ACREDITACIÓ DOCUMENTACIÓ MERCAT CORRO D’AVALL 2014
Nom i cognoms del titular:.......................................................................................................DNI.....................................
Adreça:....................................................................................................................Núm.......................Pis........................
Població:..................................................................................................................Codi postal:.........................................
Telèfon:........................................................................mail:................................................................................................
Nom i cognoms del suplent: ....................................................................DNI del suplent: ................................................
Metres lineals:........................................
PRODUCTE Marqueu amb una X
Tarifa trimestral
 Menatge de la llar
 Tèxtil i Confecció
 Basar
26,90€ per ml o fracció
 Bosses i maletes
Equipaments de la Llar
 Ferreteria i bricolatge
 Altres.......................................................................
.
 Roba infantil
 Roba senyor
26,90€ per ml o fracció
 Roba senyora
 Roba interior
 Roba esportiva
Equipaments de la Persona
 Calçat
 Complem (bolsos, ulleres, bijuteria, mocadors..)
 Altres.......................................................................
.
 Fruita i verdura
 Xarcuteria
 Pesca salada i olives
26,90€ per ml o fracció
 Ous
 Pollastres a l’ast
Aliments, flors i planter
 Fruits secs, caramels, pastes dolces...
 Flors, planter, granes...
 Altres.......................................................................



Xurreria, entrepans, begudes o similars
Productes diversos segons partides

36,57€ per ml o fracció
37,65€ per ml o fracció

DOMICILIACIÓ DE REBUTS EN BANC O CAIXA:
Nom i Cognoms del titular del compte:..................................................................................................................................
Núm. Compte (20 dígits):.......................................................................................................................................................
DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar:

Fotografia format carnet.

Fotocòpia del DNI.

Fotocòpia de la cartilla del Banc/Caixa.

Rebut justificatiu d’estar al corrent de pagament dels autònoms.

Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil.

Fotografia de la parada.

En el cas dels venedors estrangers, hauran de justificar degudament que estan en possessió dels
corresponents permisos exigibles per la normativa vigent per tal d’acreditar que es troben facultats per
l’exercici del comerç no sedentari.
GENERALITATS:

L’import de les taxes s’abonaran trimestralment.

Exhibir de manera visible i permanent l’autorització municipal.

Les autoritzacions per a lloc de venda quedaran sense efecte:
a) A petició del propi titular per escrit entrant instància per registre.
b) Per causa de sanció molt greu.
c) Per mort, impossibilitat física, jubilació o cessació en el negoci del titular.

Durant les fires locals el mercat anirà ubicat a la calçada.
FIRMA DEL TITULAR:

Les Franqueses del Vallès, ................ de................................... de 201....
D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les dades que es sol·liciten en aquest formulari s’inclouran en un fitxer
automatitzat i s’utilitzaran per gestionar el servei sol·licitat i/o oferir-vos informació sobre activitats i serveis. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació
o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, ctra. de Ribes núm. 2, a l’atenció de l’Àrea de
Dinamització Econòmica.

