ANNEX I - MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE
En/Na ..................................................................................................................., amb
DNI/NIE núm......................................., en nom propi, o com a representant de
l’empresa.............................................amb
NIF....................,
amb
domicili
a
................................. carrer ......................................., adreça electrònica a efectes de
notificacions.........................................

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE en data d’avui continuo complint
els requisits i obligacions de caràcter periòdic que em pertoquen com a titular d’una
autorització de venda no sedentària, en concret els següents:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que no he estat sancionat amb caràcter ferm per infracció molt greu o greu de
les normes de comerç ambulat i de la normativa reguladora del producte ofert en
els últims 5 anys, ni he estat condemnat mitjançant sentencia ferma per
infraccions penals vinculades a l’exercici de la venda ambulant, com a titular,
soci, treballador o familiar previstos en aquest article.
Que compleixo la Llei de riscos laborals.
Que compleixo el requisit recollit a l’art 13.3 b) de l’ordenança reguladora de la
venda no sedentària al municipi de Tarragona en relació al coneixement del
català.
Que soc coneixedor i compleixo la normativa bàsica pels mercadets de venda
no sedentària al municipi de Tarragona aplicable durant el període de la
pandèmia COVID-19.
Que compleixo els requisits reglamentaris específics que siguin d’aplicació als
productes que constitueixen la meva activitat.
Que he fet entrega dels EPIS necessaris als meus treballadors.
En el cas de parades ubicades als mercadets de Bonavista, Corsini i Torreforta:
- Que la carpa i el tendal de la parada o lames horitzontals de cobertura de
la mateixa són ignífugues.
Que estic al corrent de les obligacions econòmiques amb ESPIMSA i
l’Ajuntament de Tarragona.
Que he estat informat i aplicaré en cas necessari el Pla d’Autoprotecció
corresponent.
En cas de tenir treballadors per compte propi, aquests han rebut la formació
necessària per dur a terme l’activitat corresponent.

Així mateix, autoritzo a l’empresa de Mercats de Tarragona, ESPIMSA a fer les
comprovacions oportunes per tal de comprovar la veracitat de les afirmacions
fetes a aquesta declaració responsable, així com a requerir-me l’aportació de
documentació que així ho acrediti.
I perquè tingui efectes en l’expedient renovació de l’autorització de venda no sedentària
la qual soc titular, signo la present declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell
d’aquesta empresa, a ..........................
(Segell)

Signat...........................................................
Tarragona,....................................................

