Dª. OLGA ALONSO SUÁREZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e
urxente do 21 de xuño de 2016, adoptou o seguinte acordo:
2.CONDICIÓNS DAS AUTORIZACIÓNS PROVISIONAIS PARA POSTOS DE
VENTA AMBULANTE NOS MERCADILLOS DE COIA (A BOUZA) E BOUZAS.
EXPTE. 1439/110.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
21.06.16, dáse conta do xefe da Área de Servizos Xerais, do 20.06.16, conformado
polo secretario xeral do Pleno e polo concelleiro delegado de Comercio, que di o
seguinte:
Asunto. Condicións para autorizacións provisionais municipais de postos de venda
ambulante nos mercadillos de Coia (A Bouza) e Bouzas (Expte. 1439/110).
Lexislación aplicable.
LBRL. Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
LCIG. Lei 13/2010, de 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.
ORVVP. Ordenanza municipal reguladora da venda na vía pública e espazos abertos (BOP
27.12.1995)
Antecedentes. Mediante escrito de data 16.06.2016 o concelleiro delegado de Comercio
insta da Xefatura de Servizos Xerais e da Secretaría Xeral do Pleno a realización urxente e
inmediata dunhas condicións que teñan por obxecto disciplinar, mentres non se aprobe unha
Ordenanza axeitada á LCIG, un réxime provisional de autorizacións para ocupacións de
dominio público destinadas á actividade de venda ambulante nos mercadillos de Bouzas e
Coia (A Bouza) co fin de que tales mercadillos tradicionais reanuden a súa actividade nos
próximos días 3 de xullo e 6 de xullo respectivamente.
Esta secretaría ven considerando que cando as peticións de informe, veñen solicitadas por
un concelleiro delegado, estes actúan en delegación da Alcaldía pola que a tales peticións
lles é de aplicación o sinalado no artigo 122.5.e).1º. da LBRL, a estes efectos,
cumprimentando tal petición, en coordinación coa Xefatura de Servizos Xerais, emítese o
seguinte,
INFORME

I. A LCIG é a norma reguladora da actividade comercial en Galicia e ten por finalidade
fomentar, ordenar administrativamente, racionalizar, modernizar e mellorar a actividade do
sector; o seu Título V establece as modalidades especiais de venda, considerándose como
tales, artigo 52, aquelas que non son realizadas nun establecemento comercial aberto ao
público de maneira permanente, entre outras, as vendas ambulantes.
O Capítulo V do Título citado refírese a tales vendas ambulantes definíndoas coma aquela
non sedentaria a realizada por persoas comerciantes, fóra dun establecemento comercial
permanente de forma habitual, ocasional, periódica ou continuada, nos perímetros ou nos lugares debidamente autorizados en instalacións comerciais desmontables ou transportables,
incluíndo aos camións tenda. O artigo 71. a) concibe como venda ambulante en mercados
periódicos aquela autorizada nos mercados situados en poboacións, en lugares e espazos
determinados, cunha periodicidade habitual establecida; o artigo 72.1 indica que, o exercicio
da venda ambulante, nas súas distintas tipoloxías, estará suxeita á obtención de licenza, correspondendo aos concellos a súa autorización, consonte ao disposto na lei e nas súas disposicións de desenvolvemento, con tal fin, advirte, que os concellos aprobarán as correspondentes ordenanzas municipais de venda ambulante, nas que, como mínimo, se contemplarán as determinacións que tal precepto sinala, non obstante indica que serán requisitos
inescusables para a concesión da referida autorización de venda ambulante os seguintes:
a) Estar dado ou dada de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e, de ser o
caso, no Imposto de Actividades Económicas.
b) Cumprir cos requisitos das regulamentacións de cada tipo de produtos.
c) Estar en posesión, de ser o caso, do certificado acreditativo de ter recibido formación en
materia de manipulación de alimentos.
d) Satisfacer as taxas e os tributos fixados na correspondente ordenanza municipal.
e) Dispoñer dos permisos de residencia e de traballo que, en cada caso, sexan esixibles, de
se tratar de persoas estranxeiras.
f) As persoas xurídicas deberán acreditar os seguintes extremos: o CIF, a acta de constitución, os estatutos e a escritura de poder outorgada á persoa que asina a solicitude de autorización en representación da empresa.
g) Dispoñer de seguro de responsabilidade civil.
O artigo 76 da Lei citada refírese ao réxime das autorizacións e indica que concederanse en
condicións non discriminatorias mediante un procedemento que garanta a transparencia e a
imparcialidade e, en concreto, a publicidade adecuada de inicio, desenvolvemento e fin do
proceso; ao mesmo precepto sinala que as autorizacións outorgaranse por tempo determinado e que o seu prazo de duración será de cinco anos prorrogables de forma expresa por
idénticos períodos e que as autorizacións concederanse tanto a persoas físicas coma a persoas xurídicas, sexan sociedades mercantís ou cooperativas, e que serán transferibles a outras persoas físicas ou xurídicas que cumpran os requisitos establecidos no artigo 72.2 da
Lei, logo de comunicación á Administración Municipal.

