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LICENZA DE FESTAS
MODELO F / 001

SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
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Persona física: nome

Primer apelido

Segundo apelido

Persoa xurídica: Nome ou razón social

Sigla ou nome

DNI

NIE

PASAPORTE

CIF

Datos do representante (se procede, en cuxo caso se achegará o correspondente documento de outorgamento do poder de representación)
Persona física: nome

Primer apelido

Segundo apelido

DNI

NIE

PASAPORTE

Enderezo para efectos de notificacións (do solicitante ou do representante se procede)
Tipo de vía

Nome da vía

Poboación

Número / Quilómetro Letra / Portal

Municipio

Codigo Postal

Provincia ou País

Outros Medios de contacto (do solicitante ou do representante se procede)
Teléfono fixo

Teléfono móvil

Enderezo de correo electrónico

Fax

EXPOÑO

Que é tradicional a celebración de festexos populares na honra de/a
o/s día/s
do mes de
parroquia de CORTEGADA
no termo municipal de Cortegada, consistente en bailes e verbenas
XANEIRO
FEBREIROde caracter gratuíto, ó aire libre,
LOUREDO
populares,
para esparcemento do pobo, sendo necesaria a autorización desa alcaldía para poderlle levar a cabo, de
MARZOpolo preceptuado polo art.48.1 MERÉNS
acordo
do Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de data 27 de agosto de
ABRIL
REFOXOS
1982;
que a continuación se recompilan, rogando a súa devolución unha vez examinados.
MAIOa tal efecto, acompáñanse os documentos
SAN BENITO
XUÑO
VALONGO
XULLO
ZAPARÍN
SOLICITO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
O/A
que subscribe, cumprindo o disposto no referido Regulamento, Por medio da presente Instancia, dándoa por admitida, cos documentos
NOVEMBRO
indicados
para o seu exame e devolución e dos que quedan copia no expediente, se digne concederlle a correspondente autorización para a
DECEMBRO
celebración dos festexos anteriormente referidos.

DATA E SINATURA
A persoa solicitante DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que
é certo canto suscribe, e achega tódolos documentos que relaciona.
Cortegada,
de
de
O solicitante ou representante legal

Asdo:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A ALCADÍA DO CONCELLO DE CORTEGADA
Consonte co disposto na Lei orgánica do 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os contidos tratados de xeito confidencial, Poderán ser incorporados aos ficheiros do
Concello de Cortegada relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con estasolicitude. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comuncándoo mendiante escrito que deberá presentar no rexistro xeral do Concello.

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR
INSTRUCCIÓNS XERAIS
A. O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos correspondentes.
B. Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado no Rexistro do Concello de Cortegada, nos rexistros da Administración Xeral do Estado,
das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes.
C. Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro.
INSTRUCCIÓNS PARTICULARES
1. Representante: Os seus datos só se cumprimentan cando se teña designado. A representación deberá acreditarse con poder bastante, mediante
documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia.
DEBERÁ ACOMPAÑAR XUNTO COA SOLICITUDE
1. Datos da organización (Comisión de festas)
2. Memoría das festas. (Días e horarios das acutuacións, lugar de realización, actividades que se van realizar, casetas ou atraccións de feira,
información sobre o tipo de espectáculo.
3. Boletín eléctrico da instalación ou Certificado de industria dos xeradores que se van a instalar no evento.
4. Declaración de conformidade do fabricante CE e copia da documentación da ITV conforme, do escenario móbil ou documento análogo
acreditavivo do estado de idoneidade do mesmo (asinado polo téncico competente)
5. Seguro de Responsabilidade Civil.
6. Contrato de traballo das Orquestas, grupos...
7. Recibo da SGAE
8. Xustificante de pago de taxa (4,02 €), ingreso que poderá facer en calqueira banco da localidade.
AVISO LEGAL
Os datos persoais contidos na presente instancia son recollidos baixo o consentimento do interesado e serán obxecto de tratamento automatizado e
incorporados aos ficheiros de información do Concello de Cortegada que se encontran inscritos no Rexistro da Axencia Española de Protección de
Datos. O seu uso restrinxirase exclusivamente á xestión municipal, podendo cederse ou comunicarse a outras administracións públicas ou terceiros
nos supostos previstos na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal. Os interesados poderán exercitar
ante a unidade municipal de Réxime Interior, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada,
acreditando a súa identidade no Concello de Cortegada, rúa Otero Novas s/n. 32200 Cortegada (Ourense).

