

Esborrar
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