
DECLARACIÓN RESPONSABLE  DE VERBENAS 

A solicitude orixinal deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello cunha   antelación mínima  
de 15 días naturais.

DATOS DO COMUNICANTE
NOME N.I.F.

ENDEREZO C.P. LOCALIDADE PROVINCIA

TELÉFONO MÓBIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DO REPRESENTANTE
NOME N.I.F.

ENDEREZO C.P. LOCALIDADE PROVINCIA

TELÉFONO MÓBIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA NOTIFICACIÓN
PERSOA A NOTIFICAR
O Comunicante
O Representante

CANAL DE NOTIFICACION (Elixir e cubrir)
O Notificación postal…………………………………………………………………………………………….
O Notificación telemática……………………………………………………………………………………….

DATOS DA VERBENA
DATA:
LUGAR:
REFERENCIA CATASTRAL:
AFORO:
HORARIO:

 Declaración Responsable do Promotor:

Don/a        ________________________________________________________________

Manifesto,  baixo   a  miña  responsabilidade,  que  cumpro  todos  os  requisitos  establecidos  na
normativa  vixente  para  o  exercicio  da  actividade,  que  dispón  da  documentación  que  así  o
acredita,  que  a  poñerá  á  disposición  da  Administración  cando  lle  sexa  requirida  e  que  se
compromete  a  manter  o  cumprimento  das  anteriores  obrigas  durante  o  período  de  tempo
inherente ao dito exercicio,  deberase achegar, de ser o caso,  a documentación que figura a
seguir, agás que esta xa estea en poder ou fose elaborada por calquera administración, suposto
en que se observará o indicado no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.



DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA:

 Documento acreditativo da representación

 A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio ou compromiso de contratación, previsto
na normativa  en  materia  de espectáculos  públicos  e  actividades recreativas  de Galicia,  e  o
recibo de pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou a copia
destes.

 O proxecto e a documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade.
Para  estes  efectos,  enténdese  por  proxecto  o  conxunto  de  documentos  que  definen  as
actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer
o  seu  obxecto  e  determinar  o  seu  axuste  á  normativa  urbanística  e  sectorial  aplicable.  O
proxecto  e  a  documentación  técnica  serán  redactados  e  asinados  por  persoa  técnica
competente,  e  deberá  constar  os  seus  aspectos  básicos  que  lle  permitan  ao  concello
pronunciarse sobre a procedencia da súa autorización [actuación musical, baile, concerto (…),
aforo, horario de inicio e peche da actividade (…)]
Farase constar no proxecto a instalación de carpas ou calquera outros elementos destinados á
actividade, así como os escenarios ou estruturas que se pretendan instalar. 

 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.

  Se for o caso, o certificado, a acta ou o informe de conformidade emitido polas entidades de
certificación de conformidade municipal reguladas nesta lei.

 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 exixibles.

 Boletíns eléctricos da instalación  segundo a instrución 2/2018 da Dirección Xeral de Enerxía e
Minas, sobre instalación eléctricas temporais de baixa tensión e compromiso de validación. En
caso de xerador eléctrico, certificado de industria de ter pasado a inspección.

 Abono da taxa 

 Contrato/s entre o promotor ou asociación e as orquestras intervintes. 

 Xustificante SGAE.

 En el caso de que se instale cantina: Carné de manipulación de alimentos do persoal adscrito a 
la cantina.

 Calquera outra documentación que veña exixida pola normativa aplicable

AUTOLIQUIDACIÓN TRIBUTARIA:

TAXA 50,00 €

Zas, a ___ de _______________ de 201

Asdo:  Nome e Apelidos



O INGRESO DA CUOTA TRIBUTARIA DEBE REALIZARSE NO SEGUINTE NÚMERO DE CONTA
IBAN ES73.2080.0083.91.3040002837

NON  SE  TRAMITARÁ  O  EXPEDIENTE  SIN  QUE  PREVIAMENTE  SE  PAGUE  A  TAXA  DE
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

 A PRESENTE DECLARACIÓN NON TERÁ EFICACIA SE NON SE PRESENTA A TOTALIDADE DA
DOCUMENTACIÓN.

A PRESENTE AUTOLIQUIDACIÓN TEN CARÁCTER PROVISIONAL A RESULTAS DA LIQUIDACIÓN
DEFINITIVA QUE DE SER O CASO PRACTICARASE POLA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL


	Zas, a ___ de _______________ de 201
	NON SE TRAMITARÁ O EXPEDIENTE SIN QUE PREVIAMENTE SE PAGUE A TAXA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

