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ANEXO II

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR473B

SOLICITUDE

EXPEDICIÓN DA HABILITACIÓN E DO DISTINTIVO DO PERSOAL DE CONTROL DE
ACCESO A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS POR
RENOVACIÓN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
PRIMEIRO APELIDO

NOME
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO MÓBIL

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Taxas administrativas devindicadas pola tramitación da solicitude

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na
tramitación deste procedemento, cuxo tratamento e publicación autoricen as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes,
serán incluídos nun ficheiro denominado Persoal de control de acceso PR473B co obxecto de xestionar o presente procedemento, así como para
informar ás persoas interesadas sobre a súa tramitación. O órgano responsable deste ficheiro é a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.
Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante a a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, mediante
o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: avenida da Cultura, s/n, 36680 A Estrada, ou a través dun correo electrónico a
emerxencias.interior@xunta.gal

CVE-DOG: dmf6kjv4-man6-big2-ez07-512b02ugapv2

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e as
súas modificacións.
Resolución do 20 de abril de 2018 pola que se convocan probas para a renovación da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos
públicos e actividades recreativas.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

ISSN1130-9229

Este formulario só poderá presentarse nas
https://sede.xunta.gal formas previstas na súa norma reguladora
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