
 
Ajuntament Els Poblets

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
AJUNTAMENT DELS POBLETS

SOL·LICITUD PER A L’EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN SÒL

DE DOMINI PÚBLIC

T
IT

U
L

A
R

Nom i Cognoms DNI / NIE

Telèfon Domicili

Municipi Codi Postal e-mail

En representació de: DNI / NIE / CIF / NIF
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Activitat:      

Emplaçament:      

Superfície ocupada (m2):      

Productes a comercialitzar      

D’acord amb el disposat en l’article 15 del Decret 65/2012 de la Comunitat Valenciana
que  regula  la  venda  no  sedentària,  per  la  present  es  SOL·LICITA que,  tenint  per
presentada aquesta sol·licitud, amb la documentació que a la mateixa s’acompanya i
prèvia la tramitació corresponent, s’emeta la corresponent AUTORITZACIÓ.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA

 Declaració Responsable 

 Alta en el cens d’obligats tributaris

 Autoliquidació i justificant d’ingrés de la Taxa municipal

 Fotocòpia del DNI/CIF/NIE del sol·licitant i del representant, en el seu cas.

 Tractant-se de persones jurídiques haurà d’aportar-se escriptura de constitució
de la mateixa i els poders que acrediten l’actuació de la persona física en el
seu nom.
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Els Poblets  a          de                             de         .

Signatura:

* En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades
arreplegades  s’incorporaran  i  tractaran  en  el  fitxer  de  dades  de  esta  Entitat,  que  seran
conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.
La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot document d’entrada i eixida en aquesta
administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut de les competències que
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació vigent
atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT ELS POBLETS i
la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22
del Reglament (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a
l’adreça  de  correu  electrònic:  ajuntament@elspoblets.es.  Aquest  fitxer  està  inscrit  en
l’Agència de Protecció de Dades, entitat de control a la qual podrà dirigir la reclamació en
matèria de protecció de dades.

mailto:ajuntament@elspoblets.es
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

VENDA  NO  SEDENTÀRIA.-  DECRET  65/2012  DE  20  D’ABRIL  DE  LA
COMUNITAT VALENCIANA.
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Nom i Cognoms D.N.I. / N.I.E.

Telèfon Domicili

Municipi Codi Postal e-mail

En representació de: DNI / NIE / CIF / NIF
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Activitat:      

Emplaçament:      

Superfície ocupada (m2):      

Productes a comercialitzar:      

D’acord amb el disposat en l’article 15 del Decret 65/2012 de 20 d’abril,  DECLARE
BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT :
1-Que complisc tots els requisits establerts per a l’exercici de la venta no sedentària i de
les condicions per a la comercialització dels productes que es pretenen ofertar, en els
termes establerts en l’article 7 del Decret 65/2012.
2.- Que estic en possessió de la documentació que acredita lo manifestat en l’apartat
anterior i que es posarà a disposició de l’Ajuntament al seu primer requeriment.
3-Que em compromet a  mantenir  el  compliment de la normativa vigent  al  llarg del
temps en que estiga vigent l’autorització.
4-Que posaré a disposició de l’Ajuntament la documentació addicional que consideren
preceptiva  els  Serveis  Tècnics  Municipals  una  vegada  revisada  la  documentació
inicialment  presentada  i  les  instal·lacions,  així  com  a  esmenar  les  deficiències
detectades en la inspecció tècnica efectuada per aquests.
El sotasignant declara així mateix que son certes les dades ressenyades i que s’adjunten
tots  els  documents,  quedant  advertit  de que conforme l’art.  69,  apartat  4  de la  Llei
39/2015 de l’1 d’octubre,  la inexactitud,  falsedat u omissió de caràcter essencial  de
qualsevol dada,  manifestació o document que s’incorpore o acompanye, determinarà
l’impossibilitat d’exercir l’activitat sense perjudici de les responsabilitats penals, civils i
administratives a les que haguera  lloc.
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Els Poblets  a          de                             de         .

Signatura:

* En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades
arreplegades  s’incorporaran  i  tractaran  en  el  fitxer  de  dades  de  esta  Entitat,  que  seran
conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.
La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot document d’entrada i eixida en aquesta
administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut de les competències que
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació vigent
atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT ELS POBLETS i
la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22
del Reglament (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a
l’adreça  de  correu  electrònic:  ajuntament@elspoblets.es.  Aquest  fitxer  està  inscrit  en
l’Agència de Protecció de Dades, entitat de control a la qual podrà dirigir la reclamació en
matèria de protecció de dades.

TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC PER VENDA
NO SEDENTÀRIA

mailto:ajuntament@elspoblets.es
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AUTOLIQUIDACIÓ 
REFª: 33500

SUBJECTE PASSIU: 

NIF/CIF: 

ADREÇA: 

ACTIVITAT SOL·LICITADA: 

PERÍODE D’OCUPACIÓ: 

Total dies d’ocupació: 

METRES D’OCUPACIÓ: 

TARIFA  VIGENT  D’ACORD  AMB  ORDENANÇA  REGULADORA  DE  LA
TAXA PER L’OCUPACIÓ  DE  TERRENYS D’ÚS  PÚBLIC  PER  TAULES  I
CADIRES AMB FINALITAT DE GUANY I QUALSEVOL ALTRE ELEMENT
AMB EL  QUAL ES  PERSEGUISCA UNA FINALITAT  DE  GUANY,  TALS
COM  INSTAL·LACIONS  DE  PARADES,  BARRAQUES,  CASETES  DE
VENDA,  ESPECTACLES  I  INDUSTRIES  DEL  CARRER,  VITRINES  I
EXPOSITORS.

 1,20 euros/m2 al dia o fracció

A)  METRES OCUPATS 
B) TOTAL D’OCUPACIÓ (en dies) 
 TOTAL A PAGAR: A x B x 1,20                     €

LLOC PER A EFECTUAR L’INGRÉS:
BANC DE SABADELL
OFICINA DELS POBLETS
IBAN: ES34 0081 1142 9300 0101 6705

                 _______________________________
                    CAIXABANK
                    IBAN: ES60 2100 8015 0902 0002 2713

* En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades
arreplegades  s’incorporaran  i  tractaran  en  el  fitxer  de  dades  de  esta  Entitat,  que  seran
conservats durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.
La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot document d’entrada i eixida en aquesta
administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut de les competències que
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés legislació vigent
atribueix a les Entitats Locals. L’òrgan responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT ELS POBLETS i
la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22
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del Reglament (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a
l’adreça  de  correu  electrònic:  ajuntament@elspoblets.es.  Aquest  fitxer  està  inscrit  en
l’Agència de Protecció de Dades, entitat de control a la qual podrà dirigir la reclamació en
matèria de protecció de dades. 
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