XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.
As Fontiñas. Area Central. Local 25Z - 1º Andar. 15707 Santiago de Compostela

SOLICITUDE DE CONCESION DE DEREITOS DE SUPERFICIE
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
preferencia.
para a súa adxudicación a primeira
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

DATOS SOLICITANTE
RAZON
SOCIAL
NOME E APELIDOS
ENDEREZO

OU

N.I.F

LOCALIDADE

C.P.

PROVINCIA
TELEFONO

FAX

NOME DO FIRMANTE (só para Sociedades Mercantiles)
NOME E APELIDOS

D.N.I

CARGO NA EMPRESA

DOCUMENTACION A ADXUNTAR (marque X o que corresponda)
SOBRE 1

SOBRE 2

( ) FOTOCOPIA DNI (persoa física)

( ) MODELO SOLICITUDE

( ) DECLARACION IRPF (persoa física)

( ) MEMORIA XUSTIFICATIVA ACTIVIDADE

( ) TARXETA IDENTIFICACION FISCAL (persoa xurídica)

( ) OUTRA DOCUMENTACION (especificar):

( ) ESCRITURA SOCIEDADE (persoa xurídica)
( ) COPIA ALTA IAE
( ) CERTIFICACION BANCARIA

CESION DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Segundo o lo disposto no artigo 5 de la Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal informámoslle
que os datos facilitados ó longo da prestación do servicio incorporaranse a un ficheiro titularidade de XESTIÓN DO SOLO DE GALICIAXESTUR, S.A. con CIF número A70392758, e domicilio social en Polígono de Fontiñas, Área Central, Local 25Z, 1º Andar, 15.707, Santiago de
Compostela (A Coruña). A finalidade de dito tratamento é prestarlle un óptimo servicio como usuario e o mantemento da relación negocial no
seu caso establecida. Informámoslle de que os seus datos poderán ser cedidos ó Instituto Galego da Vivenda e o Solo, así como a outras
Administracións ou entidades privadas (entidades financieiras, empresas suministradoras, entre outras), co obxeto de facilitar as diferentes
operación que vaian a levarse a cabo durante o precedemento de alleamento, ou con posterioridade ó mesmo para confeccionar datos
estadísticos ou para ofertación de servizos. O solicitante da o seu consentimento para que no caso de resultar adxudicatario da parcela
solicitada, dita adxudicación sexa publicada na páxina web de XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A. a efectos informativos. De igual
xeito, autorizan ó envío de actualizacións dos servizos e ó envío, por medios tradicionais e vía electrónica, ós efectos da Lei 34/2002, de
Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, de información comercial acerca de productos e servizos ofrecidos polo centro.
Poderá exercitar los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquer momento, mediante escrito, acompañado de copia de
documento oficial que lle identifique dirixido á dirección arriba reseñada. Asimesmo, e de igual xeito, pode revocar o consentimiento prestado á
recepción de comunicacións comerciais de conformidade co disposto na Lei 34/2002 e á cesión dos seus datos.

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

Asdo.:

