
 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'OBTENCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL 
PER A LA PARTICIPACIÓ I, EN EL SEU CAS, VENDA DE PRODUCTES EN LA JORNADA 

L'HORTA A LA PLAÇA DEL 26 DE GENER DE 2020 
 

 
El Sr./ la Sra. ..................................................................................amb DNI............................................, 
 
domicili a l'efecte de notificació: ……………............................................................................................... 
 
......................................................................................... i telèfon de contacte.......................................... 
 
en nom propi i / o en representació de/d'..(cas d'empreses)...................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................., 

 
Declara, baix la seua responsabilitat, que, per a l'obtenció de l'autorització municipal per a l'activitat 
de venda no sedentària, i exclusivament en el marc de la jornada L'Horta a la Plaça que està previst 
realitzar el dia 26 de gener de 2020: 
 
1. Coneix i compleix tots els requisits establits per a la participació en la jornada i es compromet a 

mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de l'autorització (jornada del 26 de gener 
de 2020). 

2. Així mateix, es compromet a estar en possessió de la documentació que així ho acredite el dia de 
la jornada. 

3. Reuneix les condicions exigibles per la normativa tecnicosanitària específica per al/als producte/s 
objecte de la venda. 

4. Està al corrent en les obligacions i els pagaments de cotitzacions a la Seguretat Social i altres que 
se'n deriven de l'exercici d'una activitat econòmica (en el cas que efectue venda de productes). 

5. Està al corrent de les obligacions tributàries locals i no manté cap deute amb la hisenda municipal. 
6. Compleix els requisits per a l'exercici de la venda no sedentària i les condicions per a la 

comercialització dels productes que es pretenguen oferir, en els termes establits en l'article 7 del 
Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en la 
Comunitat Valenciana. 

7. Compleix els requisits per a la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris en els 
termens establits en el DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es regula la 
venda de proximitat de productes primaris.  

8. En cas de venda de productes agrícoles frescos o elaborats de producció pròpia, té la condició 
d'agricultor/a, elaborador/a o apicultor/a i està en possessió de la documentació oficial probatòria, 
així mateix compleix els requisits recollits en l'Ordenança Municipal Reguladora de la Venda No 
Sedentària que siguen aplicables en esta jornada.  

 
I perquè així conste, als efectes establits en l'article 5 del Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer de 
2010, del Ministeri d'Indústria, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària, i en 
l'article 15 del Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària en 
la Comunitat Valenciana, així com al DECRET 201/2017, de 15 de desembre, del Consell, pel qual es 
regula la venda de proximitat de productes primaris i agroalimentaris, firme aquest document. 

 
 

València,           de gener de 2020 (firma) 
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