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ANEXO I 
 
 
SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO I MERCADO DE PRODUTOS DE 
ENTROIDO 
 
DATOS DO SOLICITANTE: 
 
NOME E APELIDOS: 
 
DNI/NIF: 
 
DOMICILIO: 
 
LOCALIDADE: 
 
ACTIVIDADE: 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
EXPÓN: 
 
Que coñece as Bases para a adxudicación de postos no I Mercado de 
Produtos de Entroido e as acepta, que reúne os requisitos esixidos e está 
interesado nun dos postos, polo que XUNTA: 
a)  Fotocopia compulsada do DNI e Escritura de constitución, no seu caso. 
b)  Alta no epígrafe correspondente do IAE. 
c)  Seguro de responsabilidade civil. 
d)  Certificado do número de conta (para a devolución da fianza) 
e)  Certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade 
Social. 
f)   Anexo II. 
 
SOLICITA: 
 
A adxudicación dun dos postos. 
 
En ..........., a .... de ............................... de 2017 
 
 
Asdo.:  
(Nome e apelidos) 
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ANEXO II 
 
DECLARACIÓN XURADA  
 
Dna./D.____________________________________ co NIF 
nº_________________ en calidade de 
___________________________________________________ da empresa 
________________________________________ con enderezo social en 
_________________________ e con CIF nº ___________DECLARO :  
 
1.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, co Concello de Lugo e coa Seguridade 
social.  
 
2.- Estar dado de alta no Imposto de Actividades Económicas no epígrafe 
______ e ao corrente no pagamento do ultimo recibo  
 
3.- Comprométome a darme de alta no Imposto de Actividades Económicas 
nas datas do Mercado. 
 
* Os puntos 2 e 3 son alternativos. So deberá transcribir o que corresponda. 
 
4.- Cumprir coas disposicións vixentes en materia de protección da industria, 
en materia laboral, da seguridade social e hixiene no traballo. 
 
5.-Autorizo ao Concello de Lugo a acceder ós meus datos de carácter 
persoal relativos ao cumprimento das miñas obrigas tributarias coa Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, do  Concello de Lugo e coa Seguridade 
Social. 
 
En ________________, a ___ de _________________ de 2017 
 
 
 
Asdo.: ___________________________________________ 
(Nome e apelidos) 
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ANEXO II 
 

 
Nome e apelidos  
NIF  
Razón social  
CIF  
Enderezo  
CP  
Poboación  
Provincia  
Teléfono fixo  
Teléfono móbil  
Enderezo electrónico  
Páxina web  
 

 

Sector  
Produtos 
elaborados 

 

Nº Rexistro Sanitario Administración que o 
emite 

Data de caducidade 

   
Certificación de Calidade 
Diferenciada (DOP, IXP) 

Entidade que o emite Data de emisión 

   
Certificación de 
Agricultura ou produción 
ecolóxica 

Entidade que o emite Data de emisión e 
caducidade 

   
Premios, 
distincións, etc. 

 

Datos Consello 
Regulador  

 

Datos do 
órgano 
certificador de 
agricultura ou 
produción 
ecolóxica 

 

 
Engadir en documento anexo a seguinte documentación:  

DATOS DO PRODUTOR OU ESTABLECEMENTO SOLICITANTE 

INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 
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- unha presentación do produtor ou do establecemento 
- listaxe de feiras e certames nos que participou  
- fotocopia do carné de manipulador de alimentos 
 

 

Nome do stand   
Nome e 
apelidos da/s 
persoa/s que 
atenderán o 
stand 

 

Teléfono de 
contacto no 
stand 

 

Prezo do produto máis barato  Prezo do produto máis caro 
  
 
Engadir en documento anexo a seguinte documentación: 
 
- listaxe de produtos que se van vender na feira. Poderase requirir a retirada 
de todo artigo non incluído nesa listaxe 
- no caso de que a persoa que atenda o posto non sexa o adxudicatario hai 
que presentar unha fotocopia do seu DNI e unha autorización asinada polo 
titular do posto 
- fotocopia do carnet de manipulador de alimentos 
Deberá engadirse calquera outra documentación relativa aos criterios de 
adxudicación. 
 
O SOLICITANTE declara baixo a súa responsabilidade que os datos 
recollidos nesta solicitude e na documentación presentada son certos e que 
acepta as bases establecidas. 
 
En ............., a ....... de ......... de 2017  
 
 
 
Asdo. (nome e apelidos):  
 
 
 

INFORMACIÓN DO STAND 
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En ....., __________de ____________ de 2017 

 
 

A PERSOA INTERESADA OU REPRESENTANTE 
 
En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o 
de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de 

 

ANEXO A “PRESENTACIÓN DE PLICAS” 
 

 

DATOS DA PERSOA INTERESADA:  

NOME: 1º APELIDO: 2º APELIDO: 

ENDEREZO: 

                      

 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico 
do estado desta solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan 
resultar de interese. O enderezo a efectos de notificación será o consignado na solicitude 
como actual. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

 DNI    TARXETA   
PASAPORTE   NIE 

Número: 

 

REPRESENTANTE LEGAL (só no caso de que a persoa interesada actúe por medio de 
representación legal): 
NOME:  1º APELIDO: 2º APELIDO: 

DOC. IDENTIDADE: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 

PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN AO CAL CONCORRE 

 

EXPTE.REF.: Entroido 2017  

DENOMINACIÓN:  PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN PARA  A AUTORIZACIÓN DE 
OCUPACIÓN DE POSTOS DE VENDA NO I MERCADO DE PRODUTOS DE 
ENTROIDO  

DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 

SOBRE A: Documentación administrativa 

SOBRE B: Oferta técnica 
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levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os 
efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos 
termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 
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