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DECLARO

1.- Que disposaré de la documentació que així ho acrediti a partir de l'inici de I'activítat.

2.- Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant el termini de vigéncia de
l'autorització.

3.- Que em trobo al corrent de les meves obligacions tributáries i de Seguretet Social que
corresponen segons la normativa vigent, així mateix autoritzo a l'ajuntament de Cubelles per tal
que pugui fer les comprovacions en relació al compliment de les obligacions tributáries i de la
Seguretat Social, o consulta telemática als registres i arxius d'altres administracions i entitats
publiques.

4.- Em comprometo a complir les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa
especÍflca vigent, així com a coniplir en tot moment les prescripcíons def vígent regtament
electrotécnic de Baixa Tensió.

5.- Em comprometo a tenir una asseguranqa de responsabilitat civil subsidiária.

6.- Que em comprometo a eximir a l'Ajuntament de qualsevol incidéncia que pugues ocórrer
derivada de l'incompliment de les obligacions esmentades.

7.-Que em comprometo els dies de la Fira a seguir les indicacions de l'organitzador així com del
personal de l'Ajuntament assistent a la Fira.

8.-Que en cqmprometo a decorar les parades amb motius nadalencs.

9.-Que em comprometo a participar els dos dies i durant els horaris establerts.

I per tal que així consti davant de l'Ajuntament de Cubelles a l'efecte de prendre part en la licitació
de FIRA DE NADAL realitzo la present declaració,
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