
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA PARTICIPACIÓ A LES FIRES.
(FIRA MODERNISTA, FIRA GASTRONÒMICA TAPAMETLLA,

FESTA FOODTRUCK, CASTAWEEN, FIRA DE NADAL)

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT

Nom i cognoms: DNI o NIF:

Adreça: Població: C.P.

Omplir només en cas d’atuar en representació de:
Nom/raó social: DNI o NIF:

Telèfon: Mòbil:

Correu electrònic:

Declaro sota la meva responsabilitat:
1- Que compleixo tots els requisits legal i administra1us establerts per a la venda ambulant ........................................................
al municipi de l’Ametlla del Vallès.
2- Que la meva inscripció ha estat degudament tramitada mitjançant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament amb el
document de sol·licitud específic de par1cipació als esdeveniments.
3- Que es1c en possessió de la documentació requerida per l’Ajuntament i que aquesta estarà vigent durant tot el termini
de la celebració de l’esdeveniment.
4- Que es1c al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i d’Hisenda.
5- Que Es1c donat/da d’alta en l’epígraf de l’impost d’ac1vitats econòmiques número 036 o equivalent
6- Que Es1c al corrent del pagament de la taxa per ocupació del domini públic municipal
7- Que Es1c al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil que dona cobertura a l’ac1vitat que es1c sol·li-
citant.
8- Que em comprometo a aportar la documentació jus1fica1va dels requisits establerts, quan sigui requerida per l’Ajunta-
ment.
9- Que els productes objecte de venda ambulant reuneixen les condicions exigides per la norma1va vigent.
10- Que el muntatge de la parada reuneix les condicions exigides per la norma1va vigent.
11- Que la totalitat del personal que par1cipi en la parada de l’esdeveniment sol·licitat, no té antecedents de delictes de la
naturalesa sexual, als efectes del que estableix la Llei orgànica 1/1996, de protecció Jurídica del Menor.

Autoritzo a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a comprovar les dades incloses a aquesta declaració, ja sigui mitjançant
requeriment per l’aportació de la documentació, o mitjançant consulta als organismes oficials que correspongui, en tot
cas la documentació haurà d’estar a disposició dels serveis municipals mentre es dugui a terme l’ac0vitat objecte de la
sol·licitud.

Signatura del 1tular:

Data:

OBSERVACIONS:


