
 

SOLICITUDE REXISTRO MERCADO TRADICIONAL
                                INCLUSIÓN 
                                RENOVACIÓN 

 

 

 

 

MODELO 554 
 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
NOME e  APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL: NIF/NIE: 

ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO 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. 

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE (no caso de actuar por medio de representante) 
NOME e  APELIDOS ou RAZÓN SOCIAL  NIF/NIE: 

TELÉFONO: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO QUE ACREDITA A REPRESENTACIÓN: 
 

ENDEREZO AOS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: 
 

CONCELLO: 

PROVINCIA: 
 

CÓDIGO POSTAL: DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA: 

SOLICITA: 

A inclusión no rexistro de vendedoras e vendedores do Mercado Tradicional do Concello de Lugo 
para proceder á venda de excedentes de colleita tal e como se regula no Decreto 125/2014, do 4 de 
setembro, da Consellería de Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia: 
 

Mel e derivados 
Ovos 
 Froitas e froitos silvestres 
 Legumes e hortalizas 
 Cogomelos 
 Cereais 

 
Metros que preciso: 
__________________________________________________________ 
DECLARO QUE: 
 
A explotación e os productos á venda cumpren todas as normativas vixentes de rigor. 

NOTA: Ao  dorso deste impreso índicase a documentación que deberá presentar con esta solicitude. 
 

                                           Lugo, ______ de_______________de____ 
 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 



 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR CON ESTA SOLICITUDE 
 

 Orixinal e fotocopia ou orixinal compulsado do documento de identidade en vigor da 
persoa interesada, segundo o caso: 
 No caso de persoas de nacionalidade española: DNI 
 No caso de persoas estranxeiras comunitarias: pasaporte ou documento de identidade 
de seu país. 
 No caso de persoas estranxeiras non comunitarias:tarxeta de residencia ou pasaporte. 

 No caso de actuar en representación dunha persoa física: autorización da persoa 
representada a favor da persoa que o representa e DNI de ambas. 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS 

Responsable Concello de Lugo -  Concello e Cidadanía 

Finalidade Xestión de Licenzas, Permisos Comerciais e Solicitudes de Venda ambulante 

Lexitimación Lei 13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia e Ordenanza reguladora de espazos públicos 

dedicados á venda ambulante 

Destinatarios Non se prevén 

Dereitos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, oposición e portabilidade dos datos. 

Procedencia Datos facilitados polos/as usuarios/as 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS 

Ós efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril de 2016 relativo á 
protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se 
derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), proporcionáselle a seguinte información en relación ó 
tratamento dos seus datos. 
RESPONSABLE DO TRATAMENTO 
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Lugo, domiciliado en Praza Maior, nº1 27001 Lugo. Para 
calquera información adicional pode realizar calquera consulta a través dos seguintes medios: 

‐ Teléfono: 982 297 100 
‐ Correo electrónico: 010@concellodelugo.org 
‐ Contacto DPD: dpd.lugo@seguridadinformación.com 

FINALIDADE 
No Concello de Lugo tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de realizar a Xestión (solicitude, 
concesión, etc.) das Licenzas, Permisos Comerciais e Solicitudes de Venda ambulante. Non está prevista a toma de decisións 
automatizadas ou a elaboración de perfís. 
LEXITIMACIÓN 
A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais encontra o seu fundamento no cumprimento dunha obriga legal,  na Lei 
13/2010, de 17 de decembro, do comercio interior de Galicia e na Ordenanza reguladora de espazos públicos dedicados á venda 
ambulante. Os datos persoais solicitados son de carácter obrigatorio, polo que o seu non cumplimentación supón a imposibilidade 
da súa inclusión nos ficheiros anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades definidas no apartado anterior. 
DESTINATARIOS 
Non está prevista a comunicación dos datos a terceiros. Non está prevista a transferencia internacional de datos.  
DEREITOS 
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si, no Concello de Lugo, estamos tratando datos persoais que lles atiñan, ou 
non.  
As persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, así coma a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no 
seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento dos fins para 
os que foron recollidos e en cumprimento da lexislación vixente. 
En determinadas circunstancias, os/as interesados/as poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso, 
unicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.  
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os/as interesado/as poderán opoñerse ó 
tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio 
ou na defensa de posibles reclamacións. 
O/a interesado/a ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ó Concello de Lugo nun formato estruturado, de uso común e 
lexible pola máquina. Este último dereito limitarase polas seguintes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito, foran 
facilitados pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados polo Concello de Lugo de maneira automatizada (medios 
informáticos). 
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