
 

ANNEX II

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom ______________ i cognoms __________________, amb DNI ____________, en
nom propi / en nom de l’empresa ____________________________, amb NIF/CIF 
_____________ , amb el domicili següent a efectes de comunicacions: adreça 
__________________ ; telèfon __________ ; fax ____________, i adreça electrònica 
____________,

DECLARO

1. Que compleixo les condicions establertes a l'article 3 de les bases que han de regir
el procediment per a l'atorgament d'autoritzacions municipals per a l'exercici de la
venda no sedentària en els llocs vacants del mercat dels dilluns i dimecres, i el
compromís  de  mantenir  aquest  compliment  durant  el  període  de  vigència  de
l'autorització.

2.  Que estic  en  possessió  de  la  documentació  que acredita  el  compliment  de les
condicions exigides. 

3. Que autoritzo a l'ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions pertinents en
relació al compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així
com altres consultes en registres i arxius d'altres administracions i entitats. 

4. Que junt amb aquesta declaració presento la següent documentació:

- En el cas de les persones jurídiques s’haurà d’acreditar:

o Escriptura o documents en els quals consti la constitució de l’entitat i els
estatuts  pels  quals  es  regeix,  degudament  inscrits  en  el  Registre
Mercantil o en el que correspongui.

o  Documentació  justificativa  de  la  representació  legal  que  ostenta  la
persona que signa la sol·licitud.

o Referència al nom, domicili i DNI/CIF/NIE de l’empleat o soci de l’entitat
que vagi a fer ús de l’autorització per compte d’aquesta.

- En el cas de les cooperatives:

o  Escriptura  o  documents  en  els  quals  consti  la  constitució  de  l’entitat  i  els
estatuts pels quals es regeix, degudament inscrits en el Registre Mercantil o
en el que correspongui.

O Relació dels socis que integren la cooperativa, amb dades personals.

Els  documents requerits  es podran presentar mitjançant  originals,  còpia legitimada
notarialment o compulsada per l’Administració.

____________, ___ d ____________ de 20__

  

Signat: _________________
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