
Districte de SANT ANDREU 
Departament de Llicències i Inspecció 
Direcció de Llicències i Espai Públic 
c/ Segadors, 2, 3ª planta   
Tel. 93 291.69.71 

 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE LA VIA 
PÚBLICA (parades de venda de productes artesanals alimentaris i no alimentaris): 
 
Amb la present declaració responsable, el sotasignat manifesta, sota la seva exclusiva responsabilitat, que compleix 
amb cadascun dels punts establerts en la mateixa. La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, 
manifestació o document que s’assenyali en aquesta declaració determinarà la impossibilitat de portar a terme la 
llicència que s’atorgui, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que concorrin. 
 
Dades del titular: 
 
Nom i cognom CIF/NIF/NIE 
 
Domiciliat a              C.P. 
 
Telèfon/s Adreça electrònica     
   
 
Dades de l’ocupació sol·licitada: 
 
Emplaçament: 
 
Longitud:               m. Amplada:                m. Superfície:             m2. 
 
Breu descripció de l’ocupació sol·licitada (indicar si és amb o sense infraestructura): 
 
 
 
 
 
 

DECLARO: 
 
Que estic al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb 
l’Agència Tributària. 
 
Que estic donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), i disposo de l’alta 
d’autònom o del TC2 corresponent. 
 
Que durant el període de vigència de la llicència d’ocupació de la via pública disposaré d’una pòlissa d’assegurança 
que cobreixi els riscos i d’anys a tercers que es poden derivar. 
 
Que, en el cas que es tracti d’una parada de venda de productes alimentaris, aquesta reuneix les condicions 
sanitàries que exigeix la normativa vigent d’aplicació i gaudeixo de la formació adient. Si s’escau, també disposo del 
registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de Catalunya (RSIPAC) corresponent. 
 
Que en el cas que es tracti d’una parada de venda amb carpa o similar, es garantirà l’estabilitat i la seguretat 
estructural d’aquest tancament.  
 
 
I per a que així consti a tots els efectes, signo la present declaració responsable. 
 
Titular/Representant:  Signatura: 
 
Nom i cognoms: ............................................................................................. 
 
NIF/NIE: ................................................... 
 
Data: ........................................................  
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