AJUNTAMENT DE
BINISSALEM
REGISTRE GENERAL

ENTRADA
Ajuntament de Binissalem
Illes Balears

Núm. ___________________
Data ________________

DECLARACIÓ RESPONSABLE RENOVACIÓ LLICÈNCIA D’UN LLOC DE VENDA AL MERCAT
SETMANAL
TITULAR
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C, PL, AVDA...):

NÚM.
O KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

REPRESENTANT (només s’ha d’emplenar si s’escau)
LLINATGES I NOM:

DNI/NIF:

ADREÇA (C, PL, AVDA...):

NÚM.
O KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

Com a ___________________________________________________________________

L’Ajuntament de Binissalem es reserva el dret d’exigir l’acreditació de la
representació en el moment procedimental que consideri oportú.

DADES PER A COMUNICACIONS
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIF:

ADREÇA (C, PL, AVDA...):

NÚM.
O KM:

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès poden ser incloses en un fitxer per ser tractades per aquest
òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en
l’àmbit de les seves competències, i s’informarà, així mateix, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés la
rectificació, la cancel·lació i l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).

DADES DE L’ACTIVITAT (Camps obligatoris)
VENDA DE:

PROCEDENT:

METRES:
__________________________________________

AL Sr. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Ajuntament de Binissalem
Illes Balears
DECLARACIÓ RESPONSABLE:
NOM DE LA PERSONA TITULAR O REPRESENTANT:
__________________________________________________________________________________________

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
a) Que les dades contingudes en aquest document són certes.
b) Que estic al corrent en el pagament a la Seguretat Social en el règim que correspon.
c) Que complesc amb les obligacions censals relatives a l’activitat econòmica a desenvolupar.
d) Que estic al corrent de les obligacions fiscals.
e) Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, si escau.
f) Que complesc amb les condicions especials contingudes a l’article 31 de l’ordenança municipal, si
escau.
g) Que mantindré els requisits de les lletres anteriors durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat.
h) Que efectuaré el pagament de la taxa el primer divendres de cada trimestre.

Presentar aquesta declaració responsable a l’Ajuntament permet a la persona titular dur a terme l’activitat durant
l’exercici següent al que ho presenta, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de
l’Ajuntament.

Binissalem, _____ d________________ de 20___.

(Signatura de qui declara)

AL Sr. BATLE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE BINISSALEM

