XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
DIRECCIÓN XERAL DE COMERCIO

CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DA CONDICIÓN DE TENDA DE
CONVENIENCIA

SOLICITUDE PARA A EXPEDICIÓN DA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DA CONDICIÓN DE TENDA DE
CONVENIENCIA
A
DATOS DA PERSOA TITULAR
NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL

NIF/CIF

ENDEREZO

Nº

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

PISO

PROVINCIA

TIPO DE SOCIEDADE NO CASO DE PERSONALIDADE XURÍDICA
B DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (só no caso de que a titular sexa persoa xurídica)
NOME E APELIDOS
NIF

TELÉFONO

C
DATOS DO ESTABLECEMENTO COMERCIAL
NOME COMERCIAL DO ESTABLECEMENTO

M2

ENDEREZO

CONCELLO

NÚMERO

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

PISO

CP

CORREO ELECTRÓNICO

1. A empresa que represento dispón da escritura de constitución dela e dos seus estatutos, os cales están debidamente inscritos no rexistro
mercantil ou que, como titular da empresa individual declarada, dispoño da documentación acreditativa da constitución dela.
2. O establecemento comercial da miña titularidade/titularidade da miña representada, para o que se solicita a expedición da certificación
acreditativa da condición de tenda de conveniencia, cumpre coas condicións e requisitos xerais establecidos no artigo 5.4 da Lei 1/2004, do 21
de decembro, de horarios comerciais, que de seguido se relacionan:
- Ten unha superficie útil para a exposición e venda ao público non superior a 500 metros cadrados.
- Permanece aberto ao público polo menos dezaoito horas ao día.
- Distribúe a súa oferta de maneira semellante entre todos e cada un dos seguintes grupos de artigos: libros, xornais e revistas; produtos de
alimentación; discos e vídeos; xoguetes, agasallos e artigos diversos.
3. Dispón da documentación probatoria do cumprimento dos requisitos relacionados, que presentará á autoridade competente cando esta a poida
requirir para o seu control ou inspección.
En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos
persoais recollidos neste formulario se incorporarán a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede
pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta consellería como
responsable do ficheiro.
DECLARO que son certos cantos datos figuran na solicitude, que o establecemento comercial cumpre cos requisitos establecidos na normativa
vixente para a consideración de tenda de conveniencia e que estou en posesión da documentación acreditativa dos datos recollidos nela.
LEXISLACIÓN APLICABLE:
DATA
E
SINATURA
DA
PERSOA
Instrución da Dirección Xeral de Comercio do 15 de novembro de 2011, sobre a SOLICITANTE
OU
DA
PERSOA
expedición pola autoridade competente en materia de comercio da certificación REPRESENTANTE
acreditativa da condición de tenda de conveniencia para os efectos do previsto no artigo
4.b) da Lei 28/2005, do 26 de decembro de medidas sanitarias fronte o tabaquismo e
reguladora da venda, a subministración o consumo e publicidade dos produtos do tabaco.
--------------------- , ---- , de --------.---- , de
DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACHEGAR XUNTO COA SOLICITUDE:
1º) Documento acreditativo da identidade da persoa solicitante.
2º) Acreditación da representación da persoa declarante, se é o caso.
3º) Plano a escala do local que ocupe a tenda de conveniencia, coa especificación das zonas de distribución. O
tamaño máximo recomendado será DIN A3.
4º) Xustificante do pagamento da taxa correspondente.

