DECLARACIÓN RESPONSABLE
ART. 40 Lei 9/2013, de 19 de decembro
MONTAXE CAMIÓN ESCENARIO
PARA FESTAS PATRONAIS OU POPULARES
Selo rexistro
I.- IDENTIFICACIÓN DO SOLICITANTE
Nome e apelidos/razón social:

DNI/CIF/NIE:

Nome e apelidos do representante:

DNI/CIF/NIE:

Enderezo de notificación. Rúa / Lg.:

Núm.:

C.P.:

Municipio:

Provincia:

Correo electrónico:

Andar:

Porta:

Teléfono:

Fax:

II.-OBXECTO DA DECLARACIÓN
i.- Descrición do espectáculo ou actividade que se pretende realizar:

ii.- Aforo máximo:
Persoas (indicar):

 Indeterminado

iii.- Ubicación:
Espazo aberto ao público:  Si
Referencia catastral:

 Non

iv.- Data prevista inicio do espectáculo público ou actividade:
Horario:
Mediodía:

Noite:

v.- Montaxe de estruturas non permanentes desmontables (Camión escenario):
Marca:
Modelo:
Matrícula:
Nº Bastidor:

Dimensións:

Cadro eléctrico:  Si  Non
Cumpre as condicións técnicas e as garantías de seguridade que deben reunir as instalacións eléctricas
temporais de baixa tensión reguladas no Real decreto 842/2002, do 2 de agosto e Instrución 2/2018, de 26 de
marzo.
 Si  Non
Orquestra (Nome artístico):
vi.- Datos da instalación eléctrica temporal:
Instalación alimentada desde un xerador/convertedor:  Si

 Non

Cumpre as condicións técnicas e as garantías de seguridade que deben reunir as instalacións eléctricas
temporais de baixa tensión reguladas no Real decreto 842/2002, do 2 de agosto e Instrución 2/2018, de 26 de
marzo.
 Si  Non
MANIFESTA, baixo a súa responsabilidade, que cumpre todos os requisitos establecidos na normativa vixente
para o exercicio da actividade, que dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá a disposición do
Concello de Ordes cando lle sexa requirida e que se compromete a manter o cumprimento das súas
obrigacións durante o período de tempo inherente a devandito exercicio.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE

Lugar e Data:
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE ORDES

Acompaña a documentación que figura a continuación, salvo que a mesma xa estea en poder ou sexa
elaborada por calquera administración, en cuxo suposto observarase o indicado no artigo 28.2 da Lei 39/2015,
de 1 de outubro (LPACAP):
 Póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio e recibo de pago das primas correspondentes
ao período do seguro en curso ou copia dos mesmos.
Capital asegurado (importe):
 300.000,000 €.
 Outro importe (indicar):
 Documento acreditativo da dispoñibilidade do espazo aberto ao público en calidade de
propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico.
 Marcado CE e declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as
súas características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.
 Documento acreditativo da designación da persoa física ou xurídica que ha de asumir a
responsabilidade técnica da montaxe da instalación (Anexo I).

Anexo I
Nome e apelidos/razón social:

DNI/CIF/NIE:

Nome e apelidos do representante:

DNI/CIF/NIE:

DECLARO: Que a persoa que ha de asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación (Camión
escenario) é a seguinte:
Nome e apelidos:
DNI:
Colexiado Nº:
SINATURA:

Lugar e Data:

