
Àrea de Turisme 

Pl. 1 d'Octubre, 17401 Arbúcies 

Tel. 972 86 00 01 

turisme@ajarbucies.cat  

 

Les dades de caràcter personal que l’usuari facilita voluntàriament en aquest formulari s’integraran en els arxius municipals  administratius 
exclusivament per a la realització del tràmit o la inscripció demanats i amb destinació al servei competent per a la seva resolució. L’Ajuntament 
d’Arbúcies garanteix la confidencialitat en el tractament d’aquestes dades segons la legislació vigent en cada cas. Els drets  d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les dades de caràcter personal es podran exercir per sol·licitud presentada a l’OAC (Pl. 1 d’Octubre, 1)  

 

Declaració responsable participació a Fira a Arbúcies 
 

 
Declaro responsablement:  
 
1.- Que estic al corrent en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i de les obligacions 
tributàries per part de l’Agència Tributària.  
 
2.- Que estic donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i al corrent del  
pagament de la tarifa, o bé, en el cas d’estar exempt, que estic donat d’alta al cens d’obligats tributaris.  
 
3.- Que tinc contractada i vigent una pòlissa de responsabilitat civil, i que em comprometo a mantenir-la 
durant la vigència de la fira.  
 
4.- Que he llegit i comprenc les condicions de la fira.  
 
En cas de venda de productes alimentaris:  
 
5.- Que l’establiment del qual sóc titular o representant compleix i aplica els requisits establerts en la 
legislació sanitària bàsica i específica dels sectors de l’activitat, i em comprometo a respectar-los. 
 
6.- Que em comprometo a complir la normativa sanitària vigent relativa a la prevenció de contagis de 
la Covid-19. 
  
7.- Que em comprometo a complir aquests requisits mentre duri la meva activitat a la fira de d’Arbúcies.  
 
En cas d’artesans:  
8.- Que els productes que exposaré a la fira són de producció pròpia i elaborats artesanalment. 
 
I autoritza  
 
A l’Ajuntament d’Arbúcies a efectuar les comprovacions oportunes en relació a estar al corrent de les 
cotitzacions a la Seguretat Social, a estar donat d’alta i al corrent del pagament de l’Impost d’Activitats 
Econòmiques (IAE) o, en el seu cas, al cens d’obligats tributaris, i a efectuar les comprovacions que 
calgui per a l’adequada comprovació dels termes declarats i l’adequat compliment de les condicions 
establertes a la fira o la legislació aplicable.  
 
Signatura 

 
 
 
Arbúcies,        

  

Dades relatives a la persona sol·licitant           

Nom i cognoms          NIF     

Establiment               

Telèfon         e-mail       

mailto:turisme@ajarbucies.cat

