
Concello de Cerceda    
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 
FESTAS POPULARES ORGANIZADAS POR AGRUPACIONS, ASOCIACIONS DE VECIÑOS OU 

COMISIÓNS DE FESTAS 
 

Nome da Festa  
Lugar e parroquia  

 
Comisión de Festas, 
Asociación, Agrupación 

 CIF  

 
Representante da Comisión, asociación ou agrupación 

Apelidos  Nome  
NIF  Enderezo  
Concello e CP  Teléfonos  
Correo electrónico  

 
De acordo co  artigo 40 da Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de 
Galicia, como representante da asociación, comisión ou agrupación, 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, xunto 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. 

□ Documentación acreditativa da dispoñibilidade do citado seguro previsto na normativa en materia de espectáculos 
públicos e actividades recreativas de Galicia.  

□ Programa da actividade: aforo previsto, teléfono operativo do responsable durante o evento, preparativos e 
desmontaxe, horarios desglosados (actuacións diurnas, nocturnas, actividades paralelas...), emplazamento exacto, 
planimetría se é necesaria... 
 

A actividade contempla a montaxe de instalacións suxeitas a declaración responsable ou a licenza, que será presentada 
ou solicitada pola persoa responsable titular da instalación. 

□ Escenario móbil para orquestra. 

□ Barra de bar 

□ Carpa desmontable 

□ Atraccións de feira 

□ Outros: ____________________________________________ 
 
En Cerceda, ...........de...........................de 201... 
 

Sinatura do representante 

 
SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERCEDA 

 
 



Concello de Cerceda    
 

 
 
 
 
 
Información 
 
Seguros: 
A contía do seguro dependerá do numero de persoas previstas para o evento a realizar, e será como mínimo o disposto 
na seguinte táboa, según do descrito na Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades 
recreativas de Galicia. 
  
Hasta 100 persoas: 300.000 euros de capital asegurado 
Hasta 150 persoas: 400.000 euros de capital asegurado 
Hasta 300 persoas: 600.000 euros de capital asegurado 
Hasta 500 persoas: 750.000 euros de capital asegurado 
Hasta 1.000 persoas: 900.000 euros de capital asegurado 
Hasta 1.500 persoas: 1.200.000 euros de capital asegurado 
Hasta 2.500 persoas: 1.600.000 euros de capital asegurado 
Hasta 5.000 persoas: 2.000.000 de euros de capital asegurado 
 
Horarios:  
En tanto non se determinen os horarios xerais, pola Consellaría competente na materia, previo informe da Comisión de 
Espectáculos Públicos, manteranse os establecidos na Orde de 16 de xuño de 2.005, pola que se determinan os horarios 
de apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Horario de finalización xenérico de verbena populares:   3:30 horas a.m. 
 
Ampliación de horario máximo: As noites que van do xoves o venres, de venres a sábado, de sábado a domingo e de 
domingo a lunes, asemade como as noites vispera de festivos, e a dos festivos, estes horarios serán ampliados en media 
hora:   4:00 horas p.m. 
 
Competencia para horarios especiais: Se tramitaran ante os Delegados Provinciais. Os Delegados Provinciais poderán 
autorizar ampliación de unha hora sobre os horarios limite de peche para o caso de festas locais e patronais. As 
ampliacións de horarios referidas, requiriran previo informe do concello, que se debera emitir nun prazo máximo de 15 
dias. No caso de non emitirse o informe requirido, o órgano competente decidira tendo en conta as circunstancias 
concorrentes. 
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