DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./Sra.
amb document d’identitat núm.
en representació pròpia / de l’empresa
sota la seva responsabilitat DECLARA:
a) Que compleix els requisits establerts en les bases de la 23ª edició de la Fira de les

Bruixes.

b) Que està donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i al

c)
d)
e)

f)
g)

h)

corrent de pagament de la tarifa, o bé, en cas d’estar exempts, està donat d’alta al cens
d’obligats tributaris.
Que està al corrent del pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social.
Que disposa dels documents de cotització de la Seguretat Social TC1 i TC2.
Que reuneix les condicions exigides per la normativa reguladora dels productes que té a la
venda, i que disposa de totes les autoritzacions i permisos necessaris per al
desenvolupament de la seva activitat, i que el seu termini de vigència cobreix la
celebració de la Fira de les Bruixes.
Que té contractada i vigent una pòlissa de responsabilitat civil, i que es compromet a
mantenir-la durant la vigència de la llicència.
Que compleix els requisits establerts al Reglament CE 852/2004, del Parlament Europeu i
del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, i de la
normativa d’aplicació que se’n derivi, en cas de venda de productes alimentaris.
Que es compromet a mantenir la vigència dels requisits establerts en les Bases per
participar a la Fira de les Bruixes i que està en possessió de la documentació que ho
acredita.

Que les dades consignades en aquest formulari són verídiques i que sóc coneixedor/a que la
inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà resoldre, per part de l’òrgan
competent, deixar sense efecte el tràmit corresponent i arxivar-ne les actuacions, així com
emprendre les mesures sancionadores que se’n puguin derivar.
Que l’estant expositor que muntarà el dia 1 de novembre de 2022 a la Fira de les Bruixes,
complirà amb els requisits materials i estètics continguts en l’apartat 5.2 de les Bases de
participació a la 23ª edició de la Fira de les Bruixes.
Així mateix, declara que es troba en possessió de la documentació que acredita el
compliment dels requisits i de les obligacions a què es refereix aquesta declaració i que es
compromet a mantenir el seu compliment, si s’escau, durant la celebració de la Fira de les
Bruixes, el dia 1 de novembre de 2022.
Signatura

A

,

de

de 2022.

