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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCEOEMENTO DE ADXUDICACIÓN DAS
AUTORIZACIÓNS PARA A INSTALACIÓN DE
POSTOS DE VENDA NO MERCADILLO MENSUAL DE COTOBADE
SOLICITANTE:
1.Nome e apelidos (persoas físicas) ou denominación social (persoas xurídicas):
2.Enderezo (rúa, número, c.p., poboación, provincia e país):
3.Nº teléfono/Fax/Correo electrónico:
4.CIF, NIF; Tarxeta de residencia ou permiso de traballo:
5.Obxecto social ou actividade:
6.Epígrafe/s do IAE: nos que se atopa dado de alta e ámbito:

REPRESENTANTE:

P3601200C

1.Nome e apelidos (persoas físicas) ou denominación social (persoas xurídicas):
2.Enderezo (rúa, número, c.p., poboación, provincia e país):
3.Nº teléfono/Fax/Correo electrónico
4.CIF, NIF; Tarxeta de residencia ou permiso de traballo:
Poder:
Escritura Nº...................................... Notario D/Dª............................................................ .
Localidade.......................................Data................................................................................
EXPOÑO:
Que informado/a da convocatoria do procedemento para a adxudicación de autorizacións para a instalación de 28
postos de venda ambulante no mercadillo mensual de Cotobade segundo convocatoria publicada no Boletín
Oficial da Provincia nº ... de ..../.../....., considerando que cumpro cos requisitos esixidos na normativa reguladora
da venda ambulante ou non sedentaria así como no regulamento municipal regulador da mesma,
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
-Que cumpro con todos os requisitos establecidos para o exercicio da venda ambulante na Comunidade
Autónoma de Galicia.
-Que estou en posesión da documentación que así o acredita a partir do comezo da actividade.
-Que me comprometo a manter o seu cumprimento no prazo da vixencia da autorización.
-Que non estou incurso en causa de incapacidade ou incompatibilidade establecida por lei.
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-Que procederei á venda de artigos distintos dos solicitados e en todo caso, daqueles que teñan prohibida a súa
venda ambulante así como, de selo caso, que acatarei toda a normativa que regula os principios e os requisitos
xerais na lexislación alimentaria relativos á seguridade alimentaria e de manipulación de alimentos.
-Que estou dado de alta no epígrafe correspondente do imposto de actividades económicas e ao corrente
no pagamento da tarifa.
-Que estou ao corrente no pagamento das cotizacións da Seguridade Social.
-Que reúno as condicións esixidas pala normativa reguladora do produto ou produtos obxecto da venda
ambulante ou non sedentaria.
-Que, no caso de ter nacionalidade estranxeira, estou en posesión do permiso de residencia e de traballo ou
documentación que xustifique que está en trámite de obteña ante o organismo competente, os devanditos
permisos.
-Que cando o venda se realice por persoa distinta do titular da licenza, acreditarei o correspondente contrato
laboral e alta na Seguridade Social.
SOLICITO:
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Ser admitido para tomar parte no procedemento de adxudicación de autorizacións para a venda ambulante no
mercado mensual na modalidade seguinte (marcar cun “X” unha única modalidade):
Modalidade “A”: Alimentación: froita, hortalizas e verduras, patacas, queixos do país e curados,
etiquetados, ovos, embutidos, carnes curadas, produtos do forno, churros, polbo “á feira” ou
produtos semellantes.
Modalidade “B”: Téxtil e calzado.
Modalidade “C”: Artesanía e bixutería en xeral.
Modalidade “D”: Árbores froiteiras, plantas e flores.
(NOTA INFORMATIVA: O apartado 4 do artigo 71. bis da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, dispón que “A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera
dato, manifestación ou documento que se acompañe 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 actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar.
Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obrigación do interesado de
restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así
como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo iso conforme a os
termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”)

En ………......................................................, a ………de …………….......……… de ...........
Asdo.: ……………………………………………………………………….
De acordo á L.O.P.D., o Concello de Cotobade infórmalle que os seus datos persoais serán incorporados aos nosos ficheiros automatizados
ou non coa finalidade de utilizalos para a xestión dos procedementos administrativos e consultas e que son necesarios para atender
correctamente a súa solicitude. Os seus datos poderán ser comunicados aos distintos departamentos en que se organiza o Concello e a
Administración e Organismos obrigados pola normativa correspondente. Para o correcto funcionamento das funcións propias do Concello e
en cumprimento da LSSI, informámoslle que poderá recibir información a través de medios electrónicos e/ou postal. Vostede poderá usar os
seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición mediante un escrito achegando unha copia do D.N.I. que deberá presentar no
Rexistro – Concello de Cotobade, Chan nº 11, Carballedo, 36.856, Cotobade (Pontevedra). No caso de producirse algunha modificación dos
seus datos, rogamos nolo comunique coa finalidade de manter os seus datos actualizados.

