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ANEXO I 
SOLICITUDE DE AUTORIZACION, PARA VENDA AMBULANTE 

OU NON SEDENTARIA, MEDIANTE SORTEO PÚBLICO, DE POST OS VACANTES  

 
 
 
 
EXPON: 
 
Que considerando que cumpre cos requisitos esixidos  nas bases reguladoras da adxudicación, mediante 
sorteo público, de autorizacións para a instalación  de postos, no mercado de venda ambulante de Pontea reas  
e demáis normativa reguladora da venda ambulante ou  non sedentaria 
 
SOLICITA: 
 
A participación no sorteo de autorizacións para ven da ambulante ou non sedentaria. A tal efecto acompaña a 
declaración responsable establecida no artigo correspondente da ordenanza municipal reguladora da venda 
ambulante ou non sedentaria. 
 
 
En Ponteareas, a ______ de __________________ de _______________ 
 
 
SINATURA 
 
De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos persoais pasarán a formar 
parte dun ficheiro, cuxo responsable é o Concello de Ponteareas con domicilio en Xardíns da Xiralda, s/n 36860 
Ponteareas (Pontevedra). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a correcta xestión dos servizos que presta o 
Concello. Se o desexa poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por 
escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI. 

SOLICITANTE 
Nome e apelidos (persoas físicas) ou denominación social (persoas xurídicas): 
 
Enderezo (rúa, nº, c.p., poboación e provincia): 
 
Enderezo para os efectos de notificación (cando non coincida co habitual): 
 
Nº Teléfono/fax/correo electrónico: 
 
CIF / NIF / Tarxeta de residencia ou permiso de traballo: 
 
Obxecto social ou actividade: 
 
Epígrafe/s do IAE nos que se atopa dado de alta e ámbito: 

REPRESENTANTE 
Nome e apelidos 
 
Enderezo (rúa, nº, c.p., poboación e provincia): 
 
Nº Teléfono/fax/correo electrónico: 
 
Poder: Escritura nº Notario D/Dª 
 
Localidade     Data 

A persoa/s física/s que vai ou van a exercer a actividade en nome do/a titular da 
autorización ou que van colaborar no desenvolvemento da actividade serán: 
Nome e apelidos:……………………………………..…………………………………DNI nº…………………………… 
Nome e apelidos:……………………………………….………………………………DNI nº……………….…………… 
(*)No seu caso teráse que presentar a documentación xustificativa da relación 
contractual ou a condición de traballador asociado ou cooperativista. 


