Solicitude para a autorización en réxime de concorrencia ou licitación pública en forma
de poxa pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos
nas festas de Santiaguiño do Burgo durante os anos 2022-2025
D. (nome e apelidos)___________________________________________________________________________
Con

NIF______________________________,

e

domicilio

a

efectos

de

notificación

na

rúa_________________________________________________________________________________________
en

nome

propio

ou

en

representación

de

(nome,

apelidos

ou

razón

social

do

representado)________________________________________________________________________________
informado do procedemento de autorizacións en réxime de concorrencia ou licitación pública en forma de poxa
pública á alza para a ocupación do dominio público municipal mediante postos nas festas de Santiaguiño do Burgo
durante os anos 2022-2025, segundo anuncio publicado no perfil do contratante do Concello de Pontevedra, e
tendo coñecemento dos pregos de condicións que rexen estas autorizacións, manifesto que, reunindo todos os
requisitos e condicións para poder ser beneficiario destas autorizacións, acepto plenamente e de maneira
incondicionada os pregos de condicións e cantas obrigas derivan del e formulo a seguinte proposta, que inclúe a
declaración responsable do cumprimento dos requisitos para participar neste procedemento:
Declaro baixo a miña responsabilidade:
a) Que cumpro os requisitos establecidos neste prego para participar neste procedemento e ser beneficiario da
autorización para os postos que solicito así como para exercer esta actividade ou actividades, que estou en
posesión da documentación que así o acredita e que me comprometo a facilitala cando sexa requerido polo
Concello de Pontevedra e que me comprometo a manter o cumprimento dos requisitos necesarios para o exercicio
da actividade ou actividades dos postos para os que solicito a autorización.
b) Que a entidade nin no seu caso, os seus administradores ou órganos de dirección están incursos en
prohibicións de contratar coa administración establecidas no artigo 71 da LCSP.
c) Que estou ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
d) Que autorizo ao Concello a poder solicitar de cantas Administracións ou entidades sexan competentes a
documentación que sexa necesaria para verificar a solvencia económica e técnica solicitada neste prego así como
a situación de estar ao corrente das obrigas tributarias e da seguridade social.
e) Que estou de alta no imposto sobre actividades económicas correspondentes ás actividades que se van a
desenvolver nos postos que solicito e que inclue dentro do seu ámbito, como mínimo, o terri - torial do Concello de
Pontevedra, estando ao corrente de ser o caso, no pagamento deste imposto.
Así mesmo autorizo e presto o consentimento para que o Concello de Pontevedra poida solicitar e obter da
Axencia estatal da administración tributaria ou entidade pública competente a documentación acreditativa de que
estou de alta no citado imposto e ao corrente, de ser o caso, no pagamento do mesmo.
Solicito que se me outorgue a autorización do seguinte posto:
Número do posto que solicito (os

Destino do posto (indicase no

Metros cadrados do posto

números dos postos están no anexo I
do prego de condicións)

anexo I do prego de condicións)

(están no anexo I do prego de
condicións)

Ofrezo a seguinte taxa ou canon polo posto que solicito que se me outorgue en autorización:
Número de posto polo que se
formula
oferta de taxa ou canón (os
números dos postos están no anexo I
do prego de condicións)

Canón ou taxa que se formula
Canon ou taxa que se formula
para ser beneficiario da autorización para ser beneficiario da autorización
do posto en número
do posto en letra

En Pontevedra,
Asdo.
AO SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEVEDRA
Concello de Pontevedra, Michelena 30-36071 Pontevedra Tlf. 986 804 300 https://sede.pontevedra.gal

Información sobre Protección de Datos Persoais (RXPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018)

Responsable do tratamento

CONCELLO DE PONTEVEDRA (P3603800H)

Finalidade do tratamento

A xestión da súa solicitude e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar da mesma

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada (artigo 6.1 a) do RXPD) e o exercicio dos poderes públicos conferidos ao
Responsable (artigo 6.1 e) do RXPD)

Destinatarios dos datos

As Administracións Públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa
solicitude

Prazo de conservación

Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais do
Responsable

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como exercitar
outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica. Máis información na
sección: Dereitos sobre Protección de Datos

Contacto delegado de protección de
datos e información adicional

dpd@pontevedra.eu

