CONCELLO DE NEGREIRA (A CORUÑA)
Rua do Carmen, nº 3 – 15830 Negreira (A Coruña) .- CIF. P1505700-C.-Telf.,981.88 52 50
Fax., 981.88 53 28 http://www.concellodenegreira.org

SR/A. ALCALDE/SA DE NEGREIRA
D/D.ª__________________________________________maior de idade, con
domicilio
en
__________________________________________
C.P. __________ Telf.: ____________ e con DNI/NIF ___________________, en
nome propio, (ou en representación de________________________________),
ante ese Concello, comparece e DI:
Que de conformidade co disposto no Art. 42 da Lei 9/2013, de 19 de decembro,
do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, e a Circular en
relación ás autorizacións municipais para verbenas e festas populares en
Galicia, de data 11 de xuño de 2014 do Director Xeral de Administración Local e
do Presidente da FEGAMP, en relación co 69 da Lei 39/2015, de 1 de Outubro
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,
presento
COMUNICACIÓN PREVIA DE VERBENAS E FESTAS POPULARES
Poño en coñecemento dese Concello que cumpro cos requisitos esixibles para
desenvolver a actividade que a continuación se menciona e a tal efecto sinalo o
seguinte:
1) Que a actividade que se vai desenvolver é a seguinte:
- Lugar: _________________________________días: _______
- Actividade : __________________________________________________________
2) Que se acompaña a seguinte documentación:

En _______________, a __________de ___________________ de____________________

Asdo.

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD),
informámoslle que os datos que vostede nos facilite voluntariamente a través do presente formulario e, no seu caso, a
documentación anexa, serán tratados baixo a protección e as especificacións contidas na citada LOPD, incorporándose ao ficheiro
“URBANISMO” debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o
CONCELLO DE NEGREIRA, e coa finalidade de tramitación da documentación e xestión da solicitude de licenza de obras no
Concello de Negreira.
Vde. poderá exercita-los dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos dirixíndose ó Rexistro de
entrada municipal, Rúa do Carmen 3, 15830 de Negreira (A Coruña), referencia “Protección de datos”, a través dun escrito firmado
ao efecto e xuntando copia do seu DNI.

