
             

CONCELLO DE REDONDELA

MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA PARA  REXISTRO DE FURANCHOS DO 
CONCELLO DE REDONDELA

DATOS DA PERSOA DECLARANTE

Nome: En calidade de:

Apelidos: NIF/NIE:

Domicilio: Localidade:

Código postal: Provincia: Concello:

Teléfono: Fax: Correo electrónico:

DATOS DO FURANCHO

Denominación: Enderezo:

DECLARO baixo a miña responsabilidade que se cumpren os requisitos necesarios para o exercicio da actividade de furancho e 
que se manterán durante o desenvolvemento desta.

De acordo co Decreto 215/2012 de 31 de outubro polo que se regulan os furanchos da Comunidade Autónoma de Galicia que derroga  
o Decreto 116/2008 de 8 de maior; Ordenanza Reguladora da Actividade de Furanchos do Concello de Redondela (B.O.P. Núm. 132  
de 11.7.13) e demais normativa de aplicación aporta a documentación que deseguido se detalla:

   Fotocopia D.N.I. do/a solicitante. 

   Fotocopia compulsada do título ou contrato que acredite a dispoñibilidade do establecemento por parte do/a solicitante para 

a súa utilización como furancho.

   Documentación acreditativa de ter declaradas as viñas no Rexistro Vitícola de Galicia, da consellería 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 de conformidade coa normativa vitícola vixente.

   Póliza de seguro de responsabilidade civil polo importe de 90.000€ con recibo de pgto.que cubra o periodo de apertura do  

furancho así como copia do recibo de pagamento do periodo. 

  Documento acreditativo do pagamento das taxas correspondentes (45 €/quincena s/Ordenanza Fiscal reguladora taxa licenza  

apertura de establecementos publicada BOP 23/4/13)

   Sinalamento da elección do período de apertura 

   Análise do viño posto á venda.

   Memoria descritiva da cantidade de viño posto á venda, número de barrís utilizados para almacenar o viño e capacidade  

destes.

   Indicación das 5 tapas que se servirán no furancho.

  Proxecto técnico asinado por facultativo/a competente sobre cumprimento da normativa vixente en prevención e protección 

contra incendios, sanitaria fronte ao tabaquismo así como aqueloutra que resulte legalmente aplicable. 

PROTECCIÓN DE DATOS:
Todos estes datos quedan protexidos ao abeiro da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, especialmente  
do artigo 10 (o responsable do ficheiro e quen interveña en calquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal están obrigados ao segredo  
profesional no que se refire aos datos e ao deber de gardar, obrigas que subsistirán mesmo despois de finalizaren as súas relacións co titular do ficheiro  
ou, se é o caso, co seu responsable).  

                                                                                  Sinatura:

                                                                                     Redondela , .................... de ................................ de ..............
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