REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

Instància administrativa per a l’obtenció de llicències municipals
(VENDA A DOMICILI I VENDA AMBULANT)
Dades del titular de l’activitat

Dades del representant

Nom/Empresa

Nom i cognoms

DNI/NIF empresa

DNI

Domicili Fiscal

Domicili

Codi Postal – Població

Codi Postal – Població

Telèfon de contacte

Telèfon de contacte

Tipus d’activitat (s’hauran
de detallar els aliments
que es vendran)
Nom
comercial
l’activitat

de

Emplaçament de l’activitat _________________________________________________________________
Dies en que es vol realitzar la venta i Horaris __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nombre de treballadors/es ________________

M2 del vehicle on s’exercirà l’activitat ________________

Documentació que s’adjunta:
Fotocòpia del DNI del titular de l’activitat.
Full d’autorització en cas que el representant actuï en nom del titular de l’activitat.
Fotocòpia del DNI del qui realitzarà la venda, en cas que no sigui el mateix titular.
Fitxa tècnica del vehicle.
Carnet de Manipulador d’Aliments.
Alta a l’epígraf corresponent a la quota de la llicència fiscal i al corrent del pagament.
Alta en el règim de la Seguretat Social que els correspongui.
Escrit del Departament de Comerç referent al Registre Comercial (venda domiciliària).
SOL·LICITA que previ els tràmits reglamentaris es digni expedir: la corresponent llicència d’obertura
d’establiment o de règim de comunicació / assabentat, així mateix, manifesta que ha rebut el full
informatiu, relatiu al previst a l’article 42.4 de la Llei 30/1992, reguladora del Règim Jurídic de les
Administracions públiques i Procediment Administratiu Comú, segons redacció donada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, el qual signa la present donant-se’n per assabentat.
Agramunt, _____ d __________________ de 20

Signatura del/de la sol·licitant,

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari/sol·licitud/instància/etc. passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de
l’Ajuntament d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seves competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Agramunt.

Il·lm. Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Agramunt
Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e: ajuntament@agramunt.cat

