ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./ la Sra

, major d’edat, amb DNI

domicili en

, amb

, en nom propi/ en nom

i representació de de
comparec i DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT

1.

Conéixer i acceptar el contingut de les bases de la convocatòria pública de venda
ambulant de regals, quincalles, joguets i globus/ venda de llibres per a l’any 2019
(RATLLEU EL QUE NO SIGA PROCEDENT) per a l’adjudicació de les parades de venda
ambulant establides en aquesta.

2.

Complir els requisits establits per a la venda ambulant en el Decret 65/2012, del Consell,
pel qual es regula la venda no sedentària de la Comunitat Valenciana (DOCV 6760, de 24
d’abril de 2012).

3.

Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat, i
complir durant tot el període en què tinga vigència l’autorització concedida els requisits
establits en les bases d’aquesta convocatòria i l’ordenança de venda no sedentària.

4.

Que estic donat d’alta en l’epígraf o epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques i al
corrent en el pagament de la tarifa corresponent o, en el cas d’estar exempts, estar donat
d’alta en el cens d’obligats tributaris.

5.

Que estic donat d’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent i al corrent en el
pagament.

6.

Que estic al corrent en el pagament de les obligacions tributàries locals.

7.

Que dispose d’un segur de responsabilitat civil amb cobertura suficient dels riscos de
l’activitat comercial a exercir.

8.

Que dispose de les instalꞏlacions que s’ajusten al que estableix la normativa aplicable.

9.

Que reunisc les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes posats a la
venda en cada cas.

10. Que dispose de factures i documents que acrediten la procedència dels productes i
compleixen les normatives d’etiquetatge.
11. Que tinc a disposició dels compradors, per a entregar-los de forma gratuïta, fulls de
reclamacions en impresos normalitzats i expose un cartell visible al públic que ho indica.
12. Que expedisc tiquets de compra o, si escau, factures als consumidors que ho solꞏliciten,
en què s’inclouen les meues dades d’identificació, producte adquirit i el seu preu.
Dénia, a

Firmat:

de

de

