DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PARADISTA DEL MERCAT DE VENDA
NO SEDENTÀRIA DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA
El Sr/Sra.

amb NIF/NIE

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
Per a tots els casos
Estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i
els treballadors que tinguin contractats i estar al corrent de les obligacions amb
la Seguretat Social
Estar d’alta de l’AEAT i al corrent del pagament de la corresponent tarifa, o en
cas d’exempció, l’alta en el cens d’obligats tributaris
Complir com a marxant amb els requisits establerts al Reglament del mercat de
venda no sedentària de Santa Eulàlia de Ronçana i disposar de la
documentació que ho acredita a partir del inici de l’activitat
Acceptar com a marxant les normes i condicions establertes al Reglament i/o de
qualsevol altra norma reguladora del seu funcionament que s’aprovi amb
posterioritat.
En el cas de nacionals de tercers països, disposar de les corresponents
autoritzacions de residència i treball
Complir tots els requisits que estableixen les reglamentacions específiques a
aplicar en els productes de venda
Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents
Haver contractat una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura dels
riscos derivats de l’exercici de l’activitat comercial desenvolupada.
Autoritzar a l’Ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions en relació al
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o consulta
telemàtica als registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques

Específic per als llocs de venda especials (règim agrari)
Que els articles de venda són de producció pròpia
Estar donat d’alta en el règim especial agrari

Específic per a les persones jurídiques i cooperatives
Estar legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i que el
seu objecte social inclogui l’activitat a prestar
Estar tots els socis treballadors adscrits en el mateix règim de la Seguretat Social
(General o Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableix en
els Estatuts socials de la cooperativa

Signatura,

Santa Eulàlia de Ronçana, a

de

de 20
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