MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA APERTURA DE FURANCHO
DATOS DA PERSOA DECLARANTE
Nome:

Apelidos:

NIF/NIE:

Enderezo:

Localidade:

Teléfono:

En calidade de:

DATOS DO FURANCHO
Denominación:

Enderezo:

Titular:

D.N.I.:

Enderezo:

Localidade:

DECLARA baixo a súa responsabilidade que se cumpren tódolos requisitos necesarios para o exercizo
da actividade de furancho e que se manterán durante o desenvolvemento desta.
Lexislación aplicable:
 Decreto 215/2012, do 31 de Outubro, polo que se regulan os furanchos da Comunidade
Autónoma de Galicia.


Ordenanza Municipal Reguladora da Actividade e Funcionamento dos Establecementos
denominados furanchos do Concello de Bueu (BOP núm. 227 do 26 de Novembro de 2013).

Protección de datos:
Todos estes datos quedan protexidos ó abeiro da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de protección de datos de carácter persoal, especialmente do
art. 10 (o responsable do ficheiro e quen inverveña en calquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal, están obrigados ó segredo profesional, no
que se refire ós datos e ó deber de gardalos, obrigas que subsistirán mesmo despois de finalizaren as súas relacións co titular do ficheiro ou, se é o caso, co
seu responsable).

Bueu,

de

Asdo. ____________

de ___

___

_______________

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE BUEU

Dacordo co Decreto 215/2012 do 31 de Outubro polo que se regulan os furanchos da Comunidade Autónoma de Galicia, que
deroga o Decreto 116/2008 de 8 de Maio, Ordenanza Reguladora da Actividade e Funcionamento de Furanchos do Concello
de Bueu (BOP núm. 227 do 26/11/2013) e demáis normativa de aplicación, aporta a documentación que deseguido se detalla:
□

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

□

Fotocopia compulsada do título ou contrato que acredita a disponibilidade do establecemento por parte do/a solicitante
para a súa utilización como furancho.

□

Documentación acreditativa de ter declarado os viñedos no Rexistro Vitícola de Galicia, da consellería competente en
materia de agricultura.

□

Documentación acreditativa de ter realizadas as declaracións obligatorias do sector vitivinícola á consellería competente
en materia de agricultura, agás as excepcións previstas de conformidade coa normativa vitícola vixente.

□

Documento que acredite a subscrición dunha póliza de seguro de responsabilidade civil, así como o correspondente
recibo de pagamento da prima que acredite a súa vixencia.

□

Documento acreditativo do pagamento da taxa correspondente (Ordenanza Fiscal núm. 8 da Taxa por Licenza de
Apertura de Establecementos, art. 5.8).

□

Sinalamento da elección do período de apertura.

□

Proxecto técnico, asinado por facultativo/a competente, con pronunciamento expreso sobor do cumprimento da
normativa técnica vixente en prevención e protección contra incendios, a sanitaria fronte ó tabaquismo, así como
aqueloutra que resulte legalmente aplicable.

□

Análise do viño posto á venda., por parte de enólogo colegiado ós efectos.

□

Memoria descriptiva da cantidade de viño posto á venda, número de barrís utilizados para almacenar o viño e
capacidade dos mesmos.

□

Indicación das 5 tapas que se servirán no furancho.

O VIÑO QUE SE PORÁ Á VENDA COMO
EXCEDENTE DA SÚA COLLEITA ASCENDE Á
CANTIDADE DE __________ LITROS E ATÓPASE
ALMACENADO DO SEGUINTE XEITO:
(indicar número de litros e tipo de almacenamento):

TAPAS QUE SE SERVIRÁN NO FURANCHO:
(escoller 5 entre as que se indican).
□

Táboa de embutidos – queixos.

□

Pementos, variedade Padrón.

□

Ourella – chourizo.

□

Zorza – raxo.

□

Costela.

□

Ovos fritidos.

□

Sardiñas ou xurelos á grella.

□

Callos con garavanzos ou feixóns.

Período de apertura do furancho (do 1 de Decembro a 30
de Xuño, máximo 3 meses).

□

Tortilla de patacas.

Do _____ de _____________ de ________ ata o _________

□

Empanada – empanadillas

de ___________ de __________

□

Croquetas.

TINTO:
_______ Barriles de madeira de ______________ cada un
_______ Cubas de aceiro de ______________ cada unha.
BLANCO:
_______ Barriles de madeira de ______________ cada un
_______ Cubas de aceiro de ______________ cada unha.

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE BUEU

