Restablecer Formulario
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA VENDA AMBULANTE OU NON SEDENTARIA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NIF/CIF/NIE/TARXETA RESIDENCIA

Nome e apelidos/Razón social

Rúa

Núm.

CP

Concello

Escaleira

Provincia

Telefono móbil

Andar

Porta

Teléfono fixo

Correo-e

REPRESENTANTE
NIF/NIE

Nome e apelidos

Rúa

Núm

CP

Concello

Teléfono móbil

Escaleira

Provincia

Andar

Porta

Teléfono fixo

Correo-e

DECLARO RESPONSABLEMENTE
1.

Que cumpro tódolos requisitos establecidos pola normativa vixente para o exercicio da venda ambulante na Comunidade
Autónoma de Galicia.

2.

Que estou en posesión da documentación que acredita o sinalado no parágrafo anterior a partir do comezo da actividade, así como
da esixible acreditativa do cumprimento dos requisitos establecidos na ordenanza municipal reguladora da venda ambulante.

3.

Que me comprometo a manter o seu cumprimento no prazo e vixencia da autorización.

4.

Que non vou a proceder a venda de artigos diferentes dos solicitados e en todo caso daqueles que teñan prohibida a súa venda
ambulante así como, de ser o caso, que cumprirei con toda a normativa que regula os principios e os requisitos xerais na
lexislación alimentaria relativos á seguridade alimentaria e de manipulación de alimentos.

5.

Que estou dado de alta no epígrafe correspondente no imposto de actividades económicas e ao corrente, de ser o caso, no pago
do devandito tributo ou, no caso de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios.

6.

Que estou ao corrente no pagamento das cotizacións á Seguridade Social.

7.

Que se reúnen as condicións esixidas pola normativa reguladora do produto ou produtos obxecto da venda ambulante ou non
sedentaria.

8.

Os prestadores procedentes de terceiros países, o cumprimento das obrigas establecidas na lexislación vixente en materia de
autorizacións de residencia e traballo.

9.

No caso de venda produtos agrarios de produción propia declaro que os produtos da venda son plantas, hortalizas, legumes ou froitos
excedentes de produción propia e baixo a miña responsabilidade declaro que son certos os datos que consigno nesta solicitude e
manifesto que informado da obriga de calquera variación que se poidese producir

ADVÍRTESELLE QUE consonte co disposto no apartado 4º do artigo 69 da Lei 39/2019, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, “a inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información que se
incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación, ou a non presentación ante a Administración competente da declaración
responsable, a documentación que sexa, segundo o caso, requirida para acreditar o cumprimento do declarado, ou a comunicación,
determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales
feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.
Así mesmo, a resolución da Administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír
a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente”.

En Ponteareas a

de

de
Asdo.

