
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Nom i cognoms / Denominació social: ......................................................................................................................................... 
 
DNI / NIF: ......................................................................................  
 
Adreça:  .................................................................................................................................................................................... 
 
Municipi: ......................................................................................  Codi postal: ...................................... 
 
Telèfon mòbil: ......................................  E-mail: ............................................................................................................. 

 
Tipus activitat / Producte a la venda: ......................................................................................................................................... 

 
El/La sotasignat/da sol·licita autorització municipal per a l’exercici de la venda no sedentària amb la instal·lació de casetes de 
pirotècnia  i a aquests efectes DECLARA: 
 

- Que compleix els requisits establerts a la normativa vigent, i en particular al Reial decret 989/2015, de 30 

d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, Ordenança municipal reguladora de 

la venda no sedentària ( BOPB 07.02.2006), Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa 

d’activitats, instal·lacions i serveis  ( BOPB 23.10.2014), Ordenança reguladora dels actes de foc i de la venda de 

productes pirotècnics ( BOPB 18/07/2006) 

- Que està en possessió de la documentació acreditativa i es sotmet a les facultats de comprovació que té 

atribuïdes l’Ajuntament de Manresa, en qualsevol moment que li sigui requerit. 

- Que està donat/da d’alta en el cens d’obligats tributaris i que es troba al corrent de pagament de les obligacions 

tributàries amb l’Agència Tributària i l’Ajuntament de Manresa i amb la Seguretat Social. Aquesta declaració 

comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent del 

compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la Hisenda municipal o amb la TGSS  a través de 

certificats telemàtics. 

- Que reuneix les condicions exigides per la normativa específica reguladora aplicable a l’activitat i als productes 

en venda. 

- En el cas d’estrangers, que compleix amb les obligacions establertes en la legislació vigent en matèria 

d’autorització de residència i treball. 

- Que  en el cas de ser una empresa estrangera, se sotmet  a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de 

qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir, amb renúncia, en el 

seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. Les empreses no comunitàries també 

hauran de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves 

operacions, i hauran d'estar inscrites en el Registre Mercantil 

- Que totes les persones que treballaran en la instal·lació disposen de la formació específica en matèria d’articles 

pirotècnics 

- Que disposa de la pòlissa de responsabilitat civil i el rebut d’estar al corrent de pagament que garanteix els riscos 

derivats de l’exercici de l’activitat o que està en condicions de disposar-ne en el moment d’iniciar l’activitat. 

- Que disposa dels documents de cotització de la Seguretat Social TC1 (rebut de liquidació de cotitzacions) i TC2 

(relació nominal de treballadors) si escau. Aquesta declaració comporta l’autorització a l’Ajuntament de Manresa 

perquè pugui obtenir l’acreditació del compliment d’aquestes obligacions  

- Que les dades consignades en aquest formulari són certes 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. 

 
De conformitat amb la legislació de protecció de dades, us informem el següent:  
 

Responsable del  tractament Ajuntament de Manresa 
Plaça Major, 1   08241 Manresa 
Tel. 93 878 23 00   
www.manresa.cat 

Finalitat del tractament Prestació de serveis i gestió de tràmits municipals 

Drets de les persones 
interessades  

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu 
tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de 
l’Ajuntament o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament. 

Informació addicional Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a 
www.manresa.cat/lpd 

Consentiment per al tractament de dades 

http://www.manresa.cat/
http://www.manresa.cat/lpd


   Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada 

I perquè així consti, signo aquesta declaració 
 
Nom                                                                                                                             Segell ( si escau)                                                                             

 
Manresa, ................... de ........................................ de 2020 
 
 


