ANEXO II
CONSELLERIA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

IN226A

ADHESIÓN Á REDE DE COMERCIO RURAL GALEGO

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE
DNI/CIF

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

EPÍGRAFE IAE

ENDEREZO

LOCALIDADE

CONCELLO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

FAX

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA SOLICITUDE: enderezo do establecemento para o que se solicita a adhesión á Rede de Comercio Rural Galego
ENDEREZO

M2 SUPERFICIE COMERCIAL

CONCELLO

PROVINCIA

E, na súa representación legal:
PRIMEIRO APELIDO

NOME

SEGUNDO APELIDO

DNI

CARGO

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Documentos acreditativos da personalidade ou entidade do/a solicitante (DNI e/ou CIF) e, se é o caso, acreditación da representación con que se
actúa.
Copia da escritura de constitución e modificación posteriores, no caso de ser unha persoa xurídica.
Certificación expedida pola Axencia Tributaria na que consten os epígrafes do IAE nos que está de alta.
Documentos gráficos do local para o que solicita a adhesión. Fotos interiores e exteriores das instalacións, equipamento e detalle do local.
Documentos que acrediten que o solicitante é propietario do local comercial, ou, se é o caso, copia do contrato de aluguer, traspaso, cesión, ou
calquera outro título ou contrato que acredite a dispoñibilidade do establecemento por parte do/da solicitante.
Certificado municipal dos usos ou licenza municipal de apertura do local obxecto da solicitude no que conste que se permitan as actividades de
comercio e hostalería. Tamén deberá constar a situación do inmoble e o número de habitantes do núcleo de poboación no que se atopa.
Declaración de ter coñecemento do sistema de adhesión á Rede de Comercio Rural Galego e someterse ás actividades de auditoría e xestión da
entidade xestora segundo o anexo III.
Ficha de recollida de información referente ao negocio ou futuro negocio segundo o modelo do anexo IV.
Copia do certificado de adhesión ao sistema arbitral de consumo expedido polo Instituto Galego de Consumo.
Autorizo á Dirección Xeral de Comercio a:
1.-Consultar os meus datos persoais a través do sistema de verificación de datos de identidade (artigo 2.2º do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a
documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta a utilización de medios electrónicos):
SI
NON

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos
nesta solicitude, incorporaranse a un ficheiro, para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de
acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a esta consellería como responsable do ficheiro (o enderezo figura
ao pé desta solicitude).
LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)
Orde do ______________ de 2010 pola que se regula a Rede de
Comercio Rural Galego.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______
Lugar e data

,

de

de 20

Consellería de Economía e Industria. Dirección Xeral de Comercio. San Caetano, s/n - Bloque 5-3º andar.
15781 Santiago de Compostela

ANEXO III

DECLARACIÓN-COMPROMISO
Dna/D

, con DNI/NIF

en calidade de

comparece en representación de
, con CIF

DECLARA (sinalar cun X o que proceda):

Ter coñecemento do sistema de adhesión á Rede de Comercio Rural Galego.
O compromiso de respectar o procedemento de adhesión, e as actividades de auditoría e xestión da entidade xestora da rede.
O compromiso de cumprir os requisitos de xestión establecidos nos manuais da Rede de Comercio Rural Galego.
E para que conste, para os efectos oportunos, asino esta declaración-compromiso.
Lugar e data

,

de

de 20

(SINATURA)

ANEXO IV

FICHA DE RECOLLIDA DE INFORMACIÓN
IDEA. EXPOÑER OS PRODUTOS E SERVIZOS QUE PENSA OFRECER NO SEU ESTABLECEMENTO

EXPERIENCIA DA PERSOA PROMOTORA

GASTOS

PREVISIÓN DE INGRESOS

