
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Nom:__________________________________________________ NIF : __________________

Domicili a efectes de notificacions: _________________________________________________

Població___________________________ CP ___________ Número de parada _____________

DECLARA:

1. Que a la data  reuneix els següents requisits assenyalats en el moment de concessió de
l’autorització:

 Estar donat d’alta en l’epígraf o epígrafs corresponents de llicència fiscal o, si escau, de l’Impost
sobre  Activitats  Econòmiques,  i  aporta  per  a  això  certificació  expedida  per  l’Agència  Tributària
corresponent a l’exercici 2020.

 Estar donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com trobar-se al corrent
en el pagament de les quotes, i aporta la certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat
Social corresponent a l’exercici 2020.

 Totes les persones que figuren com a venedors hauran d’estar donats d’alta en la Seguretat
Social.

 En el cas d’estrangers, disposar dels corresponents permisos de residència i  treball  a compte
propi, i complir la resta de disposicions vigents que hi siguen aplicables.

 Trobar-se al corrent en el pagament dels tributs municipals.

 Assegurança en vigor de la parada.

 Estar en possessió del carnet de manipulació d’aliments, si escau.

 Reunir les condicions i requisits exigits per la normativa reguladora del producte objecte de la
venda.

2. Que autoritza l’Ajuntament a realitzar les comprovacions pertinents per a verificar les dades
de la declaració jurada.  

Tenint en compte que l’Administració podrà comprovar si reuneix aquests requisits i procedirà,
en  cas  contrari,  a  no  autoritzar  la  pròrroga,  retirar  l’autorització  de  pròrroga  concedida  o
imposar les sancions que hi corresponguen. 

3. Que accepta les següents normes de funcionament durant la pròrroga.

NORMES DE FUNCIONAMENT

- L’autorització de pròrroga habilitarà a muntar la parada en el lloc que determine l’Ajuntament;
es procurarà sempre la millor ubicació en el moment de la sol·licitud.
- Si no es munta la parada tres caps de setmana seguits, s’entendrà revocada l’autorització
sense tindre dret a la devolució de la taxa.
-  L’Ajuntament  habilitarà  borses  industrials  i  contenidors  per  a  la  recollida  de  deixalles,
produïdes per la venda en la parada. La parada haurà de quedar en idèntiques condicions de
neteja com abans de la instal·lació de la parada.
- Durant la pròrroga no s’admetran canvis d’ubicació de la parada.
-  En cas  de  no mantindre  les  condicions de  neteja  i  higiene, es podrà  procedir  a  revocar
l’autorització.
- S’hauran de complir les normes higièniques i sanitàries derivades del COVID-19. 

Moncofa,  ______  de/d’ ____________________ de 20__

Firmat

CIF P1207700D


