ANEXO VI

PROCEDEMENTO

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DA ACTIVIDADE, PRESTACIÓN DE SERVIZOS
DE ESCOLAS DE TEMPO LIBRE

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

BS307A

DECLARACIÓN

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
DATOS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA

NIF/CIF

DATOS DO/A REPRESENTANTE NO SUPOSTO DE PERSOA XURÍDICA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI/NIE

ENDEREZO DA PERSOA REPRESENTANTE
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA ESCOLA DE TEMPO LIBRE
NOME DA ESCOLA
ENDEREZO
CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO/A DIRECTOR/A
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

DNI

TITULACIÓN

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INICIO DA ACTIVIDADE
Declara, de acordo co artigo 1 bis do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude, modificado
polo decreto de adaptación á Directiva de servizos do Decreto 50/2000:
a) Que dispón da totalidade da documentación exixida para o servizo que vai prestar, especificada no artigo 66 do Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que
se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de xuventude, modificado polo decreto de adaptación á Directiva de servizos do Decreto 50/2000.
b) Que cumpre coa totalidade dos requisitos e obrigas exixidos polo Decreto 50/2000, para este servizo.
c) Que se compromete a manter o cumprimento dos requisitos durante a vixencia da actividade.
d) Que iniciará a actividade de prestación de servizos da escola de tempo libre con data:
e) Documento acreditativo do pagamento da taxa correspondente.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase que os datos persoais recollidos nesta
solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa, pode exercer os dereitos de acceso,
rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé da
declaración.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 58/2012, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 50/2000, do 20 de xaneiro, polo que se refunde e actualiza a normativa vixente en materia de
xuventude para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos do mercado interior.

SINATURA DO/A DECLARANTE OU REPRESENTANTE

LUGAR E DATA
,
DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE E VOLUNTARIADO

de

de