II. A Ordenanza municipal reguladora da venda na vía pública e espazos abertos publicada
no BOP de 27 de decembro de 1995 debe entenderse derrogada en todos aqueles aspectos
non conciliables coa LCIG, razón suficiente para deducir que as condicións para outorgar as
autorizacións provisionais que agora se pretenden deben, en todo caso, observar os
denominados “requisitos inescusables” do artigo 72.2 antes transcritos.
Entre tales atópase a alta dos solicitantes no Imposto de Actividades Económicas aínda que
a Lei sinala que tal alta o será “no seu caso” un término, unha frase, que causa confusión
pois o certo é que a Regra 2.ª da Instrución para a aplicación das Tarifas, aprobadas ambas
(Instrución e Tarifas) por Real Decreto Lexislativo 1175/1990, de 28 de setembro, establece
que, "O mero exercicio de calquera actividade económica especificada nas Tarifas, así como
o mero exercicio de calquera outra actividade de carácter empresarial, profesional ou
artístico non especificada en aquelas, dará lugar á obriga de presentar a correspondinte
declaración de alta e de contribuír por este imposto, salvo que na presente Instrución se
dispoña outra cosa".
En conclusión, o comercio ao por menor fora dun establecemento comercial permanente (en
ambulancia, mercadillos e mercados ocasionais ou periódicos) constitúe unha actividade
económica de carácter empresarial cuxo exercicio se encontra gravado polo Imposto sobre
Actividades Económicas.
III. Cuestión distinta é o “carácter provisional” das autorizacións previstas que atópase xustificado (i) na necesidade urxente de reapertura dos mercadillos de Coia e Bouzas co obxecto
de non prexudicar e protexer -nun contexto de crise- os intereses implicados, é dicir, á dinamización económica, laboral e comercial de tales distritos, e (ii) na esixencia de que as autorizacións definitivas se outorguen ao amparo dunha nova Ordenanza municipal que sexa redactada e aprobada conforme aos indicadores e requisitos previstos na LCIG. Que as autorizacións sexan provisionais tamén fundamenta que as mesmas non o sexan polo período de
cinco anos que establece a Lei.
IV. A LCIG no seu artigo 76.1 advirte que o procedemento de outorgamento das autorizacións realizarase, “en condicións non discriminatorias garantindo a transparencia e a imparcialidade e, en concreto, a publicidade adecuada de inicio, desenvolvemento e fin do proceso”.
O propósito da Concellería delegada de reanudar a actividade de venda ambulante nos
mercadillos de Bouzas e Coia (A Bouza) nos próximos días 3 de xullo e 6 de xullo. Sen prexuízo de considerar que é unha decisión destinada, coma se ten indicado, a protexer -nun
contexto de crise- aos intereses implicados, é dicir, á dinamización económica, laboral e comercial dos barrios de Coia e Bouzas, o certo é que reduce a necesaria publicidade e concorrencia neste tipo de procedementos dado o exiguo prazo de que dispoñerán os interesados para a presentación de solicitudes.
V. Os espazos delimitados no Anexo I correspondentes ao mercadillo de Bouzas son, na
súa maior parte, da titularidade da Autoridade Portuaria de Vigo; neste sentido o Concello dirixirase a tal ente público comunicándolle o contido das condicións desta proposta ao obxecto de que en base aos principios de colaboración e coordinación que presiden as relación
entre Administracións Públicas adopte os acordos que resulten precisos para posibilitar a
actividade pretendida.

