AN EXO IX

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MOD IFIC AC IÓN SU BSTAN C IAL D A H OMOL OGAC IÓN E IN SC R IC IÓN D O MOD EL O D E
MÁQU IN AS TIPO A ESPEC IAL , B , B ESPEC IAL E C N O R EXISTR O D E MOD EL OS

PR326L

SOL IC ITU D E

DAT OS DA ENT IDADE SOLICIT ANT E
RAZÓN SOCIAL

TIPO

NIF

NOME DA VÍA

NUM

PARROQUIA

BLOQ

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

Nº REXISTRO

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en
dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Notifíquese a:
Entidade solicitante
Persoa ou entidade representante
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal (https://notifica.xunta.gal)).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICIT A
A modificación substancial da inscripción no Rexistro de Modelos do modelo de máquina tipo
de rexistro

con numero

e denominado comercialmente

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A
Dimensións da máquina: (alto, largo, fondo)
Fotografías de 15x10 cm. nítidas e en cor dos parámetros exteriores da máquina
Exemplar dos planos da máquina e do seu sistema electrico subscrito por técnico competente
Descrición completa da forma de uso ou do xogo
Memoria de funcionamento (agás máquinas A especial).
Declaración de conformidade CE ou certificado de conformidade CE, segundo os casos
Informe – Resumo estatístico dunha simulación da secuencia do xogo (só no caso de máquinas B e B especial)
Un exemplar do soporte no cal se almacena o xogo (agás máquinas A especial)
Descrición do tipo de contador, declaración de conformidade do mesmo e certificado de ensaios do contador realizado polo organismo de
control metroloxigo correspondente (agás A especial)
Prototipo de modelo (se é requirido)
Xustificante acreditativo do pagamento da taxa administrativa correspondente

AN EXO IX
(co n ti n u a ci ó n )

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento

Lexitimación para o tratamento

Persoas destinatarias dos datos

Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade á que se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.
A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario e a actualización da
información e contidos da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos
segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacionxeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de Procedementos e Servizos.
Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario
para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas
interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como
exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais.
e mais información
Actu a l i za ci ó n n o rm a ti va : no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 14/1985, do 23 de outubro, reguladora dos xogos e apostas en Galicia.
Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia,
modificado polo Decreto 116/2011, do 9 de xuño e polo Decreto 147/2013, do 19 de setembro.
Orde do 16 de decembro de 2008 pola que se aproban os modelos normalizados de solicitude e autorización previstas no Regulamento de
máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 39/2008, do 21 de febreiro.
Orde do 25 de setembro de 2013 pola que se modifica a Orde do 16 de decembro de 2008, pola que se aproban os modelos normalizados de
solicitudes e autorizacións previstas no Regulamento de máquinas recreativas e de azar da Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo
Decreto 39/2008, do 21 de febreiro, e a Orde do 28 de marzo de 2011 pola que se regula a homologación e autorización de instalación de
sistemas de interconexión de máquinas recreativas e de azar 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 de Galicia e
da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

SINAT URA DA PERSOA REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

de

de

