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    Estar dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e ao corrente no pago das 

cotizacións. 

    Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto sobre actividades económicas e estar ao 

corrente no pago das tarifas ou, de estar exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios. 

    Cumprir cos requisitos das regulamentacións de cada tipo de produtos. 

    Estar en posesión, no seu caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de 

manipulación de alimentos. 

    Dispoñer, se é o caso, da titulación e colexiación oficial que resulten esixibles. 

    Cumprir os requisitos que impón a normativa sanitaria, no caso de autorizados á venda de produtos de 

alimentación e herbodietética. 

    Satisfacer as taxas e os tributos fixados na correspondente ordenanza municipal. 

    Non ter pendente o cumprimento de ningunha sanción imposta por este Concello. 

    Non ter débeda pendiente con este Concello. 

    Dispoñer dos permisos de residencia e traballo que, en cada caso, fosen esixibles, de tratarse de 

persoas extranxeiras. 

    Dispoñer do CIF, escritura de constitución, estatutos e poder outorgado á persoa que firma a solicitude 

de autorización en representación da empresa, no caso de persoas xurídicas. 

    Dispoñer de seguro de responsabilidade civil. 

    Dispoñer, no caso dos camións-tenda, do permiso de circulación, tarxeta de inspección técnica de 

vehículos actualizada e estar ao día no pagamento do seguro obrigatorio de vehículos a motor. 

    Dispoñer, no seu caso, da documentación acreditativa de que o vehículo-tenda reúne as condicións de 

hixiene e sanidade esixibles. 

    Dispoñer, no seu caso, do certificado de correcto funcionamento das máquinas e instalacións que se 

utilicen. 

    Estar en posesión da documentación acreditativa do cumprimento de ditos requisitos e manter o seu 

cumprimento durante todo o prazo de vixencia da autorización. 

 
 
Arteixo, a ____ de ____________ de _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo.___________________________________ 
 

ADVERTINDOLLE QUE consoante co disposto no apartado 4 do art.71.bis da Lei 
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e 
Procedemento Administrativo Común, “a inexactitude, falsidade ou omisión, de 
carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se achegue 
ou incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a 
non presentación ante a Administración competente da declaración responsable 
ou comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do 
dereito ou da actividade afectada dente o momento en que se teña constancia de 
tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a 
que houbese lugar. 
Asemade, 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 cumprimento do art. 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle que os 
datos personais obtidos mediante a cumprimentación deste formulario e demáis documentos, serán incluidos para o seu tratamento nun 
ficheiro automatizado do que é responsable o Concello de Arteixo.  Así mesmo informáselle que a finalidade do citado ficheiro e a 
finalidade dos expedientes de venta ambulante. En calquera momento poderá exercer os dereitos de acceso, rextificación, cancelación 
e oposición dirixíndose ao Concello de Arteixo, Pza. Ramón Dopico, nº1, 15142 Arteixo, entidade responsable do ficheiro.  
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