
(Sinatura)

Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Baralla

Baralla , a

SOLICITUDE DE VENDA AMBULANTE

DNI/NIFNome e apelidos ou razón social DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Municipio                               Código postal             E-mail Provincia

Teléfono :  Fixo / Móvil
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Selo de entrada 

O que suscribe, cuxos datos persoais quedan sinalados con anterioridade, expón que se 
dedica á venda ambulante, e de acordo co estipulado na ordenanza municipal do Concello de 
Baralla,  SOLICITA: 
 A autorización municipal correspondente para exercer o comercio ambulante.

RELACIÓN DETALLADA DOS PRODUTOS DE VENDA:

Número de metros a ocupar Ubicación

Tipo de posto: Posto móvil.

Feira tradicional da vila que se celebra os días 1 e 18 de cada mes.

Día 18Día 1

Persoa ou persoas que van a exercer a venda, nome  completo e DNI

Documentación que se xunta:

Fotocopia DNI ou pasaporte no seu caso ou permiso de residencia en España.

Xustificante de estar o corrente no pago do IAE

Xustificación de estar dado de alta como autónomo na Seguridade Social.

Fotocopia NIF Dúas fotografias tamaño carnet

Contrato de traballo (no caso de ser atendido por un empregado por conta allea

Carnet de manipulador de alimentos de selo caso.

Carnet ou plaza identificativa expedida pola Xunta de Galicia.

Concello de Baralla 
Rúa Evaristo Correa Calderón 58 
27680 - Baralla - Lugo 
www.concellobaralla.es 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: No presente documento, salvo manifestación en contra, presto o meu consentemento para que os datos facilitados sexan incorporados ós 
ficheiros titularidade do CONCELLO DE BARALLA. O uso de ditos datos limitaranse exclusivamente á xestión municipal, podendo utilizalos en posteriores 
procedementos municipais, asi como cederse a outras Administracións Públicas, e solicitar o Concello datos a estas coas limitacións establecidas na Lei Orgánica 
15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, . 
Os interesados poderán exercer en calquera momentos os dereitos de Acceso, Rectificación, Cancelación e Oposición, coas limitacións establecidas legalmente no 
Rexistro Xeral do Concello, no enderezo c/EVARISTO CORREA CALDERÓN, 48 - 27680 - BARALLA - LUGO.
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