
 
 
Regidoria de Promoció Econòmica, Nova Governança 
i Comunicació 

 
 
ANNEX 2: MERCAT D’ARTESANIA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE / COMPROMÍS DE COMPLIMENT D’OBLIGACIONS EN CAS DE 
RESULTAR TITULAR D’UNA LLICÈNCIA 
 
En/Na ....................................................................................................., amb DNI núm. 
......................................................., en nom propi o en representació de la societat 
..............................................................., amb NIF núm..................................., domiciliada a 
......................................................................................................................................................... 
 
En cas de ser adjudicatari d’una llicència, 
 
EM COMPROMETO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, A: 
 
1. Subscriure la pòlissa de responsabilitat civil exigida en les bases (cobertura mínima 
de 150.000 euros). 
 
2. Donar-me d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social 
(RETA). 
 
3. Donar-me d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) 
 
4. Complir amb tots els requisits que imposa la normativa vigent en matèria de defensa 
dels consumidors i usuaris. 
 
5. En el cas de nacionalitat de tercers països, disposar de les corresponents 
autoritzacions de residència i treball. 
 
6. A satisfer les obligacions relatives a la taxa d’ocupació de la via pública en els 
terminis establerts. 
 
7. Autoritzo a l’Ajuntament per tal que pugui fer les comprovacions en relació al 
compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, o consulta telemàtica 
als registres i arxius d’altres administracions i entitats publiques. 
 
 
Vilanova i la Geltrú, ............. de ......................... de 20.... 
 
Signatura: 



 
 
Regidoria de Promoció Econòmica, Nova Governança 
i Comunicació 

 
 
ANNEX 2: MERCAT DE BROCANTERIA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE / COMPROMÍS DE COMPLIMENT D’OBLIGACIONS EN CAS DE 
RESULTAR TITULAR D’UNA LLICÈNCIA 
 
En/Na .........................................................................................................., amb DNI núm. 
....................................................... 
 
En cas de ser adjudicatari d’una llicència, 
 
EM COMPROMETO, SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT, A: 
 
1. Subscriure la pòlissa de responsabilitat civil exigida en les bases (cobertura mínima 
de 150.000 euros). 
 
3. Complir amb tots els requisits que imposa la normativa vigent en matèria de defensa 
dels consumidors i usuaris. 
 
4. En el cas de nacionalitat de tercers països, disposar de les corresponents 
autoritzacions de residència i treball. 
 
5. A satisfer les obligacions relatives a la taxa d’ocupació de la via pública en els 
terminis establerts. 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, ............. de ......................... de 20.... 
 
Signatura: 

 


	En/Na: 



