
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER 
A L'EXERCICI DE VENDA 

AMBULANT O NO SEDENTÀRIA AL 
TERME DE CAMPOS

MODEL

0639

Plaça Major, 1 – 07630  Campos - Tel:971.169.500  Fax:971.652.693  http://www.ajcampos.org  fires@ajcampos.eu

Dades del declarant

Nom i llinatges / raó social  DNI/CIF 

Adreça  Població 

CP  Tel.  Email 

Representat per  DNI/CIF 

Adreça  Població 

Dades de l'emplaçament de la venda i productes comercialitzats

Carrer/Av./Plaça  Localitat 

Productes comercialitzats  metres lineals 

De conformitat amb el Reial Decret 199/2010, de 26 de gener, el qual regula l'exercici de venda ambulant o no sedentària

Nucli de Campos: 

 mercat dels dijous 

 mercat dels dissabtes 

 Fira de maig 

 festes de la Mare de Déu d'agost

 Fira d'octubre

Nucli de sa Ràpita:

 mercat dels dimecres 

 mercat dels dissabtes 

 festes del Carme

Nucli de ses Covetes: 

 mercat ambulant del divendres a diumenge

DECLAR sota la meva responsabilitat:

a) Que les dades contingudes en aquest document són certes.
b) Que coneix els requisits per a l'exercici de la venda ambulant i declara estar en possessió de la documentació oportuna assenyalada a 
l'article 5 del RD 199/2010 a partir de l'inici de l'activitat i durant la vigència de la mateixa, autoritzant a l'Administració a realitzar les 
verificacions que cregui oportunes al respecte.
c) Que complesc els requisits establerts en la normativa reguladora vigent per a l'exercici de la venda ambulant dels productes que 
pretenc comercialitzar.
d) Que mantendré els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l'exercici de l'activitat.

e) Que la data de muntatge de la parada és des del  al  .

f) Que dispòs de la següent documentació:
- Alta a l'epígraf corresponent de l'impost d'activitats 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, si n'és el cas, compleixen les obligacions establertes 

a la legislació vigent en matèria de residència i treball.
- Reunir les condicions exigides per la normativa reguladora del producte o productes objecte de la venda ambulant o no sedentària.
- Pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil vigent. 
- Documentació justificativa d'haver rebut formació en relació a la manipulació d'aliments del titular i els empleats que hagin d'ocupar 

la parada de venda, en el cas d'expedició de productes alimentaris.
- Autorització de la Conselleria de Sanitat i Consum (per activitats d'elaboració de menjars preperats)

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

 Còpia color CIF/NIF/NIE promotor. Per societats, còpia escriptura constitució degudament registrada i poder representació.

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

 Altre documentació: 

Campos,  de/d'  de 20 

Signatura:

AJUNTAMENT DE CAMPOS
1.- D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 el signant queda informat i accepta la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a 
l’Ajuntament de Campos, que es conservaran de manera confidencial, per tal de gestionar i satisfer les funcions per les quals han estat donades, sense 
perjudici de què aquest Ajuntament hagi d’informar als organismes oficials o empreses que sol·licitin aquesta informació per causa justificada.
2.- Aquest formulari s'ha de presentar correctament emplenat al Registre General de l'Ajuntament, o bé enviar-ho a l'adreça fires@ajcampos.eu


