
 

Praza da Cristiandade, 1 
36440 – As Neves 
+34 986 648 038 
www.asneves.gal 

 
 

 

SOLICITUDE DE POSTOS NA XXIX FEIRA DO REQUEIXO E DO MEL 

15 E 16 DE ABRIL 2022 

 

NOME E APELIDOS   

DNI  

TELÉFONO  

EMAIL  

DATA SOLICITUDE  

ACTIVIDADE  

 

 

    Riscar cun X, no posto que se solicita: 

Só se admiten postos 

de hostelería, restau-

ración e alimentación. 

 POSTO INTERIOR CARPA ATA 4 m2
 60,00 € 

 POSTO INTERIOR CARPA ATA 8 m2
 120,00 € 

 POSTO INTERIOR CARPA ATA 12 m2
 180,00 € 

Artesanía  

 POSTO EXTERIOR CUBERTO ATA 4 m2
 45,00 € 

 POSTO EXTERIOR CUBERTO ATA 8 m2
 90,00 € 

 POSTO EXTERIOR CUBERTO ATA 12 m2
 135,00 € 

Varios 

 POSTO EXTERIOR ATA 4 m2
 30,00 € 

 POSTO EXTERIOR ATA 8 m2
 60,00 € 

 POSTO EXTERIOR ATA 12 m2
 90,00 € 

 

 

No caso de que se precisen m2 adicionais, especificar na 1ª columna o número de m2 que se solicitan. 
 

 m2 ADICIONAL EN INTERIOR CARPA/DÍA 2,00 €/ m2
 

 m2 ADICIONAL EN EXTERIOR CUBERTO/DÍA 1,50 €/ m2
 

 m2ADICCIONAL EXTERIOR/DÍA 1,00 €/ m2
 

 

Prezo público aprobado en Xunta de Goberno Local de 2 de abril de 2019, e publicado no BOPPO 

nº 68 o 8 de abril de 2019. 



 

Praza da Cristiandade, 1 
36440 – As Neves 
+34 986 648 038 
www.asneves.gal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago a través de ingreso ou transferencia no seguinte nº de conta:  

IBAN ES45 2080 5434 0731 1010 0021 co concepto “Posto na feira do requeixo e mel” 

 

 

Asdo.: 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

Xunto con esta solicitude deberá entregar Xustificante de pago do prezo público correspon-

dente, o DNI/NIF e a Alta en Actividades Económicas. 

 

O custe do posto é para os dous días, sendo obrigada a presencia os dous. 

 

A DATA LÍMITE PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES SERÁ O MÉRCORES 6 DE 

ABRIL. 

 

Recibirá vía email por parte do Concello a confirmación da solicitude.  

 
Información relativa o Tratamento de Protección de Datos. (RXPD) e (LOPDGDD): En cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 
Protección de Datos Personais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) en canto a normativa de Protección de Datos e tendo en conta as disposicións 

do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento 

de datos persoais, e os respectivos artigos 13 e 14 do citado RXPD. Informámoslle que calqueira dos dato recabado por este medio, que Vd. nos facilite, 
será incorporado a un Rexistro de Actividades de Tratamento denominado de Xestión Municipal, o tratamento dos seus datos, farémolo co único fin de 

xestionar o devandito servizo e únicamente para xestión e trámite do seu expediente. No tratamento dos seus datos, aplicaremos a normativa de protec-

ción de datos e políticas de seguridade que establece o Esquema Nacional de Seguridade, se vostede desexa acadar máis información en canto o 
tratamento de datos, o xeito de informar establecémolo por capas e poñemos á súa disposición un cadro informativo do tratamento de datos que pode 

consultar https://concelloasneves.sedelectronica.gal/privacy.1 tamén pode acadar dita información nas dependenzas de este Concello, lembre tamén que 

pode exercer os calquera dos seús dereitos: solicitar confirmación de si estamos tratando os seus datos persoais, a dereito de acceso, a rectificar e 
suprimir os datos, solicitar a portabilidade dos mesmos, a oporse o seu tratamento e solicitar a limitación de este, tamén presentar reclamacións ante a 

Autoridade de Control, se fose o caso pod dirixir solicitude a este Responsable do Tratamento, no seguinte enderezo: Praza da Cristiandade, 1 AS 

NEVES (36440) (Pontevedra), tamén dirixíndo e-mail a: concello@asneves.gal ditas solicitudes deberán ser dirixidas a Delegada de Protección Datos, 
facendo referencia ao dereito que pretende exercer e achegando copia do seu DNI/NIF ou documento que o/a identifique. 

 

AO SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DAS NEVES. 

 

LIQUIDACIÓN 

TIPO DE POSTO 
                                                        

€ 

m2 ADICIONAIS 
                                                  

€ 

LIQUIDACIÓN TOTAL € 

 