De conformidade co exposto elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte proposta de
acordo,
PRIMEIRO. Outorgar aprobación as condicións que a continuación se transcriben:
CONDICIÓNS DAS AUTORIZACIÓNS PROVISIONAIS MUNICIPAIS PARA POSTOS DE
VENDA AMBULANTE NOS MERCADILLOS DE COIA (A BOUZA) E BOUZAS.
1. Espazos habilitados. O exercicio da venda ambulante nos espazos localizados en
Bouzas e Coia (Parque de A Bouza) realizarase, respectivamente, os domingos e mércores
nas superficies habilitadas ao efecto que constan nos planos do Anexo I destas condicións
desde as 9.00 horas ata as 14.00 horas aínda no suposto que os mércores resulten
feriados.
A superficie habilitada no Parque de A Bouza (Coia) para mercadillo correspóndese coa
delimitada e perimetrada no plano do Anexo I
A superficie habilitada en Bouzas para os mesmos fins correspóndese coa delimitada e
perimetrada no plano do Anexo I
Os mercadillos distribuiranse en catro zonas diferenciadas: Zona A, Produtos Alimenticios;
zona B, Téxtil; Zona C, Zapatería e Zona D, Complementos e outras.
A superficie máxima a solicitar e ocupar polos postos, sexa cal sexa a súa actividade, non
será superior a 12 metros cadrados, agás no suposto de utilización de vehículos para a
venda -suposto que só será posible en postos dedicados á actividade de alimentación- nesta
caso a superficie máxima será de 24 m2.
2. Prazo de presentación de solicitudes. O prazo de presentación de solicitudes de
autorización provisionais municipais neste réxime transitorio será desde o día 22 de xuño
ata o día 29 de xuño, ambos inclusive; as solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do
Concello desde as 9.00 horas ata as 13.30 horas e os sábados ata as 13.00 horas, a estes
efectos procederase a publicar anuncio nun diarios de maior tirada no municipio sen
prexuízo da súa difusión destas Condicións na páxina web do Concello.
3. Escrito de solicitude. O escrito de solicitude presentarase polo o interesado, ou
representante, no modelo normalizado que consta no Anexo II a este acordo, facendo
constar os seguintes datos:
a) Nome e apelidos do solicitante se é persoa física ou denominación social se é persoa
xurídica.
b) NIF, CIF, DNI o pasaporte o tarxeta de residencia para cidadás comunitarios, ou permiso
de residencia e traballo para os non comunitarios.
c) Enderezo da persoa física ou domicilio social da persoa xurídica.
d) Modalidade de comercio ambulante para a que se solicita a autorización con descrición
precisa dos artigos ou produtos que se vender.
e) Descrición detallada das instalacións ou sistemas de venta.
f) Número de metros cadrados que precisa ocupar que en ningún caso será superior a 12
m2 especificando se se trata do mercadillo de Coia, do mercadillo de Bouzas ou de ambos,
neste suposto presentaranse dúas solicitudes. No suposto de utilización de vehículos para a
venda de produtos alimentarios, a superficie máxima será de 24 m2.
g) Documentación que acompaña.

