
LEI 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia

Artigo 73º.-Sección de comerciantes ambulantes do Rexistro Galego de Comercio. 

1. Para os meros efectos estatísticos existirá unha sección de comerciantes ambulantes no Rexistro

Galego de Comercio regulado no artigo 8º desta lei.

2. A inscrición na correspondente sección do Rexistro Galego de Comercio será voluntaria para a

persoa comerciante e terá carácter previo ao inicio da actividade, debéndose achegar a seguinte

documentación:

a) O DNI ou o pasaporte, se o interesado é persoa física; o CIF, a acta de constitución, os

estatutos e a escritura de poder outorgada a favor da persoa que asina a solicitude de

inscrición en representación da empresa, se é persoa xurídica.

b) A certificación de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e, de ser o caso, no

imposto de actividades económicas.

3. A inscrición na sección de vendedores ambulantes do Rexistro Galego de Comercio terá unha

vixencia de cinco anos renovables. A non inscrición ou renovación non constituirá ningún

impedimento para o exercicio da venda ambulante.

4. A Administración autonómica expedirá unha tarxeta de persoa vendedora ambulante, logo da

inscrición no Rexistro Galego de Comercio, con vixencia de cinco anos. Na tarxeta deberá constar:

a) A identificación da persoa titular.

b) A identificación da persoa traballadora para a que se expide a tarxeta e a fotografía dela.

c) A data de expedición e de caducidade.

d) A descrición literal da epígrafe na que figura dada de alta.

e) O número de inscrición no rexistro.

A tarxeta seralle outorgada á persoa física ou xurídica titular da actividade, sendo expedidas de 

forma nominativa para cada unha das súas persoas traballadoras, sempre que estas últimas 

acrediten unha cotización como vendedoras ambulantes de polo menos dezaseis horas 

semanais na Seguridade Social no réxime que corresponda.  
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Para os efectos de simplificación administrativa, a tarxeta servirá como acreditación dos 

extremos sinalados na alínea 2 deste artigo perante os correspondentes concellos. No suposto 

de que a persoa vendedora ambulante non opte voluntariamente pola inscrición na sección do 

rexistro, será o concello que autorice o exercicio da venda ambulante o que comunique os datos 

para a correspondente inscrición.  

Artigo 74º.-Produtos obxecto da venda ambulante.  

1. Non poderán ser en ningún caso obxecto de venda ambulante ou non sedentaria os bens ou os 

produtos cuxa propia normativa o prohiba e aqueloutros que, por razón da súa presentación ou 

outros motivos, non cumpran a normativa técnico-sanitaria e de seguranza.  

2. En todo caso, non se poderán vender alimentos ou produtos alimentarios non envasados por quen 

careza do certificado acreditativo de ter recibido formación en materia de manipulación deles.  

3. Os concellos determinarán, dentro dos lugares sinalados, os produtos obxecto de comercialización.  

Artigo 75º.-Lugares destinados á venda ambulante.  

Os concellos coidarán de que os lugares destinados ao exercicio da venda ambulante se atopen en 

axeitadas condicións de limpeza e salubridade, debendo exercer o debido control hixiénico e sanitario, en 

especial dos produtos perecedoiros e de alimentación, de acordo coa lexislación e coas ordenanzas 

vixentes.  

 


