SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER SANT JORDI

amb document d’identitat

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

(Nom i cognoms)
i que visc al municipi d

codi postal

amb adreça

i telèfon

correu electrònic
actuant en representació d

document d’identitat

amb adreça
Nom comercial
Adreça de l’ocupació

metres lineals a ocupar

Declaro que estic interessat en assistir a la propera fira de Sant Jordi i sol.licito un lloc per
vendre:
Roses
Llibres
Marcar la documentació que s’adjunta:
Fotocòpia del document d’identitat del titular o CIF de l’empresa amb còpia del document d’identitat del representant

Fotocòpia alta declaració censal (mod. 036)

Fotocòpia de l’últim rebut d’autònoms o TC2
Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil de la parada
Plànol de la proposta d’ubicació de la parada al municipi indicant els metres que s’ocuparà.

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la
resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer
automatitzat de l’Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poden ser
cedides ni comunicades aSignatura
tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La
persona interessada pot exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i
cancel·lació de les dades d’acord amb allò establert a la Llei 15/99, de
protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se a l’OAC:
oac@ajuntament.granollers.cat o al carrer de Sant Josep 7 -08401
Granollers- Més informació a www.granollers.cat .

Granollers,

d

de 20

CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA PER SANT JORDI
-

Només els titulars d’un comerç de floristeria amb llicència d’activitat situada en el municipi de
Granollers, o els venedors ambulants especialitzats en aquest article que acreditin llicència de venda
ambulant a Granollers i a altres municipis, podran ser titulars de les parades de flors. L’Ajuntament
podrà donar llicència excepcionalment a les entitats cíviques, socials, culturals i educatives sense
ànim de lucre i inscrites en el registre municipal d’entitats que ho sol·licitin.

-

Només els titulars d’un comerç de llibreria amb llicència d’activitat, els comerços que venguin llibres
relacionats amb els seu producte habitual i les editorials o empreses que tinguin llicència d'activitat
per a la venda al major de llibres, en qualsevol cas amb domicili en el municipi de Granollers, podran
ser titulars de les parades de llibres. L’Ajuntament podrà donar llicència excepcionalment a les
entitats cíviques, socials, culturals i educadores sense ànim de lucre i inscrites en el registre
municipal d’entitats que ho sol·licitin.

-

Les parades s’hauran d’ajustar a les mides i ubicació que es determini a la llicència i no es podran
exposar articles de cap mena fora d’aquests límits, i només podran posar a la venda els articles per
als quals hagin sol·licitat la corresponent autorització (roses o llibres). En cap cas es podrà instal·lar
una parada mòbil.

-

L’horari d’obertura de les parades serà, com a màxim, entre les 8 i les 21h. Les vigílies de festa si
s’escau, es podrà obrir fins les 23h.

-

Les parades hauran de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, de la qual s’haurà de
presentar una còpia del corresponent rebut pagat en presentar la sol·licitud.

-

El titular de la llicència és responsable de mantenir l'espai públic afectat, les instal·lacions i la seva
zona d'influència en bones condicions de neteja, salubritat, seguretat i estètica. L'Ajuntament podrà
exigir en qualsevol moment als titulars de les llicències i concessions la instal·lació de papereres o
contenidors. Els responsables estan obligats a netejar l'espai públic afectat un cop acabada l'activitat.

-

Està prohibit el subarrendament o traspàs de la parada.

-

Els titulars de la llicència hauran de estar presents a les parades. En el cas que el titular no pugui
desenvolupar el dia a dia de l’activitat i tingui un treballador assegurat a la parada, haurà de
presentar la corresponent documentació (TC2), i en cas de no ser possible per motius justificats i
prèvia comunicació a l’Ajuntament, el seu lloc l’haurà d’ocupar una persona que estigui autoritzada
per l’Ajuntament.

-

Qualsevol incompliment d’aquestes normes suposarà la pèrdua de la llicència a tots els efectes i
podrà ser sancionat d’acord amb el que disposa la vigent Ordenança de la Via Pública i altres
normes aplicables.

HE REBUT EL COMUNICAT
Nom i cognoms:
DNI:

