
Declaració responsable referent a l’activitat de venda ambulant dels dimarts

Dades 
persona interessada

Primer cognom Segon cognom

Nom NIF

Domicili 
a l’efecte de 
notificacions

Carrer/ Plaça / Partida / Carretera Núm. / Km. Pis Escala

Població Apartat de correus Província Codi postal

Telèfon Fax Correu electrònic

DECLARE - Que dispose actualment d’autorització per a l’exercici de la venda no 
sedentària  (venda  de  ),  en  el  mercat  dels 
dimarts  a  la  plaça  del  Raval  i  adjacents  (número  d’identificació 

).
- Que complisc els requisits per a exercir l’activitat de venda ambulant 
i no sedentària.
- Que posseïsc la documentació que així ho acredita a partir de l’inici 
de l’activitat.
- Que posseïsc els requisits assenyalats en l’article 3 de l’Ordenança 
reguladora de la venda no sedentària (BOP núm. 188, de 2012-08-
08), com són:

• Estar  al  corrent  de les  obligacions tributàries  i  de  la 
seguretat social.
• Estar donat/ada d’alta en els epígrafs corresponents de 
l’Impost  d’Activitats  Econòmiques  i  estar  al  corrent  del  seu 
pagament o, en cas d’estar-ne exempts, estar donat d’alta en 
el cens d’obligats tributaris.
• Estar donat d’alta en la Seguretat Social i al corrent en 
el pagament de la quota.
• Estar al corrent en el pagament de les taxes municipals 
corresponents.
• Qualsevol  altre  requisit  dels  exigits  en  l’article  3  de 
l’ordenança municipal.
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MANIFESTE - Que mantindré el compliment dels requisits legalment exigits durant 
tot el període de temps inherent a l’exercici de l’activitat.
-  No  he  sigut  sancionat/ada  per  comissió  de  falta  molt  greu  en 
l’exercici de l’activitat.
- Que a l’efecte de la normativa sobre protecció de dades personals, 
autoritze  aquesta  administració  a  la  comprovació  telemàtica  amb 
altres administracions públiques de les dades declarades i la resta de 
circumstàncies relatives a l’exercici de l’activitat a exercir.
- Que conec l’obligació de fer efectiva la taxa corresponent a l’efecte 
de l’incompliment de l’obligació.



Documentació  que  em 
compromet a aportar
(en  el  termini  d’un  mes 
segons  l’article  3  de 
l’ordenança  municipal  de 
venda  no  sedentària, 
publicada  al  BOP núm.  188, 
de 2012-08-08)

 DNI/NIF o CIF de l’empresa.
 Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 Document que acredite l’alta i que està al corrent del pagament en 

el règim corresponent de la Seguretat Social.
 Si  es  tracta  d’una  persona  estrangera,  nacional  d’un  país 

comunitari,  haurà  d’aportar  autorització  de  residència  i  treball  per 
compte propi.

 En  els  casos  exigits  per  la  normativa  reguladora,  aportarà 
autorització de la  venda del producte,  com carnet  de manipulador, 
etc.

Nota informativa L’apartat 4 de l’article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que 
«La  inexactitud,  falsedat  o  omissió  de  caràcter  essencial,  en  qualsevol  dada, 
manifestació o document que s’aporte o incorpore 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 activitat afectada des del moment en què es tinga 
constància  d’aquests  fets,  sense perjudici  de  les  responsabilitats  penals,  civils  o 
administratives corresponents.
Així  mateix,  la  resolució  de  l’administració  pública  que  declare  aquestes 
circumstàncies, podrà determinar l’obligació de la persona interessada 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 un període de temps determinat, tot això conforme els termes 
establits en les normes sectorials d’aplicació»).

Datació Lloc Data Signatura

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE MONTSERRAT
SE-006-02-E-121017.v

Les dades personals facilitades s´incorporaran a una base de dades propietat de l´Ajuntament de Montserrat. La finalitat de la recollida i tractament de la informació de caràcter personal és la prestació dels serveis 
sol·licitats a través d´aquest imprés.
Així mateix, us informem que les vostres dades no se cediran a terceres persones tret que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra 
sol·licitud així com en els casos previstos en la Llei.
D´acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podeu exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i, si 
escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d´una fotocopia del vostre DNI, passaport, NIE o qualsevol altre document d´identificació equivalent dirigida al Registre d´Entrada de l´Ajuntament 
de Montserrat o bé registrant personalment una sol·licitud en el Registre d´Entrada de l´Ajuntament amb el vostre DNI original o un document equivalent.
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