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DECLARACIÓ RESPONSABLE
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DATA _____________________
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DADES PERSONALS

Nom i cognoms DNI / NIE

Adreça electrònica Telèfon

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l’adreça de correu electrònico assenyalada, en els térmes previstos per l’artícle 13 de la Llei
39/2015.  Igualment es recomana es facilite un telèfono on rebre comunicacions.

En qualitat de/d’ (interesat/ada, en representació de..) DNI / NIE / CIF

Adreça Localitat  C. Postal

ENTIDAD

Nom CIF 

Adreça electrònica Telèfon

□ El sol·licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l’adreça de correu electrònico assenyalada, en els térmes previstos per l’artícle 13 de la Llei
39/2015.  Igualment es recomana es facilite un telèfono on rebre comunicacions.

Adreça Localitat  C. Postal

DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT 

Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, amb 
l'Ajuntament de Manises i amb la Seguretat Social.

Estar donat d'alta en el cens d'obligats tributaris epígraf *IAE

Complisc els requisits establits per a l'exercici de la venda no sedentària fixats en l'art. 7 del Decret 65/2012 de data 20 d'abril
del Consell i en l'Ordenança Municipal.

Estar donat d'alta en la Seguretat Social.

Dispose d'instal·lacions que s'ajusten a les condicions assenyalades en l'Ordenança Municipal i en l'altra normativa que 
resulte d'aplicació, especialment la relativa a la higiene, seguretat i solidesa de les instal·lacions. 

Manises, 
 (SIGNATURA)

AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE MANISES
De conformitat amb la Llei Orgànica  15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar part
dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en  l’àmbit de les seues competències,  i podreu
exercitar els drets d’accés i rectificació, per mitjà d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el
correu electrònic: lopd@manises.es

mailto:lopd@manises.es
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