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DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Domicili / Domicilio

Municipi / Municipio Codi postal / Código postal

DNI
Targeta residència 
Tarjeta residencia

Telèfon fix i mòbil / Teléfono fijo y móvil
Correu electrònic / Correo electrónico

Declaro davant de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs / Declaro delante del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs:

Que compleixo les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria de residència i de treball, com a persona
      sol·licitant que no és ciutadà/ana de l'Estat Espanyol o de qualsevol país membre de la Unió Europea.
     Que cumplo las obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de residencia y de trabajo, como persona solicitante
      que no es ciudadano/ana del Estado Español o de cualquier país miembro de la Unión Europea.

Que estic donat d'alta i al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim general en el 
      supòsit d’exercici de l’activitat per empleats del comerciant i en els altres règims i supòsits corresponents.
     Que estoy dado de alta y al corriente del pago de las cotizaciones de la Seguridad  Social en el régimen general en el supuesto de 
      ejercicio de la actividad para empleados del comerciante y en los otros regímenes y supuestos correspondientes.

Que estic donat d’alta en el cens d’empresaris i professionals de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
     Que estoy dado de alta en el censo de empresarios y profesionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Que compleixo els requisits higiènics sanitaris i de protecció de les persones consumidores establerts per les 
      reglamentacions especifiques relatives als productes comercialitzats i a les instal·lacions de venda.
     Que cumplo los requisitos higiénicos sanitarios y de protección de las personas consumidoras establecidos por los reglamentos
      relativos a los productos comercializados y a las instalaciones de venta.

Que no tinc pendent de pagament cap quantitat amb l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
      Que no tengo pendiente de pago ninguna cantidad con el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.

Que mantindré el compliment dels requisits anteriors durant el termini de vigència de l'autorització.
      Que mantendré el cumplimiento de los requisitos anteriores durante el tiempo de vigencia de la autorización.

Que estic en possessió de la documentació que acredita tot l'anterior a partir de l'inici de l'activitat.
      Que estoy en posesión de la documentación que acredita todo lo anterior a partir del inicio de la actividad.

Que autoritzo a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs per a la comprovació de les dades expressades.
     Que autorizo al Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs para la comprobación de los datos expresados.

Declaració que efectuo a l'efecte de sol·licitar autorització de parada en el Mercat d'Encants de Sant Adrià de Besòs.
Declaración que efectuo al efecto de solicitar autorización de parada en el Mercat d' Encants de Sant Adrià de Besòs.

Data / Fecha:        ____/____/_______

Signatura / Firma


