ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Nome e apelidos:
Enderezo (rúa, nº, c.p., poboación e provincia):
NIF/Tarxeta residencia ou permiso de traballo:
En nome propio ou en representación de:

DECLARO RESPONSABLEMENTE

- Que cumpre tódolos requisitos establecidos para o exercicio da venda ambulante na
comunidade autónoma de Galicia.
- Que estará en posesión da documentación que así o acredita a partir do comezo da
actividade.
- Que se compromete a manter o seu cumprimento no prazo da vixencia da autorización.
- Que non está incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade establecida por lei.
- Que non vai proceder a venda de artigos distintos dos solicitados e en todo caso, daqueles
que teñan prohibida a súa venda ambulante así como, de selo caso, que acatará toda a
normativa que regula os principios e os requisitos xerais na lexislación alimentaria relativos á
seguridade alimentaria e de manipulación de alimentos.
- Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto de actividades económicas e ao
corrente no pagamento da tarifa. A circunstancia de estar dado de alta e ao corrente do
pagamento do imposto de actividades económicas ou, se é o caso, no censo de obrigados
tributarios, deberá ser acreditada, a opción do interesado, ben por el mesmo, ben mediante
autorización á administración para que verifique o seu cumprimento.
- Observar ao corrente no pagamento das cotizacións da Seguridade Social.
- Reunir as condicións esixidas pola normativa reguladora do produto ou produtos obxecto da
venda ambulante ou non sedentaria.
- Estar en posesión do permiso de residencia e de traballo ou documentación que xustifique
que está en trámite de obtela ante o organismo competente, os devanditos permisos.
- Cando o venda se realice por persoa distinta do titular da licenza, acreditación do
correspondente contrato laboral e alta na Seguridade Social.

En Ponteareas, a ______ de __________________ de _______________
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