
 

SOLICITUDE: RENOVACIÓN POSTO DE VENDA 
NO MERCADO DE ANTIGÜIDADES E 

COLECCIONISMO. 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME e APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: 
 

NIF/NIE: 

ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: ENDEREZO ELECTRÓNICO: 
 

   Autorízolle 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. 

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: 
 

CONCELLO 

PROVINCIA 
 

CÓDIGO POSTAL 

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA 
 

RELACIÓN DETALLADA DE ARTIGOS Á VENDA (risque cun X o que proceda) 

 Antigüidades rústicas                     Cadros e pinturas                                   Artigos coleccionables                Reloxería 

 

  Libros e revistas                             Películas,vídeos,discos e similares            Artesanía    

               

         Outros ( detallar)_____________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR 

 Fotocopia do DOCUMENTO DE IDENTIDADE ou pasaporte se é o caso. 

 Duas fotografías claramente identificativas e actualizadas. 

 Xustificación de estar dada/o de alta como autónoma/o  na Seguridade Social. 

 Alta e xustificación de estar ao corrente no pago do IAE (Imposto de Actividades 

Económicas.)no epígrafe correspondente a Antigüidades e Coleccionismo ou asimilable. 

 Atoperse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias co Concello de Lugo e en 

materia de Seguridade Social vixente, e demáis de aplicación. 

 Seguro de responsabilidade civil 

PARA PERSOAS EXTRANXEIRAS.- Fotocopia dos permisos de residencia e traballo por conta propia o 

por conta allea no caso de membros de sociedades cooperativas 

 Para o que solicita renovar a autorización do posto por un ano 
o Permanente ________________ 
o Eventual___________________ 
No MERCADO DE ANTIGÜIDADES E COLECCIONISMO, por un período de tempo anual, 

aberto ao público o 2º e 3º domingo de cada mes.  
A persona solicitante recoñece que leu as ordenanzas municipais referentes a mercados de 

antigüidades e coleccionismo, acatando todas a súas disposicións.   
Lugo, ______ de_______________de____ 

A PERSONA SOLICITANTE  

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 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 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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