
SERVIZOS BÁSICOS, MERCADOS E TRANSPORTES  

Solicitude autorización de venda ambulante en Salgueiriños 

Modelo 

CS02 

 

SR. ALCALDE DO EXCMO. CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser 
incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que 
inicia o interesado con esta solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá 
presentar no Rexistro Xeral do Concello. 

 
 

Datos do solicitante 
DOI/CIF Nome e apelidos ou denominación 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 
                                  

             Autónomo                         Cooperativista                  Outras Sociedades 

Datos da actividade                                                                                          

 Pulpería ou elaboración comida rápida    Churrería    P. hortofructícolas    Floristería e planta viva    Artesanía 

 Xamóns, embutidos e salazóns    Mobles e produtos equipamento fogar, artigos segunda man    Téxtil e calzado 

Documentación                                                                                          
  

DECLARACION RESPONSABLE MANIFESTANDO: 

-  Que cumpre os requisitos para exercer a actividade de venda ambulante. 

-  Que estará en posesión da documentación que así o acredite a partir do inicio da actividade. 

-  Que manterá o seu cumprimento durante o prazo de vixencia da autorización. 

-  Non ter sido sancionado por comisión de falta moi grave no exercicio da súa actividade nos últimos dous anos. 

 

REQUISITOS: 

Fotocopia do DOI ou CIF  do titular. 

Informe da vida laboral e certificación de estar dado de alta no Imposto de Actividades Económicas (con indicación do epígrafe fiscal). 

Tarxeta de demandante de emprego. 

Certificación na que se acredite o grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. 

Acreditación do protocolo de violencia de xénero.  

Certificado de convivencia e libro de familia. 

Acreditación do protocolo de violencia de xénero.  

Formación.  

Os productores directos acreditarano coa documentación de titularidade da explotación. 

 

COOPERATIVISTAS OU PERSOAS XURÍDICAS: 
 

Fotocopia do CIF,  da Acta de Constitución e dos Estatutos da Cooperativa (Só no caso de non a ter achegada) 

 

Solicito                                                                                          
 

Autorización para venda ambulante no mercado de Salgueiriños. 
 

 
 

Santiago de Compostela, ____ de _______________ de 20__ 
 

                                                   Sinatura 

 

 

 

 

 Rexistro número: 

 

 


