
    

ANEXO 1.- SOLICITUDE DE ALUGUEIRO DE LOCAIS COMERCIAIS NA ZONA DA TINERÍA 
 
SOLICITUDE  PARA CONCORRER Á CONVOCATORIA PÚBLICA PARA O ALUGUEIRO DE LOCAIS COMERCIAIS, 
PARA A DINAMIZACIÓN DA ZONA DA TINERÍA, DE ACORDO ÁS BASES APROBADAS POLA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL DO 25 DE MAIO DE 2018 

 
1.- DATOS DO SOLICITANTE 
 
Persoa física  
 
PRIMEIRO APELIDO  (*)                      SEGUNDO APELIDO (*)                  NOME (*)                           NIF(*)   
 
 
Persoa xurídica 
 
RAZÓN SOCIAL   (*)                                                                                                                                          CIF  (*) 
 
 
Representante Legal 
 
PRIMEIRO APELIDO  (*)                      SEGUNDO APELIDO (*)                  NOME (*)                           NIF(*)   
 
 
 
Datos do apoderamento (Data da escritura, nº Protocolo, Nome do Notario)    (*) 
 
 
ENDEREZO 
 
RÚA/PRAZA/AVENIDA  (*)                                                 Núm.     Piso      PROVINCIA     MUNICIPIO      CÓDIGO POSTAL                
 
 
 
2.- DATOS DO CONTACTO 
 
TELEFONO MOVIL   (*)             TELEFONO FIXO                     ENDEREZO DE CORREO ELECTRÓNICO  (*) 
 
(*) Campos obrigatorios 
 
3.- DECLARACIÓNS 
 

 Declaro baixo a miña responsabilidade, que a entidade que represento non se encontra  incursa en ningún tipo de 
situación nin procedemento que lle impida contratar coa administración 
 

  Declaro baixo a miña responsabilidade, que a entidade que represento se encontra  ao corrente no  cumprimento das 
obrigas tributarias e coa Seguridade Social, sen prexuízo de que poida ser recabado  de novo un certificado en vigor ao  
emitirse a resolución definitiva de adxudicación  
 
DECLARO, baixo a miña expresa responsabilidade, que son certos cantos datos figuran na  presente solicitude,: 
 

 Coñece e acepta as Bases que regulan a presente convocatoria. 
 Compre os requisitos esixidos para acadar a condición de beneficiaria/o, e se compromete a aportar, no trámite de 

audiencia, a documentación esixida nas bases da presente convocatoria. 
 Comprometese a cumprir as obrigacións esixidas. 
 Non se atopa incursa/o en ningunha das prohibicións contempladas nas presentes bases. 
 Non ten solicitado e/ou obtido outras subvenciones, axudas, ingresos o recursos para a mesma finalidade relacionada 

con esta solicitude, procedentes de calquera Administración ou entes públicas o privadas, nacionais ou internacionais. 
 Acepta que las notificacións que proceda practicar se efectuaran  por medios electrónicos, a través de la dirección 

indicada en el apartado “ Datos de Contacto”. 
 A inexactitude nas circunstancias declaradas darán lugar á exclusión do procedemento ou a revogación da 

adxudicación, no seu caso. 



    

 
 
 

4.- DESCRICIÓN DO PROXECTO 
 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
 
 
 
BREVE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE A DESENVOLVER:    
                                                                            
 
 
 
 
 
 
        NOVA CREACIÓN                 EN FUNCIONAMENTO.         Fecha de Constitución                                                                         
 
 
LOCAIS QUE SE SOLICITAN (En orden de preferencia) 
 
               Local nº                     Situación:                                                                                                           Superficie 
1           
 
2 
 
Documentación que se aporta: 
 

 COPIA CIF / NIF 
 COPIA ESCRITURA CONSTITUCIÓN E COPIA PODER PARA A SINATURA 
 PLAN DE EMPRESA+ MEMORIA. ESTUDIO DE VIABILIDADE                                             
 CROQUIS, PLANO E DESCRICIÓN DA OBRA PREVISTA (acompañarase de presuposto estimado)    
 Nº de PROMOTORES DO NEGOCIO ( Acompañase un breve CV dos/as promotores/as) 

 
 

5.- SOLICITUDE, LUGAR, DATA E SINATURA 
 
  QUE ENTERADO das condicións e requisitos que se esixen para a adxudicación de nove locais comerciais 
mediante contrato de arrendamento, comprométome a cumprir as obrigacións esixidas polas Bases aprobadas pola 
Xunta de Goberno Local de 25 de maio de 2018, e pola la normativa de aplicación. Así como a asumir as obrigas de 
execución. 
 

 A participación na presente convocatoria conleva a aportación voluntaria de datos de carácter persoal. Segundo o 
disposto na normativa vixente sobre Protección de Datos, o acto de consignar a solicitude de participación supón o 
consentimento e a información e coñecemento de que os datos aportados sexan tratados polo Concello de Lugo,  coa 
finalidade de tramitar a solicitude, valorala e verificar o cumprimento dos requisitos para participar na convocatoria aos 
efectos de resolución, notificación, publicación e xestión da axuda. A falta de aportación dos mencionados datos e da 
documentación acreditativa solicitada suporá a imposibilidade de participar na presente convocatoria. 
 

 Acepto que o Concello de Lugo, se reserva o dereito de empregar os datos comerciais do local alugado e da 
actividade empresarial, para cantas accións de comunicación, promoción e divulgación considere necesarias.  
 
 En Lugo, a    _______  de ______________    de  2018 
       
 A persoa  solicitante / representante 
 
Asdo:_________________________ 
 
 
ILMA. SRA. ALCALDESA 
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