DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ATRACCIÓNS
ESTRUTURAS MÓBILES E DESMONTABLES
DE FESTAS E VERBENAS POPULARES
TITULAR DA ATRACCIÓN:
nome e apelidos ou razón social

NIF

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

PERSOA REPRESENTANTE: é necesaria acreditación ou figurar no Rexistro Electrónico de Apoderamentos
nome e apelidos

NIF /NIE

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS:
Desexo recibir notificacións telemáticas no enderezo habilitado
Declaro que conto con certificado dixital ou DNI electrónico e que acepto ser dado de alta nos servizos de notificación
En cumprimento da Lei 39/2015, requiro que as comunicacións xeradas nos expedientes aos que dea lugar esta solicitude me sexan notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@ (notifica.xunta.gal). Ao
facelo, son consciente de que os avisos recibireinos no enderezo electrónico que indico, e que para poder acceder ao contido das notificacións preciso dun certificado dixital ou DNI electrónico, ao tempo que acepto ser
subscrito/a de forma automática aos servizos de notificación do Concello de Rianxo. Máis información en concelloderianxo.gal/notifica

DATOS DA ATRACCIÓN, INSTALACIÓN OU ESPECTÁCULO
denominación da celebración da que forma parte

parroquia

previsión de asistencia (persoas)

localización do recinto

datas de celebración

horario

tipos de estruturas ou elementos e cantidade
ORQUESTRAS E ESTRUTURAS CON ESCENARIO MÓBIL:
ATRACCIÓNS DE FEIRA OU INCHABLES:
CARPAS E ELEMENTOS ANÁLOGOS:
OUTRAS INSTALACIÓNS QUE PRECISEN MONTAXE:

DECLARACIÓN RESPONSABLE E SINATURA:
DECLARO expresamente, baixo a miña responsabilidade, que:
Os datos consignados neste documento son certos.
Cumpro todos os requisitos técnicos e administrativos, establecidos na normativa vixente, para o exercicio da
actividade e que as instalacións reúnen as condicións de seguridade e salubridade previstas na lei.
Achego a documentación acreditativa da dispoñibilidade do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos
públicos e actividades recreativas de Galicia polo capital asegurado que proceda.
Conto con todas as autorizacións e os informes sectoriais preceptivos, de ser o caso.
Dispoño da documentación que así o acredita a disposición da administración cando me sexa requirida.
Comprométome a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo que dure a actividade.
Decreto 1720/07 de Regulamento do Desenvolvemento, informamos de que os datos recollidos polo Concello
de Rianxo coa finalidade de levar a cabo as xestións derivadas desta solicitude serán almacenados nun ou
máis ficheiros titularidade do Concello debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos, e
que poderán ser cedidos a outros organismos ou profesionais unicamente para a mesma finalidade. Vostede
poderá, en todo momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os
seus datos persoais, así como a revogación do consentimento, mediante comunicación acompañada de
fotocopia do DNI ou equivalente, ao enderezo indicado neste mesmo formulario.

Rianxo,

de

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Destino:
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ATRACCIÓNS
ESTRUTURAS MÓBILES E DESMONTABLES
DE FESTAS E VERBENAS POPULARES
DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR COA DECLARACIÓN RESPONSABLE:
A persoa titular das instalacións, atraccións e elementos declarados deberán presentar para cada un deles a documentación que se
especifica en cada caso, se ser esixible:
DOCUMENTACIÓN COMÚN:
Declaración Responsable para Atraccións de Festas Populares (modelo DRAF)
Memoria descritiva cunha relación das actividades, espazos con plano de situación e delimitación, horarios e previsión
de asistencia de público para cada un dos elementos
Póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, 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.
ELEMENTOS QUE PRECISEN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
Certificado ou boletín de instalación eléctrica emitido por unha instaladora autorizada oficial
Certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede
No caso de utilizar xerador, declaración CE de conformidade do equipo xerador
ORQUESTRAS E ESCENARIOS MÓBILES:
Marcación CE e declaración de conformidade do fabricante CE ou documento análogo acreditativo da idoneidade
subscrito por unha persoa técnica competente
Documento acreditativo da designación, por quen presente a declaración, da persoa física ou xurídica que debe
asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación (anexo I)
ESTRUTURAS NON PERMANENTES DESMONTABLES (ATRACCIÓNS DE FEIRA, INCHABLES, CARPAS...):
Documento acreditativo da designación, por quen presente a declaración, da persoa física ou xurídica que debe
asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación (anexo I)
Marcación CE e declaración de conformidade do fabricante CE ou, no seu defecto, informe dunha persoa facultativa
idónea sobre o recoñecemento previo das condicións de seguridade para o público das construcións, estruturas,
dispositivos mecánicos ou electrónicos potencialmente perigosos
Póliza de seguro de responsabilidade civil dun capital mínimo 150.000€ por cada instalación ou estrutura, segundo a
normativa
DOCUMENTACIÓN RELATIVA Á NATUREZA DA ACTIVIDADE
Documentación relativa a ruídos, contaminación acústica, etc. esixible pola normativa específica segundo a natureza
da actividade, de ser o caso
OBSERVACIÓNS:
Documentación adicional
Ademais da documentación requirida, deberá estar en todo momento dispoñible para a súa comprobación toda a documentación esixible relativa á
regularización da instalación e á prevención de riscos laborais, como poden ser certificados de revisións periódicas (ITVs ou análogos segundo o
tipo de instalación) e toda aquela contemplada nas normativas e regulamentos aplicables. Asemade, para o caso de escenarios e estruturas
móbiles, deberá constar un certificado emitido por unha persoa habilitada sobre a inspección da estrutura tras a montaxe, segundo o estabelecido
no RD 2177/2004.
Cableado
O cableado e conexións das instalacións debe estar soterrado, en voo ou debidamente protexido para protexer ao público de contactar con el.
Excepcións
Esta declaración responsable non é válida para eventos que requiren dun plan de autoprotección, que requirirán dunha licenza: espazos pechados
con capacidade igual ou superior a 2.000 persoas ou cunha altura de evacuación igual ou superior aos 28 m, instalacións pechadas desmontables
ou de tempada con capacidade ou aforo igual ou superior a 1.500 persoas ou actividades ao aire libre cunha afluencia prevista igual ou superior a
20.000 persoas.
Comprobación
A declaración responsable presentada que compre os requisitos habilita para o exercicio da actividade, o desenvolvemento do espectáculo ou a
apertura do establecemento desde a súa presentación, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección atribuídas á
Administración nos termos previstos nos artigos 28 e 29 da lei 10/2017. As autoridades competentes poderán inspeccionar as instalacións e
solicitar a documentación requirida en calquera momento sen alterar o funcionamento da actividade. No caso de observarse algún incumprimento
das normas, as autoridades poderán iniciar un expediente sancionador e tomar as medidas provisionais previas por razóns de urxencia
inaprazable e para a protección provisional dos intereses implicados, segundo o previsto no Título IV da Lei 10/2017.

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ATRACCIÓNS
ESTRUTURAS MÓBILES E DESMONTABLES
DE FESTAS E VERBENAS POPULARES
ANEXO I: Designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación e
aceptación da designación.
nome e apelidos ou razón social TITULAR

NIF

nome e apelidos REPRESENTANTE

NIF

DECLARO:
Que a persoa física ou xurídica que vai asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación é:
nome e apelidos

NIF /NIE

titulación habilitante

nº colexiado (de ser o caso)

teléfonos de contacto

Rianxo,

de

correo electrónico

de

ACEPTACIÓN
nome e apelidos ou razón social da PERSOA RESPONSABLE TÉCNICA DESIGNADA

NIF

DECLARO:
Que asumo a responsabilidade técnica da montaxe da instalación;
Que antes do inicio da actividade emitirei un informe técnico que certifique a montaxe da instalación
conforme á normativa vixente;
Que este certificado estará en todo momento na instalación a disposición das autoridades municipais.

Rianxo,

de

de

* Este documento deberá ser asinado polas dúas persoas (físicas ou xurídicas) indicadas e ser entregada xunto coa declaración
responsable
Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

