SELO DE ENTRADA

Concello de Vilaboa
Toural, s/n.
36141 Vilaboa - Pontevedra
VILABOA

Imprimir formulario

REPRESENTANTE

SOLICITANTE

SOLICITUDE DE PERMISO PARA O DISPARO DE ARTIGOS PIROTÉCNICOS
Razón social

DNI/NIF
CIF

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil

Provincia

Municipio

Código postal

E-mail

Nome e apelidos

DNI

Enderezo: / Rúa / Número

Teléfono : Fixo / Móbil
Provincia

Municipio

Código postal

E-mail

SITUACIÓN DO FEITO SOLICITADO
PARROQUIA:

_______________________________________ LUGAR _______________________ POL- ___________ PARC- ___________

DATAS: ____________________________________________________________________________________________________

Expón:

- Que dentro dos actos incluídos nas festas arriba referenciadas nas datas e lugares indicados,
vai ter lugar o disparo de artigos pirotécnicos
- Que se compromete a manter en estado de limpeza as instalacións e arredores tras o evento
- Que aporta a documentación que figura a continuación:
DOCUMENTACIÓN NECESARIA. PRESENTARASE COMPLETA CUNHA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 10 DÍAS
PLANO onde se indique o lugar de disparo
Relación dos foguetes que se van disparar con indicación do peso dos mesmos
Escritura de constitución da empresa pirotécnica que efectúe o disparo
Seguro de responsabilidade civil por unha contía non inferior a 300.000 €
Declaración responsable da empresa pirotécnica de cumprir as medidas de seguridade establecidas
no RD 989/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o regulamento de artigos pirotécnicos e
cartuchería e demais lexislación concordante.
Compromiso de dispoñer dun plan de emerxencias
Autorización doutras administracións (Costas, Augas, Portos...) ou declaración de que non se precisan
Solicita:

Que se lle conceda permiso para o disparo de artigos pirotécnicos con motivo das festas referidas
Vilaboa , a
(Sinatura)
Sr/Sra. Alcalde/sa -Presidente/a do Concello de Vilaboa

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o responsable de tratamento dos seus datos persoais é
CONCELLO DE VILABOA, con dirección TOURAL Nº1 - 36141 VILABOA (PONTEVEDRA); info@vilaboa.org
1.- FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado
PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal
ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE VILABOA non cederá os seus datos de carácter persoal
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o
consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
CONCELLO DE VILABOA dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos
formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

