
 

 
Les seves dades personals seran usats per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessaris per poder relacionar-nos amb vostè, la qual cosa ens 
permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir accés a la mateixa perquè puguem 
prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per saber què 
informació tenim sobre vostè, rectificar-la si anés incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra 
entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT 
D'ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 1, CP 07190, ESPORLES  (Illes Balears). En cas que entengui que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A l'EXERCICI DE LA VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA 
 

DADES PERSONALS 

Nom i llinatges ........................................................................................................... DNI ................................................. 

Domicili  c/ ...................................................................................................... núm. .............  pis ........ porta …......  

municipi .................................................................... CP ........................ tel 1...........................................   

tel 2 ................................... fax ................................ a/e ............................................................................ 

EN REPRESENTACIÓ DE (NOMÉS si n’és el cas) 

Nom i llinatges o raó social ....................................................................................... DNI/NIF ................................................. 

Domicili  c/ ...................................................................................................... núm. .............  pis ........ porta …......  

municipi .................................................................... CP ........................ tel 1...........................................   

tel 2 ................................... fax ................................ a/e ............................................................................ 

 

DECLARACIÓ ADJUNTA 

 Copia CIF/NIF/NIE del declarant 

       Per a societats, còpia escriptura constitució degudament registrada i poder representació 

 En cas de representant, aportar autorització escrita signada pel representant amb la conformitat del 

       representat. 

 Una altra documentació: 

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

De conformitat amb el Reial Decret 538/2021, de 13 de juliol, pel qual es deroga el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, 
pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària. 
 
DECLARO sota la meva responsabilitat: 

a) Que les dades contingudes en aquest document són certs. 
b) Que conec els requisits per a l'exercici de la venda ambulant i declara estar en possessió de la documentació 
oportuna assenyalada en el Reial Decret 538/2021, de 13 de juliol, a partir de l'inici de l'activitat i durant la 
vigència de la mateixa. 
c) Que compleixo els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l'exercici de la venda ambulant. 
d) Que mantindré els requisits i les condicions del punt anterior durant tota la vigència i tot l'exercici de l'activitat. 
e) Que la data de muntatge de la parada és _________________________ a ___________________________ 
f) Que en l'emplaçament de l'activitat, disposo de la documentació o justificació per escrit de la seva exempció: 

- Alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'activitat econòmiques i estar al corrent de pagament de la 
tarifa o, en cas d'exempció, estar d'alta en el cens d'obligats tributaris. 
- Estar al corrent de pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social. 
- Les persones procedents de tercers països al càrrec o responsables de la venda, en el seu cas, 
compleixen les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria de residència i treball. 
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- Complir les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria d'autoritzacions de residència i 
treball, en el seu cas. 
- Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la 
venda ambulant o no sedentària. 
- Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent, així com el document que acrediti la seva 
vigència i que està al corrent de pagament, segons l'article 42 de la Llei 2/1998. 
- Autoritzacions administratives sectorials pertinents per al funcionament de l'activitat. 

 

Esporles, ………... d ………………………… de 20…… 

                        Signatura,  


