
               EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

               Praza Maior, 1. 27850-Viveiro (Lugo) Tel.:982 56 01 28 Fax:982 56 11 47 Correo Electrónico: concello@viveiro.es 

DECLARACIÓN RESPONSABLE

DATOS DO INTERESADO
NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos ou Razón Social

DATOS PERSOAIS DO REPRESENTANTE (se procede)

NIF / CIF / NIE  Nome e Apelidos

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS
Enderezo (Indicar tipo de vía) Número Portal Escaleira Piso Porta K.M.

Localidade Concello Provincia Código Postal

Teléfono Móbil Fax Correo electrónico

EXPOÑO:

Que para  dar  cumprimento  o  disposto  nos  artigos  40  e  seguintes  da  Lei  9/2013,  do  19  de  decembro,  do
emprendemento e da competitividade económica de  Galicia e na súa redacción dada pola Lei 10/2017, do 27 de
decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e demais normativa aplicable, DECLARO
BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

1. Que dispoño da póliza de responsabilidade civil ou seguro equivalente en vigor e xustificante de atoparme
ao corrente do seu pagamento para á realización do espectáculo para o que solicito a presente licenza, de
acordo co establecido no Art. 8 da devandita Lei 10/2017.

2. Que  o  evento  producirá  un  nivel  sonoro  igual  ou  inferior  a  70  decibelios  en  base  ó  Real  Decreto  
1367/2007, de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2003, de 17 de novembro, do Ruído, no
referente á zonificación acústica, obxectivos de calidade e emisións acústicas.

Viveiro,  de  de 20 

O Solicitante

Asdo.:  

SRA. ALCALDESA DO EXCMO. CONCELLO DE VIVEIRO

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 VIVEIRO, con dirección PRAZA MAIOR 19-20, 27850 - VIVEIRO (LUGO); concello@viveiro.es.
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada da prestación do servizo. Os datos non se cederán a
terceiros, salvo por obriga legal.
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 en calquera momento. Para elo, CONCELLO DE VIVEIRO 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.
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico:  concello@viveiro.es
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