Reservado selos internos

CONCELLARÍA DE URBANISMO

Imprimir formulario

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE DE FURANCHO
(DECLARACIÓN RESPONSABLE)
Nome e apelidos ou razón social

DNI/NIF
DNI/CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Municipio

Código postal

E-mail

Nome e apelidos

DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Municipio

ACREDITA REPRESENTACIÓN:
DATOS DE
NOTIFICACIÓN

Provincia

Provincia

Si

Código postal

E-mail

Non

PERSOA A NOTIFICAR

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

SOLICITANTE

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

REPRESENTANTE

NOTIFICACIÓN POSTAL

DATOS DO LOCAL

Localización do local (enderezo):
Referencia Catastral:
Denominación comercial:
Superficie total (M2):

Nova creación

2º ano e sucesivos

Data da apertura do Furancho*:
*Conforme a normativa vixente, as comunicación fáranse sempre con 15 de antelación.

De non sinalar a data de apertura enténderase ao día seguinte do décimo quinto da presentación da instancia

DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE: QUE É CERTO O QUE MANIFESTA E QUE
ACHEGA A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN QUE O ACREDITA.
QUE SE CUMPREN OS REQUISITOS NECESARIOS PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE FURANCHO E QUE
SE MANTERÁN DURANTE O DESENVOLVEMENTO DESTA.
E COMPROMÉTESE A INDICAR A DATA DE PECHE DO FURANCHO.

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.

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

Reservado selos internos

CONCELLARÍA DE URBANISMO

Imprimir formulario

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE DE FURANCHO
(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

TAPAS A ESCOLLER (5):
TÁBOA DE EMBUTIDOS- QUEIXO

SARDIÑAS OU XURELOS Á GRELLA

PEMENTOS, VARIEDADE PADRÓN

CALLOS CON GARBANZOS OU FEIXÓNS

ORELLA-CHOURIZO

TORTILLA DE PATACA

ZORZA- RAXO

EMPANADA- EMPANADILLAS

COSTELA

CROQUETAS

OVOS FRITOS

LITROS:

VIÑO:

ENVASE:

BRANCO
TINTO

INFORMASE QUE: consonte ao artigo 146 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, a comunicicación previa,
transcorrido o prazo de 15 días hábiles dende a súa presentación, constitúe título habilitante para o inicio da actuación
comunicada sempre e cando cumpra cos requisitos esixidos pola normativa de aplicación, requisitos que na súa
comunicación, manifesta que cumpre baixo a súa responsabilidade, sen prexuízo das posteriores facultades de comprobación,
control e inspección por parte deste Concello.
O horario será conforme ao establecido na Lei 13/2010, de 16 de xuño, do Comercio Interior de Galicia.
ADVÍRTESELLE QUE "A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa interesada, a
declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada dende o
momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda ipoñer por tales feitos".
Así mesmo, a resolución administrativa que constata as circunstancias ás cales se refíre o parágrafo anterior comportará o
inicio das correspondentes actuacións e a esixencia de responsabilidades.

Salceda de Caselas, a
(Sinatura)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS
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.

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

CONCELLARÍA DE URBANISMO

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE ACTIVIDADE DE FURANCHO
(DECLARACIÓN RESPONSABLE)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES:

Fotocopia compulsada do DNI do/a solicitante, salvo autorización expresa de consulta dos seus datos conforme ao
Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos
procedementos administrativos e se fomenta a utilización dos medios electrónicos.
Fotocopia compulsada do título ou contrato que acredite a dispoñibildade do establecemento por parte do/a
solicitante para a súa utilización como Furancho.
Documentación acreditativa de ter declardas as viñas no rexistro vitivínicola de Galicia, da Consellaría competente
en materia de agricultura.
Documentación acreditativa de ter realizado as declaracións obrigatorias do sector vitivinícola á Consellería
competente en materia de agricultura, salvo as excepcións previstas en conformidade coa normativa vitívinicola
vixente.
Documentación que acredite a subscrición dunha póliza de seguros de responsabilidade civil, así como o
correspondente recibo de pagamento da prima que acredite a súa vixencia.
Documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes
Sinalamento do periodo de apertura dentro da tempada anual de funcionamento, así como a dirección e nome do
establecemento.
Proxecto técnico asinado por un facultativo/a competente con pronunciamento expreso sobre o cumprimento da
normativa técnica vixente en prevención e protección de incendios, a sanitaria fronte o tabaquismo, así como
aqueloutra que resulte legalmente aplicable, en relación ao local no que se vai a exercer a actividade*
Análise do viño posto a venda
Memoria descriptiva da cantidade de viño posto a venda, número de barrís utilizados e capacidade de estes
Plano de situació e detalle da superficie de m2 que se vai ocupar
As tapas escollidas de entre as numeradas (5 en total)

*Se é continuación de outra tempada, non houbo modificacións no local e non houbo modificacións na
normativa, non fai falta presentar novamente o proxecto.

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.

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

