Enviar por correo electrónico

Rexistro de entrada

ALCALDÍA

LICENZAS, INSPECCION E DISCIPLINA

Comunicación Previa
Celebración de Festexos
Expediente:

Interesado/a
Nome e apelidos/Razón social

DNI-NIF/CIF/NIE

Rúa

CP

Núm.

Municipio

Escaleira

Andar

Provincia

Correo electrónico

Porta

Teléfono

Fax

Representante
Nome e apelidos/Razón social

DNI-NIF/CIF/NIE

Rúa

CP

Núm.

Municipio

Escaleira

Andar

Provincia

Correo electrónico

Porta

Teléfono

Fax

Situación
Referencia Catastral

Rúa

Polígono

Núm. / Km.

Parcela

Escaleira

Andar

Localización

Propietario/a da parcela ou edificación

DNI-NIF/CIF/NIE

Porta

Datos da actividade
Descrición

Epígrafe do IAE

Comunico:

Contrato laboral da orquesta que vai actuar en ditos festexos
Xustificante acreditativo do ingreso da cota da Seguridade Social correspondente ao referido contrato
Seguro de responsabilidade civil
Programa de festexos desglosado por días e horas
No caso de atraccións, xustificante ou autorización de encontrarse as instalacións en perfectas condicións técnicas, así como
unha póliza de seguro que cubra os riscos derivados do seu funcionamento; noutro caso, declaración do responsable.
No caso de gradas móbiles ou escenarios para espectáculos ou outras estruturas, proxecto técnico segundo normativa dacordo co
art. 42 da Lei 9/2013 de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia; noutro caso, documentación que
xustifique a autorización do uso da estrutura como escenario para espectáculos.
No caso de previsión de afluencia superior a 500 persoas, proxecto técnico segundo normativa dacordo co art. 42 da Lei 9/2013
de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de Galicia; noutro caso, declaración do responsable da comisión de
festas.

Para os efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, AUTORIZO ao Concello de A Merca a comprobar
telematicamente con outras administracións públicas os datos comunicados e demais circunstancias relativas á actividade que
se vai realizar.
Data

Asinado:

A Merca, ___ de __________________ de _____
Asdo.:________________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE A MERCA (Ourense)
Consonte ao disposto da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos ficheiros dos departamentos municipais de Urbanismo e
Servizos Económicos e aos outros do Concello de A Merca relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicando mediante escrito que deberá presentar no
Rexistro Xeral do Concello.

