
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS
Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia 

SOLICITANTE:

NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL: NIF/CIF/ ou equivalente:

REPRESENTANTE: NOME E APELIDOS: NIF ou equivalente:

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIONS:

LOCALIDADE: C. POSTAL: PROVINCIA:

TFNO. FIXO: TFNO. MOBIL: FAX: CORREO ELECTRONICO:

DECLARO 
Que de conformidade coa normativa vixente, realizase  esta declaracion responsable  para levar a cabo a
festa de _____________________ no lugar de ________________, na parcela                    da que achego
plano, os días ______________ de _____________ de 20___,  en horario de __________  a ____________
horas, e para un aforo de aproximado menor de 500 persoas no que se van instalar: 

□ Carpa aforo menor de 500 persoas              □  Escenario Móvil                         Outros: 

DECLARO:

• Que cumpro todos os requisitos establecidos na normativa vixente e que dispoño da documentación que
así o acredita e comprométome a dispoñer de seguro de responsabilidade civil vixente no momento de
celebración da festa. 

Documentación                                                                                               

1. O proxecto e a documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade.  O
proxecto e a documentación técnica serán redactados e asinados por un técnico competente. 

2. A póliza  de  seguro  de  responsabilidade  civil  obrigatorio  e  o  recibo  de  pagamento  das  primas
correspondentes  ao  período  do  seguro  en  curso  ou  a  copia  destes.  (capital  mínimo  asegurado
300.000,00 € ) 

3. O documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao público en
calidade de propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico.

4. O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da designación da persoa física ou xurídica
que  debe  asumir  a  responsabilidade  técnica  da  execución  do  proxecto  e  que  debe  expedir  a
certificación  que  acredite  a  adecuación  do  espectáculo  público  ou  da  actividade  recreativa  aos
requisitos esixibles.

5. Documento acreditativo da designación, por quen presente a declaración, da persoa física ou xurídica
que debe asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación.

6. A marcación CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as
súas características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.

Asdo. _________________________________ 



PROTECCIÓN DE DATOS: En cumprimento do artigo 5 de la Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, infórmaselle que os datos persoais obtidos mediante este
formulario e demais documentos que, no seu caso, se xunten co mesmo, serán incluídos, para o seu tratamento, nun ficheiro automatizado do que é responsable o Concello
de Cerdido. Así mesmo, informámoslle que a finalidade do citado ficheiro é a tramitación dos expedientes administrativos desta Administración pública e a notificación
dos actos administrativos aos interesados. De acordo co previsto na citada Lei Orgánica, pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante o
responsable  do  tratamento,  dirixindo  unha  comunicación  ó  Concello  de  Cerdido.  Así  mesmo,  o  concello,  resérvase  a  posibilidade  do  solicitar  calquera  tipo  de
documentación complementaria para a correcta  xestión do trámite solicitado, en virtude do establecido no art. II do RO 1720/2007.

Designación  da  persoa  física  ou  xurídica  que  debe  asumir  a  responsabilidade  técnica  da
execución do montaxe da instalación: 

Carpa: 

Escenario:

 Cerdido, 

Asinado (por quen presente a declaración)


