DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PARTICIPANT EN LA CONVOCATORIA
D’AUTORITZACIÓ D’UNA PARADA DEL MERCAT NO SEDENTARI DE SANT
FRUITÓS DE BAGES.
Nom i cognoms

DNI/NIF

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, que d’acord amb la normativa
vigent en matèria de mercats de venda no sedentària:
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 venta.
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 vigent, suficient i proporcionada
per cobrir les despeses derivades dels sinistres individuals i col·lectius que es
puguin causar en l´exercici de l´activitat.
8) Disposo de la targeta de transport (si s´escau).
9) Estic al corrent de totes les obligacions fiscals inherents a l´exercici de la venda
no sedentària, tant estatals com autonòmiques i locals i no tinc deutes vençuts amb
l´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
10) Compleixo amb les condicions específiques de la llicència.
11) Mantindré el compliment dels requisits anteriors durant el termini de vigència de
l´autorització.
12) En cas de ser representat, disposo de poders suficients per actuar com a tal,
d´acord amb la corresponent escriptura notarial inscrita en el Registre Mercantil, si
s´escau.
Sant Fruitós de Bages, a ....................de.................. 20...
Signatura de la persona que sol·licita el lloc de venda
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