Tan só poderá presentarse unha solicitude por persoa, xa sexa física ou xurídica, agás no
suposto de que se opte a espazos (postos) en ambos mercadillos, neste caso serán dúas as
solicitudes e serán diferenciadas.
4. Documentación a acompañar co escrito de solicitude. Xunto co escrito de solicitude o
peticionario aportará o modelo de declaración responsable prevista no Anexo III na que se
manifesta o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Que se atopa en situación de alta no réxime correspondente da Seguridade Social tendo
satisfeito as súas obrigas fronte á Tesourería da Seguridade Social impostas nas
disposicións vixentes.
b) Que os efectos do Imposto de Actividades Económicas se atopa en situación de alta no
censo de empresarios, profesionais e retenedores, mediante a presentación na Axencia
Estatal Tributaria de declaracións de alta nos modelos 036 ou 037.
c) Que ten recibido formación necesaria e suficiente en materia de manipulación de
alimentos conforme á normativa vixente (No caso de venta de alimentos).
d) Que posei documentación acreditativa da subscrición de seguro de responsabilidade civil
que cubra calquera clase de risco derivado do exercicio da actividade comercial.
e) Que non ten sido sancionado por comisión de falta moi grave na actividade nos dous
anos anteriores.
Ademais da solicitude e Declaración Responsable o solicitante aportará, en sobre pechado,
a seguinte documentación:
f) Documentos acreditativos da identidade do solicitante (NIF, CIF, DNI ou pasaporte ou
tarxeta de residencia para cidadás comunitarios, ou permiso de residencia e traballo para os
non comunitarios).
g) No caso de que a actividade sexa exercida por persoa xurídica escritura de constitución
da sociedade.
h) Contratos de traballo que acrediten a relación laboral das persoas que desenvolvan a
actividade en nome do titular, sexa este titular persoa física ou xurídica.
i) Tarxeta de persoa vendedora ou certificado de inscrición no Rexistro Galego de Comercio,
así mesmo poderán achegarse os informes citados no parágrafo segundo da Condición 6 .
5. Autorizacións. As autorizacións provisionais ás que se refire as presentes condicións
acordarase mediante Resolución do concelleiro delegado de Comercio. As autorizacións
serán individuais (persoais) e os seus titulares poderán ser persoas físicas ou xurídicas; a
súa duración será ata os seis meses seguintes o da entrada en vigor da nova Ordenanza
Reguladora que a este efecto aprobe a Administración municipal salvo renuncia ou
modificación dalgunha das circunstancias que motivaron a autorización.
Estímase que a nova Ordenanza Municipal Reguladora da Venda Ambulante na Vía Pública
e Espazos Abertos entrará en vigor no primeiro semestre do ano 2017.
Que as autorizacións sexan persoais non impide que, sen ceder a autorización, no posto
puída operar outra persoa física distinta do titular que acredite relación laboral ou de
parentesco ata o segundo grado de consanguinidade ou afinidade co titular sempre e cando
cumpran os mesmos requisitos que o titular.
Poderá exercer a actividade comercial ambulante en nome do titular da autorización o cónxuxe ou persoa unida a este nunha análoga relación de afectividade.

