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DECLARACIÓN  RESPONSABLE: CARPAS - ESCENARIOS 

NOME E APELIDOS OU RAZON SOCIAL: 
 

CIF: 
 

ENDEREZO: LOCALIDADE:  

PROVINCIA:  CODIGO POSTAL:  

CORREO ELECTRONICO:  TELÉFONO:  

E na súa representación legal: 
NOME E APELIDOS:  
DNI:  
ENDEREZO:  
LOCALIDADE:  
PROVINCIA:  
CODIGO POSTAL:  
TELÉFONO:  
Conforme ao sinalado na Lei 10/2017 do 27 de decembro e de espectáculos públicos e actividades 
recreativas e no artigo 40 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do empredemento e da competitividade 
económica de Galicia. 

 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
Que son titular da instalación que se sinala a continuación e teño previsto realizar a súa montaxe no lugar a 
datas indicados con motivo da festa/verbena popular organizada pola comisión de festas que se sinala de 
seguido: 
*Persoas ou Comisión de festas organizadora da festa/verbena popular:  
Razón social:  
CIF:  
*Tipo de instalación portátil/desmontable  (escenario móbil, palco, etc....):  
*Identificación da instalación (número de bastidor, matrícula, nº de serie...): 
 1- 

2.- 
*Descrición do espectáculo (actuación musical, exhibición, etc.):  
*Lugar/rúa e parroquia de celebración:  
*Datas da festa ou espectáculo: *Horario espectáculo:  
*Aporto a póliza de seguro de responsabilidade civil , máis resgardo de pago de Póliza. 
*Declaro que a persoa física ou xurídica que asumirá a responsabilidade técnica da montaxe da instalación 
é a seguinte: 

Nome e apelidos:  
Razón social:  
Nif/Cif:  

  
*Asi mesmo, declaro ser certos os datos aportados e a documentación que se achega, que cumpro todos os 
requisitos establecidos na Lei 9/2013 do 19 de decembro do empredemento e da competitividade 
económica de Galicia así como o establecido na Lei  10/2017, do 27 de decembro de espectáculos públicos 
e actividades recreativas de Galicia, ou calquera outra que lle sexa de aplicación para o exercicio do 
espectáculo; que dispoño da documentación que así o acredita, que a poñerei a disposición da 
Administración cando me sexa requerida e que me comprometo a manter o cumprimento das anteriores 
obrigas durante o período de tempo inherente ao dito exercicio. 
Do mesmo xeito comprométome a cumprir con outras autorizacións e requisitos que sexan necesarias . 

Ponteceso,  ________ de ___________ de  202__      
Asdo: O Representante: 

 

 
 

  


