ANNEX 1:
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL SOL·LICITANT D'AUTORITZACIÓ PER A LA VENDA NO
SEDENTÀRIA A LA FIRA D’ESTIU DE PINEDA DE MAR
El/La senyor/a...................................................................................................................................................... amb
NIF/NIE .................................., declara sota la seva responsabilitat
Estar a corrent en el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la seguretat
social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Que en el cas de ser adjudicatari aportarà els certificats d'estar al corrent amb la seguretat
social, l'administració tributària i l'Ajuntament així com tota la documentació que acrediti el
compliment de tots els requisits necessaris per l'obtenció de l'autorització per exercir la venda no
sedentària (article 6 de l'ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària del municipi de
Pineda de Mar)
Que la informació i documents aportats són de contingut absolutament cert
Estar donat d'alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors
que tingui contractats i estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i l'administració
tributària
Estar d'alta a l'epígraf corresponent de l'IAE i al corrent del pagament de la corresponent
tarifa, o en cas d'exempció, l'alta al cens d'obligats tributaris
Complir com a paradista amb els requisits establerts a l'ordenança reguladora dels mercats
de venda no sedentària del municipi de Pineda de Mar i disposar de la documentació que ho
acredita
Acceptar com a paradista les normes i condicions establertes al plec de condicions i a
qualsevol altra norma reguladora del funcionament del mercat de venda no sedentària de Pineda de
Mar que s'aprovi amb posterioritat
En el cas 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
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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

En el cas de persones jurídiques i cooperatives
Estar legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i 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'estableixi en els Estatuts socials de la
cooperativa.

Pineda, a ......... de ........................ de 20....
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