
 

ANNEX IV. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Nom, cognoms i DNI o raó social i identificació fiscal de la persona (física o jurídica que 

presenta la sol·licitud) 

Declara, sota la seua responsabilitat, que, per a que conste en el procediment de 
convocatòria per a la concessió d'autoritzacions i constitució d’una borsa de sol·licituds 
per a exercir la venda no sedentària en mercats, de nova creació, de tipologia 
agroalimentària (dels descrits en la disposició addicional V de l’Ordenança municipal 
reguladora de la venda no sedentària a la ciutat de València): 

 

1. Coneix i complix tots els requisits establits en la normativa vigent per a l'exercici de la 
venda no sedentària i, de manera particular, els específics per a esta convocatòria (o està 
en disposició de complir-los en cas d’obtindre autorització). I que es compromet a 
mantenir-ne el compliment durant el temps de vigència de l'autorització. 

2. Així mateix, es compromet a estar en possessió de la documentació que així ho 
acredite a partir de la data de començament de l'activitat i, si és el cas, durant el temps de 
vigència de l'autorització. 

3. Reunix  les condicions (o està en disposició de reunir-les en cas d’obtindre autorització) 
exigibles per la normativa tecnicosanitària específica per al/als producte/s objecte de la 
venda, i de manera especial els condicionants estipulats pel Decret 201/2017 regulador de 
la venda de proximitat, pel que fa a la identificació dels productes, la higiene, la traçabilitat 
i el registre de les vendes, entre d’altres. 

4. La persona o persones proposades per a exercir l’activitat de venda no incorren en cap 
situació de les descrites en la convocatòria com a inhabilitants per a l’exercici de l’activitat 
i que existix una relació de parentiu, contractual o societària (triar en cada cas) entre la 
persona titular i la persona/es proposades per a exercir l’activitat de venda en nom de la 
persona, física o jurídica titular de l’autorització. 

 

Data, lloc i firma de la persona sol·licitant o representant legal. 

  