A transformación do comerciante individual en persoa xurídica ou a modificación da forma
social da persoa xurídica constituirá causa dunha nova adxudicación directa á nova persoa
xurídica se cumpre os requisitos legais esixidos para o exercicio da venda ambulante.
As autorizacións provisionais que se outorguen conforme as presentes Condicións serano
con carácter precario polo que poderán ser revogadas unilateralmente pola Administración
municipal do Concello de Vigo en calquera momento sen dereito a indemnización cando se
produzan razóns xustificadas de interese público.
6. Criterios de adxudicación. Adxudicación provisional da autorización e adxudicación
definitiva da autorización. Para o outorgamento das autorizacións previstas nestas
condicións e para a cobertura das vacantes que no seu caso se produzan valorarase con
carácter exclusivo a antigüidade da persoa física ou xurídica no exercicio da actividade.
A antigüidade citada acreditarase ben mediante a data da súa inscrición no Rexistro Galego
de Comercio e na Sección de Comerciantes Ambulantes; ben mediante informe da Policía
Municipal no que se faga constar que o solicitante ten realizado a actividade comercial de
venda ambulante nos mercadillos de Coia ou Bouzas no prazo que en tal informe se indique;
ben mediante certificado ou informe emitido pola Asociación de Veciños do ámbito na que
tamén se fará se constar que o solicitante ten realizado a actividade comercial de venda
ambulante nos mercadillos de Coia ou Bouzas no prazo que en tal informe ou certificado se
indique.
Aos efectos anteriores a antigüidade valorarase do seguinte xeito:
Antigüidade de máis de 36 meses: 7 puntos.
Antigüidade de máis de 30 meses e menos de 36 meses: 6 puntos.
Antigüidade de máis de 24 meses e menos de 30 meses: 5 puntos.
Antigüidade de máis de 18 meses e menos de 24 meses: 4 puntos.
Antigüidade de máis de 12 meses e menos de 18 meses: 3 puntos.
Antigüidade de máis de 6 meses e menos de 12 meses: 2 puntos.
Antigüidade de menos de 6 meses: 1 punto.
No suposto de que en función do criterio de adxudicación previsto non fora posible
adxudicar provisionalmente a totalidade das autorizacións dispoñibles ao non xustificar os
peticionarios a súa antigüidade no exercicio da actividade, a autorización dos espazos que
quedaren vacantes realizarase mediante sorteo público publicitado na páxina web do
Concello con unha antelación mínima de 48 horas
Acordadas provisionalmente as autorizacións o Concello de Vigo, a través da Concellería
delegada de Comercio, requirirá dos distintos vendedores autorizados a documentación
xustificativa sinalada nos apartados a), b), c) e d) da Condición 4 ao obxecto de que no
prazo improrrogable de dez días hábiles presenten a documentación necesaria acreditativa
de tales requisitos; de resultar correcta acordarase polo concelleiro delegado de Comercio
adxudicación definitiva. En caso contrario -ou si o solicitante no cumprimentase
adecuadamente o requirimento no prazo sinalado- entenderase que o solicitante retira a súa
solicitude, procedéndose a requirir a mesma documentación ao solicitante seguinte, pola
orde na que quedaron clasificadas, ou a realizar novo sorteo.
7. Contido das autorizacións. O Concello expedirá as autorizacións no documento
normalizado previsto no Anexo IV destas Condicións no que constarán as seguintes
prescricións:

a) Identificación do titular e, no seu caso, á das persoas con relación laboral ou familiar
autorizada que pretendan desenvolver a actividade en nome do titular.
b) Modalidade de comercio ambulante que habilita a autorización.
c) Ubicación precisa do posto coa a súa correspondente identificación numérica,
especificación de superficie ocupada e tipo de posto a instalar.
d) Produtos autorizados para a venda.
e) Días e horas nos que poderá exercerse a venda.
f) Taxa que corresponda satisfacer coma consecuencia do aproveitamento especial do
dominio público.
g) Condicións particulares ás que se suxeita o exercicio da actividade, incluíndo as de
carácter hixiénico -sanitario, cando así proceda.
O documento normalizado no que conste a autorización, ou copia compulsada do mesmo,
expoñerase o público en lugar visible durante o exercicio de la actividade.
O documento citado expedirase anualmente no mes de xaneiro no suposto de que o titular
tivera satisfeito a totalidade das taxas devengadas na anualidade anterior.
8. Taxa. A taxa a satisfacer pola utilización privativa dun espazo de dominio público será a
determinada na Ordenanza fiscal municipal nº 32, Reguladora das taxas por
aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública, na que
consta, para o mercadillo de A Bouza (Coia), unha cota de 1,40 euros/m2/día; para o
mercadillo de Bouzas se establecerá, conforme a Ordenanza fiscal citada, unha cota (2,05
euros/m2/día) sempre e cando o Concello acade acordo coa Autoridade Portuaria de Vigo
respecto da cesión de espazos portuarios para a xestión de actividade de mercadillo; en
caso de non acadarse acordo a taxa será a que, no seu caso, exaccione a Autoridade
Portuaria de Vigo.
Non queda suxeito á taxa por ocupación da vía pública o espazo que ocupe, no seu caso, o
vehículo utilizado para o exercicio da actividade comercial, sempre e cando se limite a transportar a mercancía e a estrutura do posto, sen que serva tamén como espazo para exercer
a venda, non obstante tal vehículo non ocupará espazo no ámbito da superficie de venda.
Outorgada a autorización a taxa devengarase semestralmente para os períodos
comprendidos entre o 1 de xaneiro e 30 de xuño e 1 de xullo e 31 de decembro
correspondendo a ambos períodos 25 días de ocupación aínda no suposto de resulten mais
días.
O importe da taxa ingresarase mediante autoliquidación no mes anterior ao seu devengo, é
dicir, no mes de decembro ingresarase a ocupación (aproveitamento especial) do primeiro
semestre (xaneiro – xuño) do ano seguinte e no mes de xuño a ocupación (aproveitamento
especial) do segundo semestre (xullo – decembro). Na presente anualidade as taxas
devengaranse unha vez acordada as adxudicacións definitivas das autorizacións
provisionais; a estes efectos a Administración municipal notificará a liquidación tributaria
que corresponda ata o día 31 de decembro.
O xustificante do ingreso da taxa atoparase a disposición dos inspectores municipais e de
calquera axente da autoridade municipal.
9. Produtos obxecto da venta ambulante. En ningún caso poderán ser obxecto de venta
ambulante os bens ou produtos cuxa propia normativa o prohiba e aqueles outros que, en
razón a súa presentación ou outros motivos, non cumpran a normativa técnico - sanitaria e
de seguridade.

