De conformidade co establecido no artigo 13 do Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679/CE infórmaselle que os datos facilitados pasarán a formar parte dun ficheiro cuxo responsable é o Concello de Guitiriiz
con C.I.F. P2702200C tratamento dos mesmos levarase a cabo en virtude do consentimento outorgado, para cumprir coas obrigas derivadas da lexislación aplicable a celebración de actividades recreativas e espectáculos
públicos. Infórmaselle que os seus datos non serán cedidos a terceiros salvo obriga legal. Vostede ten dereito a acceder, rectificar, cancelar, opoñerse, limitar e portar os seus datos de carácter persoal tal e como se
explica na información adicional que pode consultar no Concello de Guitiriz, Rúa do Concello nº 4,27300, Guitiriz).

Impreso
Selo rexistro
DECLARACIÓN
RESPONSABLE CELEBRACIÓN DE FESTA DAS
COMISIÓNS
DE
FESTEXOS.

1. Datos da persoa solicitante ou representante:

Nome e apelidos / Razón social:
Nome e apelidos Representante (secretario)
Dirección notificación:
Teléfono:
Correo Electrónico: ………………………………………………………………………………………….....

2. Localización da festa:

Localización: ……………………….

Nº ……….

CP ………………………..

Referencia catastral: ………………………………………………………………………………………………………..

3. Descrición das actividades:

Evento e datas
Actuacións:
Dia ____ :
Día ____ :
Día ____ :
Capacidade asistentes:
Autorización terreos:
Outras instalacións:

En cumprimento da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia.
DECLARA BAIXO A SÚA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE
manifesta e que achega a seguinte documentación que acredita :
CIF da entidade organizadora
NIF do representante da entidade organizadora

que é certo o que

Seguro de Responsabilidade Civil, cos capitais mínimos esixidos pola Disposición transitoria
terceira da Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas
de Galicia.
Boletín eléctrico da instalación asinado por técnico competente.
No suposto de uso de grupo electróxeno deberá presentarse “certificado de instalación
eléctrica”, emitido pola Consellería de Economía e Industria en vigor.
Xustificante de pagamento a “Asociación General de Autores”, SGAE.
No suposto de espectáculos de artificio pirotécnico:
-Cohetes, deberase presentar memoria coa cantidade de unidades a disparar, empresa
que subministra o material, persoa responsable, memoria coas unidades/día, RC.
- Para a instalación e disparo de castillos pirotécnicos, deberase aportar memoria,
sistema de disparo, pólizas de responsabilidade civil da empresa, xustificante de recibo de
pagamento RC, persoal cualificado e TC do persoal que realiza o disparo.
Plan de autoprotección ao que fai referencia o art. 42.2 so será esixible nos casos:
-Espazos pechados con capacidade igual ou superior a 2000 persoas, ou unha altura de
evacuación igual ou superior a 28 m.
-Instalacións pechadas desmontables ou de tempada con capacidade ou aforo igual ou superior a
2.500 persoas.
-Ao aire libre, en xeral, aquelas cun ha capacidade igual ou superior a 20.000 persoas.
AUTORIZA, aos efectos da normativa de protección de datos de carácter persoal, a esta administración á
comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarados e demais circunstancias relativas
ao exercicio da actividade a desenvolver.
Guitiriz…….. de…………………………………………..de 20……

Sinatura do/a solicitante

ADVÍRTESELLE QUE:
1º Esta comunicación deberá realizarse cunha antelación mínima de 15 días hábiles.
2º Consonte co disposto no artigo 26 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade
económica de Galicia, “ A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou
documento que se achega ou incorpora á comunicación previa comporta, logo de audiencia da persoa interesada, a
declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada
desde o momento en que se coñece, sen prexuízo das sancións que proceda impoñer por tales feitos”.Así mesmo,
“a resolución administrativa que constata as circunstancias ás cales se refire o parágrafo anterior comportará o inicio
das correspondentes actuacións e a exixencia de responsabilidades, e poderá determinar a obriga do interesado de
restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da
actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento durante un período de tempo
determinado de entre tres meses a un ano”.
Solicitude incompleta.

Advirtese ao solicitante que dispón de 10 días dende a data de rexistro, para completala adxuntando os documento sinalados
correspondentes ao tipo de solicitude. No caso de non presentar os mesmos no prazo indicando esta solicitude xunto ca
documentación que a acompaña archivarase se máis trámite, caducando todo o dereito do solicitante sobre a mesma/art. 71
L.P.A.
Asdo./ O solicitante
Polo Rexistro

