Anexo III
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA A VENDA AMBULANTE E PARA A MONTAXE DE
POSTOS, QUIOSCOS OU CARPAS
DATOS DO DECLARANTE / EMPRESA
Titular/Razón social

NIF/CIF

Dirección

Teléfono

Núm. móbil

Actividade

Instalación para a actividade de :
Data de inicio

Data de finalización

DATOS REPRESENTANTE
Nome e apelidos

Dirección

NIF

Núm. móbil

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
•

Coñecer e cumprir as normas que deben axustarse a súa actividade e o seu
compromiso de cumprilas (RD 199/2010 do 26 de febreiro polo que se regula o
exercicio da venda ambulante; Lei 13/2010 do 17 de decembrO do comercio interior de
Galicia). En especial:
a) Estar dado de alta no epígrafe correspondente do imposto de
actividades económicas e estar ó corrente da tarifa o, no caso de estar
exentos, estar dado de alta no censo de obrigados tributarios.
b) Estar ao día no pago das cotizacións da Seguridade Social.
c) Autorizar ao Concello de Vigo para solicitar ás restantes
administracións públicas a información precisa para comprobar a
veracidade da información facilitada ou, de ser o caso, acreditar mediante
a documentación necesaria a circunstancia de estar dado de alta e ao
corrente de pago de impostos de actividade económica ou no censo de
obrigados tributarios.
d) No caso de ser prestador procedente de terceiros países,
acreditar que coñece e cumpre coas obrigas establecidas na lexislación
vixente en materia de autorizacións de residencia e traballo.
e) Reunir as condicións exixidas pola normativa reguladora do
produto obxecto da venda ambulante.

1

f) Non estar incluído en calquera dos casos de incapacidade ou
incompatibilidade establecidos na Lei para o exercicio do comercio, así
como a falta de calquera outra actividade lucrativa.
g) Non realizar actividades con produtos prohibidos.
h) Coñecer as medidas organizativas e protocolos de “boas
prácticas” de prevención e minimización de contaxio por axentes víricos
tanto dos traballadores como dos consumidores, asumindo a
responsabilidade da súa implementación no posto.
•

Que dará cumprimento aos niveis de ruído establecidos na Ordenanza municipal de
protección do medio contra a contaminación producida por ruídos e vibracións.

•

Que dará cumprimento á normativa de protección contra incendios que lle é de
aplicación.

•

Que se dará cumprimento ás condicións establecidas na Ordenanza de protección
ambiental de Vigo en todos os seus aspectos e especialmente no referente a verteduras
e eliminación de residuos.

•

Que dará cumprimento aos horarios establecidos na Orde de 16 de xuño de 2005 pola
que se determina o horario de apertura e peche de espectáculos e establecementos
públicos da Comunicade Autónoma de Galicia, pola que se establece o réxime relativo
aos horarios dos locais de espectáculos públicos e actividades recreativas, así como
doutros establecementos abertos ao público con independencia dos establecidos no
prego.

•

Que dará cumprimento todas as condicións establecidas no Regulamento electrotécnico
de baixa tensión (REBT; RD 842/2002) e Instrucións complementarias, en especial a
ICT- BT- 028 sobre instalacións en locais de pública concorrencia.

•

Que se compromete a manter os requisitos esixidos durante o período de vixencia da
citada autorización, e dispoñer no recinto da actividade da documentación requirida.

•

Que declara coñecer, e acepta plenamente, as normas e condicións (sobre seguridade e
hixiene, horario de apertura e funcionamento, e todas as demais que resulten
preceptivas para o funcionamento da actividade) establecidas no Prego de condicións
para a autorización de ocupación da vía pública con actividades con motivo das festas
das que é obxecto o prego de concesión para a concesión de ocupación e uso do espazo
público.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO CASO DE EXISTIR INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS
•

Boletín de instalador eléctrico autorizado seguindo a metodoloxía da norma UNE
HD60364-G: 2017.

•

Certificado emitido por técnico competente que asegure a seguridade e garantías de
estabilidade da montaxe realizada para as ATRACCIÓNS RECREATIVAS que se
especifique coas súas características concretas, no lugar asignado e nas datas da
autorización.
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•
•

Póliza de seguro en vigor xunto co recibo de pago actualizado na contía que
corresponda á actividade solicitada.
Contrato de mantemento de equipos de extinción de incendios (R.D. 1942/1993).

En______________________,
de 20___

a_________________________de_______________,

Asdo: (Técnico facultativo competente cuxo certificado de habilitación profesional se
achega)

TITULACIÓN: ___________________________________________-

Asdo:
(Titular
encabezamento)

da

adxudicación

de

acordo

cos

datos

do
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