Non se poderán vender alimentos ou produtos alimentarios non envasados por quen careza
do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación dos
mesmos.
En ningún caso poderase vender carne, aves, caza, peixes e mariscos xa sexan frescos,
refrixerados ou conxelados así como semiconservas, leite, pastelería, bolería e demais
produtos lácteos; non obstante permitiranse salazóns, embutidos e chacinería nas
condicións hixiénico sanitarias regulamentariamente establecidas, así como produtos de
bolería ou confeitería que se atopen envasados por establecementos autorizados.
10. Publicidade de prezos e entrega de xustificantes. Todos os produtos expostos para a
súa venda manifestarán en rótulos ou carteis lexibles o prezo de venda ou prezo por
unidade de medida, incluíndo o Imposto sobre o Valor Engadido.
No suposto de venta fraccionada de alimentos, o prezo por unidade de medida figurará en
rótulos ou carteis lexibles, tendo a consideración de unidade de medida a que, segundo a
normativa vixente, corresponda en cada caso.
Os vendedores entregarán ao comprador os produtos polo prezo anunciado co peso
solicitado; será obrigación do vendedor entregar de factura, ticket ou recibo xustificativo da
compra cando así sexa demandado polo comprador.
11. Inspección e sanción. Sen prexuízo das competencias atribuídas a outras administracións, correspóndelle o Concello de Vigo a inspección e, no seu caso, a sanción polas infraccións das presentes Condicións aplicándose o réxime previsto na Ordenanza Municipal
Reguladora de Venda na Vía Pública publicada no BOP de data 27 de decembro de 1995.
12. Publicidade. Aos efectos de presentación de solicitudes o presente acordo publicarase
de xeito inmediato na páxina web municipal, así mesmo inserirase anuncio nun dos diarios
de maior tirada no municipio.
ANEXO I
(Achéganse planos de delimitación da superficie a ocupar nos mercadillos de venda ambulante
de Coia (A Bouza) e Bouzas.
ANEXO II
SOLICITUDE
Don/Dona ..........., con D.N.I. .................. 1con domicilio en a efectos de notificación
en ...................................................., ante o Excmo. Concello de Vigo comparece e EXPOÑE.
En caso de ser persoa xurídica:
En representación da mercantil ........ constituída ......... (referencia escritura). Acreditando a súa
representación a través de poder ....... (referencia escritura)
Que ten coñecemento das Condicións que serven de base no procedemento incoado para o
outorgamento da autorizacións provisionais para o exercicio da venda ambulante nos
mercadillos de Coia (A Bouza) e Bouzas.

1 En caso de ser persoa estranxeira indicarase o número de tarxeta de residencia se é cidadá da Unión Europea
e o número de permiso de residencia e copia do permiso de traballo no caso de cidadá non comunitario.

