
PARQUE EMPRESARIAL DE

LOCALIDADE PROVINCIA
 Indicar, caso do ser do seu interese, 2ª e 3ª preferencia de parcela/s para o suposto de non estar dispoñible
para a súa adxudicación a primeira preferencia)preferencia.

1ª PREFERENCIA-PARCELA/S Nº/S SUPERFICIE M2

2ª PREFERENCIA-PARCELA/S Nº/S SUPERFICIE M2

3ª PREFERENCIA-PACELAS/S Nº/S SUPERFICIE M2

C.P.

DATOS SOLICITANTE

RAZON SOCIAL OU
NOME E  APELIDOS

As Fontiñas. Area Central. Local 25Z - 1º Andar. 15707 Santiago de Compostela

SOLICITUDE DE CONCESION DE DEREITOS DE SUPERFICIE

N.I.F

ENDEREZO

LOCALIDADE

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.

FAX

D.N.I

SOBRE 1 SOBRE 2
(  ) FOTOCOPIA DNI (persoa física) (  ) MODELO SOLIC ITUDE

(  ) DECLARACION IRPF (persoa física) (  ) MEMORIA X USTIFICATIVA ACTIVIDADE

(  ) TARXETA IDENTIFICACION FISCAL (persoa xurídica ) (  ) OUTRA DOCUMENTACION (especificar):

(  ) ESCRITURA SOCIEDADE (persoa xurídica)

(  ) COPIA ALTA IAE

(  ) CERTIFICACION BANCARIA

CESION DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

PROVINCIA

TELEFONO

De conformidade co establecido na Lei Organica 15/1999 do 13 de decembro, sobre proteccion de datos de carácter persoal, o solicitante
declara que os datos persoais das persoas fisicas intervintes son certos e outorga o seu consentimento expreso para que poidan ser tratados
automaticamente e cedidos aos organismos ou entidades que se indican a continuacion. Esta informacion podera ser cedida ó IGVS ou a outras
Administracións, con obxeto de facilitar as diferentes operacións que vaian a levarse a cabo durante o procedemento de alleamento, ou con
posterioridade ó mesmo, para confeccionar datos estadisticos; así como ás entidades financieiras que teñan convenio con Xestur, S.A. ós
efectos de ofertar productos financieiros para as operacións de compra de parcelas en parque empresariais promovidos por Xestur, S.A. Asi
mesmo poderá cederse esta información ás empresas suministradoras ós efectos de ofertar os seus servizos ós compradores de parcelas. O
solicitante podera exercer en calquera momento o dereito de acceso, rectificación e cancelación de autorización do uso de ditos datos de
carácter persoal. Para elo comunicarao por escrito dirixido a Xestión do Solo de Galicia - Xestur, S.A., con enderezo en Santiago, As Fontiñas -
Area Central, Local 25Z - 1º Andar.

CARGO NA EMPRESA

NOME DO FIRMANTE (só para Sociedades Mercantiles)

NOME E APELIDOS

DOCUMENTACION A ADXUNTAR (marque X o que corresponda)

En..................... a ....... de........................ de 20.....

Asdo.:


