
REXISTRO DE FURANCHOS 

Reservado selos internos 

Consonte ao disposto naLei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos de Persoais e garantía dos dereitos dixitais os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello 
de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos 
efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.

CONCELLARÍA DE URBANISMO

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  http://salcedadecaselas.gal

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

Salceda de Caselas, a
(Sinatura)

NOME DO/A TITULAR 
DO FURANCHO:

DNI DO/A TITULAR 
DO FURANCHO

DENOMINACIÓN/ 
NOME DO 
FURANCHO:

DIRECCIÓN:

Confirmación de ter regularizada a totalidade da súa viña no rexistro Vitívinicola de Galicia, de 
conformidade coa normativa vixente. 
  
Confirmación de ter contratado unha póliza de seguro de responsabilidade civil. 
  
Confirmación de ter realizada unha declaración responsable. 
  
Confirmación de que o establecemento cumpre os requisitos mínimos esixidos no decreto. 
  
Período de apertura do Furancho
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