ANEXO VIII

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR307A

SOLICITUDE

INCLUSIÓN/CANCELACIÓN NO REXISTRO DE PROHIBIDOS
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

NIF
ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
NOME DA VÍA

TIPO DE VÍA
CP

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

SOLICITA
A prohibición de entrada
A cancelación da prohibición
nos seguintes establecementos (marcar o/s que corresponda/n)
Bingos
Casinos
Tendas de apostas
Salóns de xogo nos que se esixa control de acceso
Ámbito da prohibición
Autonómica
Provincial
Local

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia do DNI ou NIE, no caso de non autorizar a súa consulta
Doc. país U.E.
Tarxeta de residencia
Pasaporte
Outros
Autorizo a consellería a consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio
de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde da Consellería da
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

Este formulario tamén pode presentarse electrónicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO VIII
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Orde do 9 de xaneiro de 1979 pola que se aproba o Regulamento de casinos de xogo.
- Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas de Galicia.
- Decreto 181/2002, do 10 de maio, polo que se aproba o Regulamento do xogo do bingo (DOG núm. 100, do 27 de maio de 2002), modificado
polo Decreto 113/2010, do 1 de xullo (DOG núm. 131, do 12 de xullo de 2010).
- Decreto 162/2012, do 7 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de apostas da Comunidade Autónoma de Galicia.
- Orde do 2 de xullo de 2014 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza para a adaptación e
incorporación á sede electrónica da Xunta de Galicia dos procedementos administrativos de prazo aberto da Presidencia da Xunta e da
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electrónicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

