
Declaració responsable per a la petició d'autorització de venda ambulant

D./Dª   major d'edat, amb NIF/CIF
 i domicili a  actuant en 

nom propi, o bé en representació de  (S'haurà d'acreditar 
la representació), davant l'ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, compareixo i FAIG CONSTAR:

Conforme amb l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic d'administracions públiques i del 
procediment administratiu comú que disposa:

1.-  S'entendrà  per  declaració  responsable  el  document  subscrit  per  un  interessat  en  el  que  manifesta,  baix  la  seva 
responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d'un dret o  
facultat o pel seu exercici,  que disposa de la documentació que així ho acredita i  que es compromet a mantenir el seu 
compliment durant el període de temps inherent en aquest reconeixement o exercici.

Els  requisits  als  que es refereix  el  paràgraf  anterior  hauran d'estar  recollits  de manera expressa,  clara  i  precisa en la 
corresponent declaració responsable.

3.- Les declaracions responsables i les comunicacions prèvies produiran els efectes que es determinin en cada cas per la 
legislació corresponent i permetran, amb caràcter general, el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des 
del dia de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguin atribuïdes les  
administracions públiques.
4.-  La  inexactitud,  falsedat  u  omissió,  de  caràcter  essencial,  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que 
s'acompanyi  o  incorpori  a  una  declaració  responsable o  a  una  comunicació  prèvia,  o  la  no  presentació  davant 
l'administració competent de la declaració responsable o comunicació prèvia,  determinarà la impossibilitat de continuar 
amb l'exercici  del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals fets,  sense 
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertocassin. 

Així  mateix,  la  resolució de l'Administració  pública que declari  tals  circumstàncies podrà determinar  l'obligació de l'interessat  de 
restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, així com la 
impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant el període de temps determinat, tot això conforme als termes 
establerts en les normes sectorials d'aplicació.

DECLARO, baix la meva exclusiva responsabilitat que són certes,

En General

• El compliment dels requisits per exercir l'activitat de venda ambulant

• Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l'inici de l'activitat

• Estar donat d'alta en l'epígraf o epígrafs corresponents de l'IAE o l'equivalent en el cas de sol·licitants d'estats 

membres de la UE i estar al corrent en el pagament de la taxa o es cas d'estar exemptes, estar donat d'alta en el  

cens d'obligats tributaris.

• Estar en situació d'alta en el Règim de la Seguretat Social que correspongui o pertànyer a una cooperativa que  

també figuri  d'alta  o  equivalent  en  cas  de sol·licitants  d'estats  membres  de  la  UE i  estar  al  corrent  en el  

pagament.

• Tenir  subscrit  i  al  corrent  de pagament una assegurança de responsabilitat  civil  que cobreixi  qualsevol  risc 

derivat de l'exercici de la seva activitat comercial

• Estar al corrent de pagament de les taxes municipals corresponents.

• Complir amb les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda 

ambulant o sedentària.
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En especial (marqui l'opció corresponent)

.-  Disposar  de l'oportú  permís  de residència  i  treball  conforme a la  normativa  vigent,  en cas de persones extra-

comunitàries.

.- En quant al personal manipulador d'aliments, posseir el certificat del curs de formació sanitària en matèria d'higiene 

alimentària.

.- En el cas de productors
a) Estar donat d'alta en el règim especial de la seguretat social agrària, justificant estar al corrent en el pagament o 

règim equivalent, en el cas de sol·licitants d'estats membres de la UE

b) Certificat del Cadastre de rústica de les finques en les que obtenen el productes o copia del contracte en el supòsit  

que ostentin l'arrendament

c) Declaració de productes a recol·lectar en la temporada.

.- En el cas de comercialitzar productes alimentaris, disposar d'unes instal·lacions i vehicles adequats a les exigències 

de caràcter higiènico-sanitàries o d'una altra tipus que estableixin les reglamentacions específiques.

.-  Que  la  persona/es  amb  relació  laboral,  familiar  o  col·laboradors  en  el  desenvolupament  de  l'activitat  estan 

degudament contractades i donades d'alta a la seguretat social

.- No haver estat sancionat en l'exercici de la seva activitat en els dos anys anteriors.

.-  Que  als  efectes  de  la  normativa  sobre  protecció  de  dades  personals  autoritzo  a  aquesta  administració  a  la  

comprovació telemàtica amb altres administracions públiques de les dades declarades i demés circumstàncies relatives  

a l'exercici de l'activitat a desenvolupar.

Sgnt:                                                                          Sant Llorenç des Cardassar, a              de                de 
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