Que mediante o presente escrito SOLICITA a súa participación no procedemento de
adxudicación de autorizacións provisionais dos postos de venda ambulante no mercadillo
de ..................2 na modalidade de ................. 3.
Que os efectos anteriores comunica que o posto no que pretende levar a cabo a actividade
comercial instalarase mediante ......................................................., para o cal necesita despoñer
dun espazo de ............ de .... metros de ancho e .... de lonxitude, sendo a superficie total de .......
metros cuadrados.
Que adxunta Declaración Responsable facendo constar que cumpre os requisitos sinalados nos
apartados a), b), c), d) e e) da Condición 4
Que en sobre pechado adxunto se aporta a documentación sinalada nos apartados f),g), h) e i)
Vigo, a

4

de xuño de 2016

ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Dona ..........., con D.N.I. .................. con domicilio en ....................
En caso de ser persoa xurídica:
En representación da empresa ........ constituída ......... (referencia escritura). Acreditando a súa
representación a través de poder ....... (referencia escritura)
DECLARA baixo xuramento que os datos aportados nesta Declaración son exactos:
1. Que coñece as condicións que serven de base no procedemento incoado para o
outorgamento de autorizacións provisionais para o exercicio da venda ambulante nos
mercadillos de Coia (A Bouza) e Bouzas e que as acepta incondicionalmente.
2. Que se atopa en situación de alta no réxime correspondente da Seguridade Social tendo
satisfeito as súas obrigas fronte á Tesourería da Seguridade Social impostas nas disposicións
vixentes.
3. Que a efectos do Imposto de Actividades Económicas se atopa en situación de alta no
censo de empresarios, profesionais e retenedores, mediante a presentación na Axencia
Estatal Tributaria de declaracións de alta nos modelos 036 ou 037.
4. Que ten recibido formación necesaria e suficiente en materia de manipulación de
alimentos conforme á normativa vixente (No caso de venta de alimentos).
5. Que posei documentación acreditativa da subscrición de seguro de responsabilidade civil
que cubra calquera clase de risco derivado do exercicio da actividade comercial.
6. Que non ten sido sancionado por comisión de falta moi grave na actividade nos dous
anos anteriores.
Vigo, a de xuño de 2016
2 Indicar Coia (A Bouza) ou Bouzas. No caso de solicitar posto en ambos mercadillos presentaranse dúas
solicitudes
3 Especificar Zona A; produtos alimenticios; Zona B, Textil; Zona C, Zapatería ou Zona D, complementos e
outros
4 En todo caso aportarase documentos acreditativos da identidade do solicitante (NIF, CIF, DNI ou pasaporte
ou tarxeta de residencia para cidadás comunitarios, ou permiso de residencia e traballo para os non
comunitarios). Aportarase, no caso de que se despoña, tarxeta de persoa vendedora ou, certificado de
inscrición no Rexistro Galego de Comercio, ou orixinais dos informes da Policía Municipal o da Asociación
de Veciños citados na Condición 6. Os documentos identificados como g) e h) no suposto de que así sexa
necesario.

ANEXO IV

ANO

AUTORIZACIÓN
(número)

AUTORIZACIÓN VENDA
AMBULANTE

Titular:
Outras persoas:
DNI:
POSTO Nº:

Está autorizado para ter un posto ambulante no mercadillo de ........

2

(... m )

ACTIVIDADE: VENDA DE ............

Taxa sem:
HORARIO:
9:00 h. a 14:00 h
O Concelleiro delegado de Comercio: Ángel Rivas González

SEGUNDO. Proceder á convocatoria do procedemento para o outorgamento de autorizacións
provisionais nos mercadillos de Coia (A Bouza) e Bouzas mediante a publicación inmediata de
anuncio co extracto das condicións aprobadas nun diario dos de maior tirada no municipio e a
súa difusión na páxina web do Concello.
TERCEIRO. Facúltase ao concelleiro delegado de Comercio para ditar cantas Resolucións e
Instrucións sexan precisas na aplicación do presente acordo.
CUARTO. Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno Local no prazo do mes seguinte ao da súa publicación na páxina web municipal ou
recurso contencioso - administrativo ante os Xulgados desa xurisdición da Cidade de Vigo no
prazo dos dous meses seguintes sen que ambos recursos podan simultanearse.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo a vinte e tres de
xuño do ano dous mil dezaseis.
MXLP/me
V. e Pr.
O ALCALDE,

Abel Caballero Álvarez.

