SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
MERCADO INDIANO. IV EDICIÓN RIBADEO INDIANO

ENTIDADE / NOME COMERCIAL
NOME E APELIDOS ( Representante)
ENDEREZO COMPLETO a efectos de
notificación
DNI/ CIF ou equivalente
TELÉFONO DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
RELACIÓN DE PRODUCTOS Á VENDA

Se o produto non se atopa dentro das
categorías expostas dentro do ANEXO 1,
xustificar

a

relación

temática

dos

produtos
EXPÓN
Que está interesado/a en obter a autorización municipal para a instalación dun posto
para o exercicio da venda da actividade/ produto que máis arriba se sinala no
mercado Indiano que se desenvolverá o día 8 de xullo con motivo da celebración da IV
Edición de Ribadeo Indiano, segundo as bases específicas desenvoltas para o
desenvolvemento deste mercado.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/na

, EN REPRESENTACIÓN DE
CO DNI/CIF ( no seu caso)
DECLARA BAIXO A SUA
RESPONSABILIDADE, QUE SON CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN NO
PRESENTE DOCUMENTO, QUE POSUE A DOCUMENTACION QUE ASI
ACREDITA, E :

-

Que cumpre tódolos requisitos establecidos pola normativa vixente para o
exercicio da venda ambulante na Comunidade Autónoma de Galicia así como
do Estado e que se compromete a mantelos durante o tempo de vixencia da
autorización así como dispoñer de permiso de residencia e traballo que, en
cada caso, fosen esixibles, no suposto de persoas estranxeiras.

-

Acreditación, no suposto de persoas xurídicas do CIF, acta de constitución,
estatutos e escritura de poder outorgada á persoa que asina a solicitude de
autorización en representación da empresa.

-

Que manterá o cumprimento dos requisitos legalmente esixidos durante todo o
período de tempo inherente ao exercicio da actividade.

-

Cumprir cos requisitos hixiénicos –sanitarios ou de outra índoles establecidos
en relación a produto.

-

Que realizou, ou realizará antes do inicio da actividade, e Alta na Declaración
Censal, e está ao corrente no pago das cotizacións na Seguridade Social.
Ambos os dous extremos deberán, no seu caso, acreditarse ben polo mesmo
solicitante ou ben mediante autorización ao Concello para que este verifique o
seu cumprimento , conforme á opción marcada a continuación pola persoa
interesada:

Acredito documentalmente dito requisito.
Autorizo á Administración para que verifique o seu cumprimento .
Que aos efectos da normativa sobre protección de datos persoais autorizo a esta
Administración á comprobación telemática con outras Administracións públicas dos
datos declarados e demais circunstancias relativas ao exercicio da actividade a
desenvolver.

NO
SI

MEMORIA
1.- ESTÉTICA . DESCRICIÓN DA AMBIENTACIÓN , DECORACIÓN E VESTIMENTA
O POSTO

2.- DESCRIPCIÓN DOS PRODUTOS A VENDER, CALIDADE
DOS MESMOS Á TEMÁTICA DO POSTO

3.- VINCULACIÓN AO TERRITORIO

E ADECUACIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-Solicitude e declaración responsable
-Memoria da actividade e do produto a vender tendo en conta os criterios das
bases do mercado a efectos de realizar o baremo.
-Fotografía do produto e stand

