Excmo. Sr. Alcalde Presidente do Excmo. Concello da Coruña
Datos da persoa solicitante
Nome e Apelidos:
Razón Social:

NIF/CIF:

Rúa:
Edif.:

Nº:
Urb.:

Tel. fixo:

CP:
Tel. móbil:

Pta:

Esc:

Poboación:

Piso:

Provincia:

Correo electrónico:

Representado por (se é o caso)
Nome e Apelidos:
Razón Social:

NIF/CIF:

Rúa:
Edif.:

Nº:
Urb.:

Tel. fixo:

CP:
Tel. móbil:

Pta:

Esc:

Poboación:

Piso:

Provincia:

Correo electrónico:

Identificación da actividade
Descrición da actividade:

Localización da actividade:

Identificación de dúas persoas maiores de idade que respondan dos danos que se poidan causar tanto a
terceiros como no espazo publico
Persoa responsable (1)
Nome e Apelidos:

NIF/CIF:

Rúa:
Edif:

Nº:
Urb:

Tel. fixo:

CP:
Tel. móbil:

Pta:

Esc:

Poboación:

Piso:

Provincia:

Correo electrónico:

Persoa responsable (2)
Nome e Apelidos:

NIF/CIF:

Rúa:
Edif:
Tel. fixo:

Nº:
Urb:

CP:
Tel. móbil:

Poboación:

Pta:

Esc:

Piso:

Provincia:

Correo electrónico:

Declaración do cumprimento dos requisitos esixidos no bando para o exercicio da actividade
Declaro que cumpro os requisitos establecidos no bando, para o exercicio da actividade sen prexuízo das facultades
de comprobación, control e inspección que ten atribuído o Concello.
Para os efectos do artigo 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento administrativo común das
administracións públicas, presento esta comunicación na Coruña ,
de
de
Sinatura da persoa solicitante

Documentacion que debe achegarse
Fotocopia do NIF do solicitante e das persoas responsables.
Croquis da ubicación da actividade.
Zonas de exclusion
•

•
•

Como norma xeral non se permitirá a realización de churrascadas, sardiñadas e fogueiras en zonas forestais ou baixo o
arboredo de parques e xardíns. As grellas e barbacoas deben manter unha distancia mínima de 10 metros de distancia ao
tronco das árbores. As fogueiras deben situarse a un mínimo de 20 metros do arborado para evitar danos que aconteceron
reiteradamente en anos anteriores.
Nas Zonas de Exclusión non se poderá prender lume de ningún tipo, mentres que nas Zonas de Especiais Coidados, o
concello pode establecer limitacións.
Son zonas de exclusión, onde non está permitido facer lume, a totalidade do trazado do oleoduto, e gaseoducto de alta presión, o
Parque de Bens incluíndo a praia de Bens, o Monte de San Pedro, os Xardíns de Méndez Núñez, os Xardíns de San Carlos, a
praza das Bárbaras e a contorna da Torre de Hércules, incluído o merendeiro das Lapas e a praia da Lapas e as calas dos
Moros e de Adormideras, sen prexuízo de que os servizos de Seguridade poidan designar algunha outra zona baseándose en
criterios de protección das persoas e os bens públicos.

Zona de especial coidado

Alternativa / normas

Praza de Azcárraga, baixo o arboredo

Praza de Azcárraga, no perímetro sen arborado

San Pedro de Mezonzo, zona arborada cara á Ronda de Nelle

Ubicar na zona contraria ás árbores, cara a Félix Estrada, ou
baixar altura de chama

Zona arborada do Barrio das Flores

Manter distancia ao arborado e baixar altura de chama

Parque de Santa Margarita

Só no anfiteatro. Evitar zonas arboradas.

Zona arborada fronte á estación de autobuses na rúa Caballeros

Enfrente, Marqués de Figueroa

Campo da Leña

Só fóra do perímetro arborado ou ubicar o lume na Praza das
Atochas

Campo de Marte

Só fóra do perímetro arborado

Praza de Monforte

Protexer o pavimento e baixar altura de chama

Campos e contorno vexetado da Torre de Hércules

Parque Carlos Casares, contorno do cárcere

Advertencias legais
A comunicación non supón ningunha excepción respecto do cumprimento das normativas sectoriais de ruído, lumes, etc. nin
afectarán aos dereitos de terceiras persoas
De acordo co establecido no art. 69 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións
públicas, advírteselle que a inexactitude, falsidade e omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento
que se acompañe ou incorpore a esta comunicación previa, ou a non presentación ante a Administración competente da
comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade afectada desde o momento en que se
teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar.
Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obrigación do interesado
de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade
correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo
determinado, todo iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación.
Considéranse clandestinas aquelas actuacións sometidas a comunicación previa cando esta non se efectuou, supoñendo unha
infracción urbanística que levará o cesamento inmediato da actividade así como a incoación de expediente sancionador que
corresponda conforme a establecido no Bando municipal que regula
De conformidade co establecido no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, infórmase de que os datos declarados neste formulario pasarán a formar parte do ficheiro
denominado AUPAC, sendo responsable do seu tratamento o Concello da Coruña, e tendo como finalidade e uso previstos os seguintes: realizar a automatización do
Procedemento Administrativo Común. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición aos datos persoais deste ficheiro poderanse exercer ante o
Rexistro Xeral do Concello da Coruña (Pza. de María Pita, 1), nos termos establecidos nos artigos 15, 16 e 17 da citada Lei orgánica 15/1999. Autorizo o Concello da
Coruña a solicitar a outras administracións a información necesaria relativa a esta solicitude. Así mesmo autorizo que me envíen comunicacións ao enderezo de
correo electrónico indicado ou ao teléfono móbil por SMS.

