ANEXO I
O SOLICIT
TUDE COMP
PRA DE PA
ARCELAS
MODELO
S
SOLO
EMPRESAR
RIAL

PA
ARQUE EM
MPRESARIA
AL

VER 200
0207

PA
ARQUE EMPRE
ESARIAL DE:
LO
OCALIDADE:

P
PROVINCIA:

PA
ARCELA/S SOLICITA
ADA/S
CO
ONDICION
NS DE COMPRA
PA
AGO CONTADO
O:

SI
X

PREZO PARC
CELA SEN IVE
E:

DA
ATOS DO SOLICITAN
S
NTE
RA
AZON SOCIAL OU NOME E
AP
PELIDOS:
EN
NDEREZO:
LO
OCALIDADE:
TE
ELEFONO:

N.I.F.:
Nº:
C.P.:

PROVINCIA
A:
E-MAIL:

FAX:

NOME DO AS
SINANTE (Só
( para Socciedades Me
ercantiles)
NO
OME E APELID
DOS:
CA
ARGO NA EMP
PRESA:

D.N.I.:

AC
CEPTACION DAS CON
NDICIONS DE VENDA
A PUBLICAD
DAS POR XESTUR:
X
SII
XU
UNTO RESG
GARDO BA
ANCARIO DO
D INGRES
SO DA FIAN
NZA (5%)
IMPORTE:

EN
NTIDADE ABANCA Nº ES28 20
080 0388 2430 4000 1089

DOCUMENTA
ACION A ADXUNTAR
A
R
A) PERSOA FISICA
Fottocopia DNI
Certificacion expedida pola AEAT da
a última declaracción do IRPF
Copia de alta no IA
AE, se procedese
Sollicitude de ter so
olicitado calquera
a axuda ante o IG
GAPE ou calquera
a
outtro organismo, se
e procedese

B) PERSOA XURIDICA
X
Copia tarxetta identificación fiscal
f
Escritura con
nstitución, coas súas
s
modificación
ns
Escritura rep
presentación ou apoderamento
a
Conta de Pe
erdas e Gananciass e Balance apro
obados correspon
ndentes ó último
exercicio aprrobado
Copia de alta
a no IAE, se proccedese
Solicitude de
e ter solicitado ca
alquera axuda an
nte o IGAPE ou calquera
c
outro
organismo, se
s procedese

En ambos casos ce
ertificacións de esstar ó corrente nas súas obrigas coa
c AEAT, Segurridade Social e Fa
acenda Galega

CE
ESION DE DATOS DE CARÁCTER
R PERSOA
AL
De conformidade co Re
egulamento Xeral (U
UE) 2016/679 do Pa
arlamento Europeo e do Consello, do 27
7 de abril de 2016, relativo á protecció
ón das persoas físiccas no que respeccta ó
trattamento de datos pe
ersoais e á libre circu
ulación destes datos e polo que se derro
oga a Directiva 95/4
46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei Orgánica
O
3/2018, do 5 de
deccembro, de Protecció
ón de Datos Persoaiss e garantía dos dere
eitos dixitais, do Rea
al Decreto 1720/200
07, do 21 de decemb
bro, polo que se aprroba o Regulamento de desenvolvementto da
LOP
PD, e demais norma
ativa vixente de aplicación en cada mom
mento en materia de
d protección de dattos, informámoslle que
q
os datos proporrcionados ao longo da
d prestación do se
ervizo
inco
orporaranse á Activid
dade de Tratamento
o de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. con CIF
C número A 70.392
2.758 e domicilio so
ocial no Polígono de Fontiñas, Área Centtral Local 25 Z, 1º Andar, 15.707,
1
Santiago de Compostela (A Coru
uña). A finalidade de
e dito tratamento é prestarlle un óptimo
o servicio como usua
ario e o mantemento
o da relación negocia
al no
seu caso establecida. Informámoslle de qu
ue os seus datos po
oderán ser cedidos ó Instituto Galego da
d Vivenda e o So
olo, así como a ou
utras Administración
ns ou entidades privvadas
(enttidades financieiras, empresas suministra
adoras, entre outrass), co obxeto de facilitar as diferentes op
peración que vaian a levarse a cabo durrante o precedementto de alleamento, ou
u con
possterioridade ó me
esmo para confecccionar datos estadíssticos ou para oferta
ación de servizos. O solicitante da o seu consentimento para que no caso de resultar
r
adxudicatario da
parccela solicitada, dita adxudicación sexa publicada na páxina web de XESTIÓN
N DO SOLO DE GAL
LICIA- XESTUR, S.A
A. a efectos informa
ativos. De igual xeito, autorizan ó envío
o de
actu
ualizacións dos servizos e ó envío, por medios tradicionais e vía electrónica, ós
ó efectos da Lei 34/2002, de Servizo
os da Sociedade d
da Información e Co
omercio Electrónico
o, de
info
ormación comercial acerca de productos e servizos ofrecidos polo
p
centro.
Pola
a súa banda, info
ormámoslle que pode
p
contactar co Delegado de Pro
otección de Datos, XESTION DO SOLO
S
DE GALICIA
A - XESTUR, S.A.,, no seguinte enlace:
http
ps://www.xunta.gal/d
delegados-de-protecccion-de-datos. Pode
e consultar informacción adicional e dettallada sobre proteccción de datos na nosa Política de Privacidade
P
do sitio web
www
w.xesturgalicia.com ou no enderezo http
ps://www.xunta.gal/iinformacion-xeral-pro
oteccion-datos.
Pod
derá exercitar os derreitos de acceso, recctificación, cancelació
ón, limitación, oposicción e portabilidade en calquera momento, por escrito, acom
mpañado dunha copia dun documento oficial
o
que
e o identifique dirixid
do á dirección arriba
a reseñada. Asimesm
mo, e de igual xeito, pode revocar o con
nsentimiento prestad
do á recepción de co
omunicacións comercciais de conformidad
de co
disp
posto na Lei 34/2002
2 e á cesión dos seuss datos.
Decclaro que entendo e acepto
a
a Política de privacidade
p
do sitio web
w
www.xesturgaliccia.com
Por último, a empresa in
nfórmalle que ao asin
nar este documento, concede o seu conse
entimento para o tra
atamento dos seus da
atos para o propósito
o antes mencionado.

En

a

de

de

Asdo.:
S
SIGUE
O DORSO
O
Xesttión do Solo de Galicia - Xestur, S.A. CIF: A70392758 Polig. Fontiñas Area
A
Central L,25Z 1º An
ndar 15707 Santiago de
e Compostela - Inscrita no
n Rexistro Mercantil de
e Santiago de Compstela. Tomo 218, Folio 73,
Hoja
a SC-47082

DATOS DO PROXECTO
ACTIVIDADE PRINCIPAL:
Segundo as clases (4 díxitos) da Clasificación Nacional de Actvidades Económicas 2009 (CNAE 2009) aprobado polo
Real Decreto 475/2007 de13 de abril (BOE de 28.04.2007)

CODIGO CNAE:
TRASLADO DE INDUSTRIA.FORA ORDENACION

INVERSION PREVISTA:

EUROS

CREACION DE NOVA INDUSTRIA

CIFRA DE NEGOCIOS:

EUROS

AMPLIACION DA EXISTENTE

Nº DE EMPREGADOS:

marque o que corresponda

DESCRIPCION DO PROXECTO
Memoria da actividade a realizar, características máis singulares, prazos de inicio da edificación e da actividade etc.

