ANEXO

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

PR300A

COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN PREVIA PARA A REALIZACIÓN DE COMBINACIÓNS ALEATORIAS CON
FINS PUBLICITARIOS OU PROMOCIONAIS
DATOS DA PERSOA COMUNICANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NUM

PARROQUIA

BLOQ

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

CONCELLO

FAX

TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade comunicante

Persoa ou entidade representante

Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos sen que sexa válida para elas, nin produza efectos, unha opción diferente.
Electrónica a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Só se poderá acceder á
notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Postal (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente)
As notificacións que se practiquen en papel estarán tamén á disposición da persoa indicada anteriormente no Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que poida acceder ao seu contido de forma voluntaria.
TIPO
NOME DA VÍA
NUM
BLOQ
ANDAR
PORTA

PARROQUIA
CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

LUGAR
CONCELLO

LOCALIDADE

DATOS DA PROMOCIÓN E SORTEO
Para dar cumprimento á obriga establecida no artigo 6.e) da Lei 14/1985, do 23 de outubro, de xogos e apostas en Galicia, polo que se
establece a obriga de comunicación individualizada previa da realización de combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais,
poño en coñecemento da consellería competente en materia de xogo os seguintes puntos relativos á combinación aleatoria que se pretende
desenvolver no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.
DENOMINACIÓN DA PROMOCIÓN
PERIODO DE PROMOCIÓN
FIN
INICIO
DESCRICIÓN DA FORMA DE PARTICIPACIÓN NA PROMOCIÓN, ESPECIFICANDO SE PODEN EMPREGARSE MEDIOS TELEMÁTICOS

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO
(continuación)

DATOS DA PROMOCIÓN E SORTEO (continuación)
ÁMBITO TERRITORIAL DA PROMOCIÓN

DATA, HORA E LUGAR DO SORTEO

Se o ámbito é autonómico, a comunicación debe dirixirse á Dirección Xeral de Emerxencias e Interior.
Se o ámbito é provincial, a comunicación debe dirixirse á Xefatura Territorial correspondente.

MODO DE REALIZACIÓN DO SORTEO E, SE É O CASO, NOTARIO/A ANTE O QUE SE DEPOSITAN AS BASES

RELACIÓN DE PREMIOS
VALOR INDIVIDUALIZADO DO
PREMIO (SEN IVE)

VALOR GLOBAL DOS PREMIOS (SEN
IVE)

DATA E LUGAR DA ENTREGA DOS PREMIOS

DE HABELAS, OBRIGAS A CONTA DA PERSOA PREMIADA
As bases polas que se rexerán os sorteos deberán constar no envase ou envoltorio do produto que se sortee ou, no seu defecto, estar
debidamente acreditadas ante notario/a, sendo obrigatoria a difusión das persoas gañadoras dos premios vinculados á oferta.
A persoa asinante manifesta que está informada do seguinte:
- Esta comunicación producirá efectos dende o día da súa presentación, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que
puidese realizar o órgano administrativo competente.
- A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato manifestado nesta comunicación previa, determinará a
imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada dende o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen
prexuízo das responsabilidades a que houbese lugar.
- A persoa promotora deberá presentar ante o Departamento de Tributos de Xestión Centralizada da Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)
declaración da taxa fiscal sobre o xogo de combinacións aleatorias establecida no artigo 19 do Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que
se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado. O prazo
para presentar dita declaración será dun mes, que se contará dende a data de comezo da promoción, segundo o establecido no artigo 30 do
citado decreto.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da
Finalidades do tratamento
carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no
Lexitimación para o tratamento formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-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
Persoas destinatarias dos datos 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 exercer outros dereitos a través
da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do
Exercicio de dereitos
procedemento administrativo común.
Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren 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.
- Lei 13/2010, do 17 de decembro, reguladora do Comercio Interior de Galicia (artigo 49).
- Decreto 166/1986, do 4 de xuño, que regula o Catálogo de Xogos da Comunidade Autónoma de Galicia.
- Orde do 23 de setembro de 2010, pola que se regula e aproba o modelo de comunicación previa para a realización de combinacións
aleatorias con fins publicitarios ou promocionais.

SINATURA DA PERSOA COMUNICANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

Dirección General de Emergencias e Interior
Jefatura territorial de la Vicepresidencia y Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas y Justicia de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

