SERVEIS TERRITORIALS
COMUNICACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA DE LLOC ALS MERCATS DE LA VIA PÚBLICA

437- XXV.2.1.

DADES DE LA PERSONA TITULAR ACTUAL
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

DADES DE LA PERSONA TITULAR NOVA
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Notificar a: Sol·licitant

Representant

Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

COMUNIQUEM

Que el titular de la llicència del lloc de venda al mercat de la via pública que es celebra el:
la transmet a la nova persona titular que signa aquest document, i se sotmet a les condicions establertes al
Reglament dels Mercats Municipals de venda no sedentària del municipi
Documentació que s'adjunta:

(marqueu el que correspongui)

Còpia del DNI, NIE o NIF dels interessats
CIF de l'empresa en cas de ser persona jurídica i escriptura o document de constitució, si s'escau
Document acreditatiu de la representació, si s'escau
Full d'autoliquidació de la taxa segons tarifa vigent
Còpia de l'alta o rebut de l'IAE i Tresoreria de la Seguretat Social dels interessats o autorització de consulta
inter-administrativa
Declaració responsable del nou titular
Declaració responsable del titular en cas de cessament de l'activitat professional

AUTORITZO l'Ajuntament de Salt a consultar les dades AUTORITZO l'Ajuntament de Salt a consultar les dades
relatives al compliment de les obligacions tributàries i
relatives al compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social
amb la Seguretat Social
Sí

Salt,

de

No

de 20

Signatura de la persona titular actual

Sí

Salt,

de

No

de 20

Signatura de la nova persona titular

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens proporciona seran incorporades a un fitxer de l'Ajuntament de Salt creat amb finalitats de control de la vialitat i l'ocupació de la via
pública. No seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés,
rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament de Salt.
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CONDICIONS GENERALS
El titular podrà transmetre l'autorització, prèvia comunicació a l'Ajuntament, sempre i quan el cessionari compleixi
les condicions que requereix aquest reglament per l'exercici de l'activitat, i mantingui el tipus de producte de
l'autorització inicial, en els supòsits següents:
a) Per cessament voluntari total de l'activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que
hagin transcorregut 5 anys des de l' obtenció de l'autorització. Cal haver presentat a l'Agència Tributària la
declaració de BAIXA CENSAL pel concepte de venda no sedentària.
b) Per situacions sobrevingudes, com ara casos d'incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditades
degudament.
c) Per mort del titular. En aquest supòsit, l'autorització podrà ser transmesa d'acord amb les disposicions
testamentàries i successòries. El successor haurà de comunicar a l'Ajuntament, en el termini de dos mesos, la
mort del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una sol·licitud perquè se li
transmeti l'autorització.
Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa, s'acompanyarà amb la sol·licitud d'un
escrit en el què manifestin la seva renúncia expressa del seu dret en favor del sol·licitant.
En tot cas:
a) Els interessats hauran d'acreditar estar al corrent del pagament de les taxes municipals que graven l'activitat i
també de qualsevol altra obligació que els imposi l'Administració Local.
b) El cessionari haurà d'adjuntar a la comunicació una declaració responsable en la forma establerta a l'article 7
del present reglament.
Les transmissions estaran subjectes a la taxa municipal que estableixi l'ordenança fiscal vigent en cada moment.
La llicència es tramet amb les mateixes característiques, el nou titular resta subrogat en tots el drets i obligacions
del titular anterior. Resten prohibides la transmissió o explotació parcial del lloc de venda.
Quan hi hagi pendent un tràmit de procediment sancionador, requeriment o altre acte administratiu que pugui
alterar l'estat de la llicència, la transmissió quedarà suspesa fins que hagi la resolució pertinent.
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ACTUAL TITULAR EN EL SUPÒSIT DE CESSAMENT VOLUNTARI
(Nom i cognoms)

com a actual titular de l'autorització de lloc de venda DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, d'acord amb l'article 7.2 del
DECRET 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentaria en mercats de marxants que cesso voluntariament de
l'activitat professional de venda no sedentària en tots els mercats i que han transcorregut 5 anys desde l'obtenció
de l' autorització.
Salt,

de

de 20

Signatura de l'actual persona titular del lloc de venda
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL NOU TITULAR DEL LLOC DE VENDA
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, d'acord amb el Reglament dels Mercats Municipals de Venda
no Sedentaria, que:
1) Estic legalment constituïda, inscrita en el registre corresponent i el seu objecte social ha d'incloure l'activitat

que vol prestar(en cas de persones jurídiques)

2) Estic en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent (en
el cas de comerciants extracomunitaris).
3) Estic donat d'alta de l'epígraf corresponent a l'impost sobre activitats econòmiques i estic al corrent del
pagament de la tarifa o, en cas d'estar-ne exempt, estic donat d'alta en el cens d'obligats tributaris.
4) Estic donat d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, tant el titular com els treballadors
contractats, i estic al corrent de les obligacions amb aquest organisme.
5) Compleixo tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques per aplicar als productes que
estiguin a la venda.
6) Disposo de la documentació que acredita que compleixo amb la normativa vigent sobre higiene i
manipulació d'aliments, si s'escau, per a la venda dels productes que ho requereixin, segons les
disposicions vigents.
7) Disposo d'assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000,00 €.
8) En cas de cooperatives, que tots els socis treballadors estan adscrits en el mateix règim de la Seguretat
Social (general o especial de treballadors autònoms), d'acord amb el que s'estableix en els estatuts socials
de la cooperativa.
9) Disposo cal disposar de la targeta de transport( si s'escau).
10) Estic al corrent de pagament de les taxes i multes derivades del lloc de venda.
11) Compleixo amb les condicions especifiques de la llicència.
12) Mantindré el compliment dels requisits anteriors duran el termini de vigència de l'autorització.
13) En cas de ser representant, disposo de poders suficients per actuar com a tal, d'acord amb la corresponent

escriptura notarial inscrita en el registre mercantil, si escau.

Salt,

de

de 20

Signatura de la nova persona titular del lloc de venda
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