ANEXO II

DOCUMENTO

PROCEDEMENTO

CONCURSO PÚBLICO PARA O OUTORGAMENTO DE DÚAS LICENZAS PARA A
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICA
DE TITULARIDADE PRIVADA NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

SOLICITUDE

DATOS DO/DA SOLICITANTE E /OU REPRESENTANTE LEGAL
APELIDOS E NOME

NIF OU PASAPORTE

EN NOME PROPIO

EN NOME E REPRESENTACIÓN DE

CIF

COA REPRESENTACIÓN QUE XUNTA E QUE ACREDITA POR ESCRITURA DE PODER, BASTANTEADA EN FORMA
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

ENDEREZO

PROVINCIA

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

Autoriza á Mesa de Avaliación a:
1.- Obter de forma directa a acreditación do cumprimento das obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade Autónoma e coa Seguridade Social.
2.- Consultar os meus datos de identidade nos Sistemas de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia de conformidade cos
artigos 2 e 3 do Decreto 255/2008, de 23 de outubro e a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de 7 de xullo de 2009,
que o desenvolve
SÍ

NON

(No caso de non outorgar autorización, deberá acompañar fotocopia do DNI)
(Marcar cunha X o que proceda)

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:
Que non está incurso nas limitacións que, por razóns de orde pública audiovisual establece o artigo 26 da Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral de
comunicación audiovisual e en concreto está ao corrente coas obrigas tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.
Que non está incurso nas prohibicións que, en atención ao pluralismo no mercado audiovisual radiofónico establece o artigo 37 da Lei 7/2010, Xeral de
Comunicación Audiovisual
Que, no caso de resultar adxudicatario/a dunha licenza para a prestación do servizo de comunicación audiovisual radiofónica de titularidade privada,
cumprirei coa obriga de ter contratados a lo menos un 2 por 100 de traballadores discapacitados por ter a miña empresa un número de 50 ou máis
persoas traballadoras, de acordo co artigo 42.1 do Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, ou ben adoptarei as medidas alternativas establecidas no RD 364/2005, do 8
de abril, que regula o cumprimento alternativo con carácter excepcional da cota de reserva a favor dos traballadores con discapacidades.

MANIFESTA:
Que quere participar na convocatoria do concurso público para o outorgamento de licenzas para a prestación de servizos de comunicación audiovisual
radiofónica de titularidade privada na Comunidade Autónoma de Galicia
Que reúne todos os requisitos necesarios para ser titular dunha licenza de comunicación audiovisual segundo o previsto na lexislación vixente.
Que coñece e acepta incondicionalmente
- O contido das bases que rexen o concurso público
- O contido das bases manterán a súa vixencia durante o período de vixencia da licenza.
- Que as citadas bases manterase nos seus propios termos, sen prexuízo daquelas adaptacións previamente autorizadas pola
autoridade audiovisual competente.

SOLICITA:
Que se teña por presentada a oferta relativa a adxudicación de licenza para a prestación do servizo de comunicación audiovisual radiofónica na localidade de:
CARIÑO (101.9 Mhz)
A ESTRADA (99.9 Mhz)

LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)

Lei 7/2010, do 31 de marzo, xeral de comunicación audiovisual.

RECIBIDO

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

,

de

de 2018

