ANEXO I
SOLICITUDE VENTA AMBULANTE MUNICIPIO DA LARACHA
SOLICITANTE
Razón Social
C.I.F.
Nome e Apelidos
D.N.I./NIE
Enderezo
Localidade
Provincia
C.P.
Teléfono
Correo Electrónico

Autónomo
Outras Sociedades
Nome da Cooperativa ou sociedade:

Cooperativista/asalariado

DOCUMENTACION ADXUNTA
a)

Fotocopia do NIF do solicitante e, no caso de que o solicitante sexa estranxeiro deberá
acompañar fotocopia do pasaporte, do permiso de residencia e de traballo ou da tarxeta de
residencia en vigor, segundo se trate de estranxeiros e países non comunitarios ou
comunitarios, respectivamente, ou a documentación esixida en cada momento pola
lexislación de estranxeiría.
As persoas xurídicas deberán acreditar: CIF, acta de constitución, estatutos e escritura de
poder outorgada á persoa que firma a solicitude de autorización en representación da empresa.

b)

Copia do alta na Seguridade Social e xustificante do último pago realizado das cotas correspondentes.

c)

Se a autorización afecta á venda de produtos alimentarios, deberá achegar certificado de haber
recibido formación en materia de manipulador de alimentos.

d)

Declaración de estar ó corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social ou
xustificante que acredite o aprazamento do pagamento.

e)

Alta no epígrafe do IAE na modalidade correspondente de venda ambulante, e estar ao
corrente do seu pagamento ou, no seu caso, no censo de obrigados tributarios.

f)

Seguro de responsabilidade civil que garanta o exercizo da actividade de venda ambulante e
recibo de pago que acredite a vixencia do mesmo.

g)

No caso de venda mediante camión ou vehículo-tenda, certificado ATP en vigor, copia do
permiso de circulación do vehículo, tarxeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV),
certificado sanitario de que o vehículo cumpre o Regulamento europeo nº 852/2004 relativo
á hixiene dos produtos alimenticios, boletín de instalación eléctrica emitido por instalador
autorizado, e no seu caso, boletín de instalación de gas cando se utilicen electrodomésticos ou
aparatos que funcionen con gas butano ou propano.

h)

Memoria descritiva do posto, súas características, medidas e materiais de acabado, incluíndo
fotografías do mesmo.

SE AUTORIZA expresamente ao Concello da Laracha para verificar os datos contidos nos apartados b)
d) e e).

Quen subscribe, DECLARA BAIXO A SÚA REPONSABILIDADE que coñece as normas ás
que debe axustarse a súa actividade, que se compromete en todo momento a cumprilas, sendo
os posibles incumprimentos da súa exclusiva responsabilidade e SOLICITA lle sexa concedida
a correspondente Autorización nas condicións establecidas, sendo certos todos os datos do
presente documento.

A Laracha, a _____de

Asdo.

Sr.ALCALDE

___________________de 2 ___.

ANEXO II
OFERTA ECONÓMICA

D/Dª.

con domicilio en
nº teléfono
con
D.N.I. (o pasaporte o documento que lo substitúa) Nº
actuando en nomepropio
ou en
representación de
D.N.I. o
C.I.F.Nº
e con domicilio en
Teléfono

rúa

Toma parte na CONVOCATORIA PARA A AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN DE POSTO DE VENTA AMBULANTE NA ÁREA
RECREATIVA DE GABENLLE.
e a cuxos efectos fai constar:
1.- Que ofrece o prezo de ............. € /por ano.
2.- Que coñece e acepta cantas obrigacións se derivan das presentes Bases.
En
Asdo.

a

de

2021.

Nº

