Declaració responsable per a l’exercici de
venda ambulant (sense remolc)

DECLARANT
Nom i llinatges ....................................................................... amb NIF................................
actuant com a titular i/o representant legal de .......................................... amb NIF/CIF .....

Adreça de notificació:
Carrer/Av./Pça ............................................................. Localitat ..........................................
Codi postal ........... Municipi ...............................Província ......................... País ...................
Telèfon ....................... Fax ........................... Adreça electrònica .........................................

Dades de la modalitat de venda ambulant:
Producte/es...........................................................................................................................
Telèfon ..................................... Fax ........................................................Adreça electrònica
Que es preveu instal·lar a la fira de les FESTES DE SANT CRISTÒFOL 2019 des Migjorn Gran.
De conformitat amb el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l’exercici de
venda ambulant o no sedentària,

DECLAR sota la meva responsabilitat:
a) Que les dades contingudes en aquest document són certes.
b) Que complesc els requisits establerts en la normativa vigent.
c) Que mantindré els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot
l’exercici de l’activitat.
d) Que la data d’inici de l’activitat és dia 2 d'agost de 2019 i la data prevista d’aixecament i
desmuntatge és dia 5 d'agost de 2019.
e) Que instal·laré la meva activitat tot d’acord amb la ordenació proposada per l’Ajuntament.

f) Que dispòs de la documentació que així ho acredita a l’emplaçament de l’activitat pel seu
control i inspecció que és la següent:
1. Alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques, i document
acreditatiu d’estar al corrent de pagament de la tarifa, o en cas d’exempció, estar
l’alta en el cens d’obligats tributaris.
2. Document acreditatiu d’estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la
Seguretat Social.
3. Les persones procedents de tercers països, han de complir les obligacions
establertes a la legislació vigent en matèria residència i treball.
4. Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes
objecte de la venda ambulant.
5. Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil, amb el document que n’acrediti la
vigència i que està al corrent de pagament, segons l’art. 42 de la Llei 2/1998.
6. Carnet de manipulador d’aliments o document equivalent pel qual s’acrediti que es
farà una correcta manipulació dels aliments per part del titular i els empleats que
hagin d’ocupar la parada de venda, en cas d’expedició de productes alimentaris.

Es Migjorn Gra, a ...... d .................................. de 2019.

(signatura)

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament
per aquest òrgan administratiu com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies
que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències, i s’informarà, així mateix, de la possibilitat
d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i l'oposició, tot això de conformitat amb el
que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm. 298, de 14/12/99).

