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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 
ESTRUTURAS NON PERMANENTES DESMONTABLES EN FESTAS POPULARES  

 
Nome da Festa  

 
Lugar e parroquia  

 
Aforo previsto  

 
Datas e horario exacto (incluíndo 
montaxe e desmontaxe) 

 
 
 

 
Empresa responsable  

 
CIF  

Enderezo  
 

 
Representante da Empresa 

Apelidos  
 

Nome  

NIF  
 

Enderezo  

Concello e CP  Teléfonos  
 

Correo electrónico  
 

 
Como representante da empresa titular da instalación indicada, e co fin de iniciar a actividade na verbena 
popular/festividade local de do encabezamento, instalaremos no lugar e datas indicadas: 

□ Escenario móbil para orquestra. 

□ Barra de bar 

□ Carpa desmontable 

□ Atraccións de feira 

□ Outros: ____________________________________________ 
 
De acordo co  artigo 40 da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de 
Galicia, como representante da empresa indicada, declaro baixo a miña responsabilidade, ante o Concello de Cerceda, 
que: 

□ Cumpro todos os requisitos establecidos na normativa vixente para o exercicio da actividade 

□ Dispoño da documentación que así o acredita e que a poñerei a disposición da Administración cando me sexa 
requirida  

□ Comprométome a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo necesario para 
o exercicio da actividade. 

 
Asemade, achego a seguinte documentación: 

□ 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. 



 
 
Concello de Cerceda    

 
 

□ O proxecto e a documentación técnica que resulte esixible segundo a natureza da actividade. A estes efectos, 
enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as actuacións para desenvolverse, co contido e 
detalle que permita á Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa urbanística e 
sectorial de aplicación. O proxecto e a documentación técnica redactaranse e asinarán por persoa técnica 
competente.  

□ A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa en materia de espectáculos públicos 
e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pago das primas correspondentes ao período do seguro en curso 
ou copia dos mesmos.  

□ * Documento acreditativo da designación, polo interesado que presenta a declaración, da designación da persoa 
física ou xurídica que asumira (a.-) a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que (b.-) debe expedir a 
certificación que acredite a adecuación do espectáculo publico ou da actividade recreativa aos requisitos exixibles, 
e que (c.-) asumira a responsabilidade técnica do montaxe e desmontaxe da instalación. 

□ O marcado CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas 
características  

□ Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.  

□ No caso de que se trate dunha actividade de actuacións musicais de orquestras: Segundo o disposto na Lei 10/2017, 
de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, artigo 23, apartado 2º letra o), 
en cumprimento do referido a normativa sobre propiedade intelectual, aportase autorización previa da SGAE e 
xustificante de pago das taxas, para a utilización de obras do seu repertorio. 

 
* Declaración da designación da persoa física ou xurídica que asumirá a responsabilidade técnica da execución do 

proxecto, que certificará a adecuación do espectáculo publico ou da actividade recreativa aos requisitos esixibles e 
que asumirá a responsabilidade técnica do montaxe e desmontaxe da instalación. 

 

A persoa física/xurídica,  que asumira:  
(a.-) A responsabilidade técnica da execución do proxecto e que  
(b.-) A expedición da certificación que acredite a adecuación do espectáculo publico ou da actividade recreativa aos 
requisitos exixibles, e que  
(c.-) A responsabilidade técnica da montaxe e desmontaxe da instalación 
Será o seguinte técnico competente: 
 

Nome e 
Apelidos 

 
 

NIF  

Titulación 
habilitante 

 Colexiado  

Enderezo  
 

Correo 
electrónico 

 Teléfonos  

 
En Cerceda, ...........de...........................de 201... 
 

Sinatura do representante 

 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERCEDA 
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