SOL·LICITUD PER PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA D’AUTORITZACIÓ
D’UNA PARADA DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE SANT
FRUITÓS DE BAGES
DADES PERSONALS DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms
Domicili

NIF
Població

C. Postal.

Telèfon/s

E-mail

SOL·LICITA:
Participar en la convocatòria d’autorització d’una parada als mercats no sedentaris de
Sant Fruitós de Bages
- -Mercat no sedentari de
-

Dia de la setmana de celebració del mercat:

-

Activitat:

-

Metres lineals

Documentació que s’adjunta: (marqueu el que correspongui)
Copia del DNI,NIE o NIF
CIF de l’empresa en cas de ser persona jurídica i escriptura o document de
constitució.
Document acreditatiu de la representació, si s’escau.
Còpia de l’alta o últim rebut del IAE i Tresoreria de la Seguretat social.
Documentació per a la valoració del criteris establerta a l’Annex de l’Ordenança
municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària.
Fotocopia compulsada del primer full de la llibreta bancaria per al cobrament de la
taxa mitjançant domiciliació bancaria.
Declaració responsable

AUTORITZO l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a consultar les dades relatives
al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Sant Fruitós de Bages, a.... de ..........2019.
(signatura del sol·licitant)

- SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.
Informació bàsica de protecció de dades Responsable del tractament: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i
comunicació d’actuacions i notificació de resolucions.
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD).
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el
procediment.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Podeu consultar la
informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.santfruitos.cat
Plaça de la Vila, 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 04 86
E-mail: ajuntament@santfruitos.cat

