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    Fotocopia compulsada do D.N.I./N.I.E. 
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    Fotocopia compulsada do C.I.F. 

    Fotocopia compulsada da escritura de constitución. 

    Documentación acreditativa de ostentar a representación da entidade. 

    Documentación acreditativa de estar dado de alta e ao corrente no pago do imposto sobre actividades 

económicas ou, no caso, no censo de obrigados tributarios. 

    Autorización ao Concello para verificar que está dado de alta e ao corrente no pago do imposto sobre 

actividades económicas ou, no seu caso, no censo de obrigados tributarios. 

 
COMUN 
    Declaración responsable anexo II. 
   
 
 
 
Arteixo, a ______ de ______________ de 
________ 
 
 
 
 
 
 
Asdo.____________________________________ 

(O primeiro titular) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asdo._____________________________________ 

(O novo titular) 

ADVERTESELLE 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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