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SOLICITUDE de ADHESIÓN 
PROGRAMA “SON DE BARES” 

Axencia de Desenvolvemento Local
981 613196 / 981 613128

adl@cambre.org

 

 

 

SOLICITANTE 

RAZÓN SOCIAL   N.I.F.  

APELIDOS E NOME   DNI/NIE  

ENDEREZO   

C.P.   LOCALIDADE   PROVINCIA   

TELÉFONO   CORREO ELECTRÓNICO   

ACTIVIDADE DO ESTABLECEMENTO 
 
 

 

DATOS DO/A REPRESENTANTE LEGAL 

APELIDOS E NOME   D.N.I/N.I.E  
 

ENDEREZO ELÉCTRÓNICO HABILITADO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 
ENDEREZO ELECTRÓNICO HABILITADO A EFECTOS NOTIFICACIÓNS  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DO LOCAL 
NOME COMERCIAL DO 
ESTABLECEMENTO 

 DATA EVENTO  

HORARIO  NOME DO GRUPO OU ARTISTA  

ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO  

TELÉFONO  
CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

A persoa solicitante declara:  

Que cumpre todos os requisitos necesarios para exercer a actividade de hostalaría no Concello de Cambre. 

Achego a seguinte documentación: 

 Plano de situación 

 Certificado de revisión dos extintores 

 Certificado de inspección favorable da instalación eléctrica, de ser o caso 

 Outra documentación (especificar):  

E asume os seguintes compromisos:  

 As actuacións desenvolveranse en sesión vermú, en horario de mañá ou tarde.   

 O volume da actuación musical será o adecuado para non molestar aos veciños. O establecemento organizador comprométese a non superar os 85 
decibelios.  

 Unha vez rematado o evento, limpará a superficie ocupada e o seu perímetro nun ancho de 2 m.  

 Se resultase afectado o pavimento pola instalación, se é o caso, de calquera elemento, o solicitante será o responsable dos danos causados, 
debendo repoñer as cousas ao seu estado inicial. 

Sr. alcalde do Concello de Cambre 
 

Quen subscribe, e despois de coñecer e aceptar as bases de participación no programa Son de Bares do Concello de Cambre,  SOLICITA  a 
participación do seu establecemento, de acordo co especificado nas bases desta Convocatoria, e declara que son certos todos os datos do presente 
documento. 
 

Cambre, a                                    de                                                    de  20 

 
 
Asdo 
 

De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados serán tratados pola entidade 
local coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. 
Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos, usando o formulario de 
contacto da Sede Electrónica do Concello de Cambre. Do mesmo xeito autorizo ao Concello de Cambre para que  me informe mediante correo electrónico do estado desta 
solcitude asi como outro tipo de avisos relacionados que poideran ser do meu interese.  
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