
 

ANEXO I 

 

 

En Carballo a ______ de ________________________ de 2018 

 

Sinatura do/a  interesado/a 

A/A: Concellaría de Promoción Económica 

 

Solicitude de participación no Concurso de Escaparatismo  

Nadal 2018 

1. DATOS PERSOAIS  

Nome e Apelidos  DNI/CIF  

Domicilio  

Localidade  Provincia  CP  

Teléfono fixo  Móbil  Fax  

Correo electrónico  

2. DATOS DO ESTABLECEMENTO COMERCIAL 

Nome Comercial  

Domicilio  

Localidade  Provincia  CP  

FINALIDADE: 

PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE ESCAPARATISMO DE NADAL 2018 

EXPÓN: 

Que coñece as Bases do Concurso de Escaparatismo de Nadal 2018, convocado polo Concello de 
Carballo, e cumpre os requisitos establecidos para a participación no mesmo. 

Polo exposto, SOLICITA: 

A súa inclusión como participante no Concurso de Escaparatismo de Nadal 2018 convocado polo 
Concello de Carballo. 

Acompaño xunto á solicitude os seguintes documentos: 

� NIF do solicitante 
� CIF da entidade, no caso das persoas xurídicas, así como o NIF do presidente ou 

representante destas. 
� Copia de alta no epígrafe correspondente do IAE e xustificante do ultimo recibo de pago ou 

declaración de exención (Anexo II) 
� Declaración responsable de non estar incurso en causa que impida ser beneficiario de 

subvencións públicas e de estar ó corrente das obrigas tributarias e da seguridade social 
(Anexo II) 

 



 

 

 

 

Os datos de carácter persoal aquí recollidos son tratados de acordo co establecido pola normativa vixente en 
materia de protección de datos. Informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é 
CONCELLO DE CARBALLO, con dirección PRAZA DO CONCELLO S/N, 15100 - CARBALLO (A CORUÑA); contacto: 
lopd@carballo.gal. 

 

1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE CARBALLO é o Servizos de Adaptación Continua 
en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en lopd@carballo.gal. 

 

2.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na  presente 
instancia. 

 

O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o 
servizo solicitado. 

 

Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa 
solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 

 

3.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao 
realizar a solicitude de prestación do servizo. 

 

4.-DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O CONCELLO DE CARBALLO non cederá os seus datos de carácter persoal. 

 

5.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do 
tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a 
portabilidade dos mesmos. 

 

CONCELLO DE CARBALLO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode 
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo 
electrónico en lopd@carballo.gal, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa 
identidade. 

  



 

 

ANEXO II 

 

DECLARACIÓN 

 

Don/Dona ………………………………………………………………………………………………………………… , con DNI/NIE 

………………………………………….., en representación de …………………………………………………………………… 

 

DECLARA QUE:  

(Marque o que corresponda) 

 

 

� Está exento/a do pago do IAE 

� Non está incurso/a en causa que lle impida ser beneficiario de subvencións públicas. 

� Está ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

 

 

 

E para que así conste ante o órgano competente, asina esta declaración no lugar e data abaixo indicados. 

 

En _________, a _____ de ___________ de 2018 

 

Sinatura do/a  interesado/a, 

  



ANEXO III 

Epígrafes IAE  

 

Epígrafes do IAE subvencionables 

 

641. Comercio polo miúdo de froitas, verduras, hortalizas e tubérculos. 

642. Comercio polo miúdo de carnes e refugos; de produtos derivados cárnicos elaborados: de ovos, 
aves, coellos de granxa, caza; e de produtos derivados deles. 

643. Comercio polo miúdo de peixes e doutros produtos da pesca e da acuicultura e caracois. 

644. Comercio polo miúdo de pan, pastelaría, confeitaría e similares, e de leite e produtos lácteos. 

645. Comercio polo miúdo de viños e bebidas de todas clases. 

647.1. Comercio polo miúdo de produtos alimenticios e de bebidas en establecementos con 
vendedor. 

647.2. Comercio polo miúdo de produtos alimenticios e de bebidas en réxime de autoservizo ou 
mixto en establecementos cuxa sala de vendas teña unha superficie inferior a 120 metros cadrados. 

651. Comercio polo miúdo de productos téxtiles, confección, calzado, peles e artigos de coiro. 

652.2. Comercio polo miúdo de produtos de drogaría, perfumaría e cosmética, limpeza, pinturas, 
vernices, disolventes, papeis e outros produtos para a decoración e de produtos químicos. 

652.3. Comercio polo miúdo de produtos de perfumaría e cosmética, e de artigos para hixiene e 
aseo persoal. 

652.4. Comercio polo miúdo de plantas e herbas en herbolarios. 

653. Comercio polo miúdo de artigos para o equipamento do fogar e a construción. 

654.2. Comercio polo miúdo de accesorios e pezas de recambio para vehículos. 

654.5. Comercio polo miúdo de toda clase de maquinaria. 

657. Comercio polo miúdo de instrumentos musicais en xeral, así como dos seus accesorios. 

659.2. Comercio polo miúdo de mobles de oficina e máquinas e equipamentos de oficina. 

659.3. Comercio polo miúdo de aparellos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e 
fotográficos. 

659.4. Comercio polo miúdo de libros, xornais, artigos de papelaría e escritorio e artigos de debuxo 
e belas artes. 

659.5. Comercio polo miúdo de artigos de xoiaría, reloxaría, prataría e bixutería. 

659.6. Comercio polo miúdo de xoguetes, artigos de deporte, roupa deportiva, de vestido, calzado e 
lacado, armas, cartucharía e artigos de pirotecnia. 

659.7. Comercio polo miúdo de sementes, fertilizantes, flores e plantas e pequenos animais. 

661.3. Comercio polo miúdo en almacéns populares, entendendo por tales aqueles establecementos 
que ofrecen en seccións múltiples e venden en autoservizo ou en preselección un variado 
relativamente amplo e pouco profundo de bens de consumo, cunha gama de prezos baixa e un 
servizo reducido. 

662.2. Comercio polo miúdo de toda clase de artigos. 


