
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  
(ART.5º do Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, polo que se regula o exercicio de 
venda ambulante e non sedentaria BOE Núm. 63 do 13/03/2010) 
 
D./Dª. ………………………………………………………………..…… con DNI núm. …………………………… 
(ou tarxeta de residencia ou permiso de traballo), en nome propio ou en representación de 

(representación que acredito mediante poder outorgado……),  veciño de 
…………………………………………………………, con domicilio a efectos de notificacións en 
…………………………………………………………………………….……………………. 
 Teléfono número…………………… 
 
EXPÓN 
Que considerando que cumpre os requisitos esixidos no Real Decreto 199/2010, de 26 de 
febrero, polo que se regula o exercicio de venda ambulante e non sedentaria BOE Núm. 63 
do 13/03/2010 para poder exercer a venda na XIV Festa do Pan de Carral durante o 14-15 de 
maio de 2016. 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE 
 

⃝ Que cumpro tódolos requisitos establecidos para o exercicio da venda ambulante na 
Comunidade Autónoma de Galicia  
⃝ Que estou en posesión da documentación que acredita o mencionado no punto anterior a 
partir do comezo da actividade. 
⃝ Que me comprometo a manter o seu cumprimento no prazo da vixencia da autorización. 
⃝ Que estou dado de alta no epígrafe correspondente do imposto de actividades 
económicas e ao corrente no pagamento da tarifa e, no caso de estar exento, estar dado de 
alta no censo de obrigados tributarios. Esta circunstancia deberá ser acreditada, a opción do 
interesado, ben por él mesmo, ben mediante autorización á Administración para que 
verifique o seu cumprimento 
⃝ Que está ao corrente no pagamento das cotizacións da Seguridade Social. 
⃝ Que o produto/os de venda reúnen as condicións esixidas pola normativa reguladora dos 
mesmos para a súa venda ambulante ou non sedentaria. 
⃝ No caso de estranxeiros, deberá acreditarse, estar en posesión do permiso de residencia e 

de traballo ou documentación que xustifique que está en trámite de obtela ante o organismo 
competente, os devanditos permisos. 
⃝ Achego con esta declaración copia do contrato de traballo e acreditación da alta no 
réxime xeral da seguridade social das persoas empregadas para o desenvolvemento da 
venda ambulante. 
⃝ Son coñecedor das bases de participación na Festa do Pan de Carral e de que o Concello 
de Carral non se fai responsable das posibles inspeccións pola facultade de comprobación tal 
e como teñen atribuídas as Administracións Públicas. 
 
Data e sinatura 
 
 


