Anexo 9
SOLICITUDE LICENZA PARA ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS e ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
QUE REQUIRAN A INSTALACIÓN DE
ESCENARIOS E ESTRUTURAS MÓBILES
Espazo reservado para a Administración

Exp. nº:

Selo do rexistro de entrada

SOLICITANTE
Nome e apelidos / Denominación social

DNI / CIF

Enderezo para os efectos de notificacións
CP

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Correo electrónico

En caso de que se actúe por representación*
Nome e apelidos / Denominación social do representante

DNI / CIF

Enderezo para os efectos de notificacións
CP

Municipio

Provincia

Teléfono

Fax

Correo electrónico
* Achégase documento de representación.

EXPÓN
Que ten intención de organizar a celebración do espectáculo público ou actividade recreativa extraordinaria con
instalación de escenario ou estrutura móbil que a continuación se describe:

Localización da actividade ou do establecemento
Enderezo (rúa, praza, avda., lugar)

Núm / Km

Andar

Porta

Referencia catastral

Descrición da actividade
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

Denominación comercial

Polo exposto

SOLICITA

Que, tendo presentado este escrito, xunto coa documentación que se achega, se sirva admitilo e, previos
os trámites e informes preceptivos, se me conceda licenza municipal para a instalación ou organización da
actividade expresada.

Documentos que se achegan con esta solicitude (marcalos cun “x”)

1.

No caso de que se actúe por representante, documento acreditativo, orixinal ou compulsado, da
representación.

2.

Memoria da actividade elaborada por técnico competente na que conste información sobre o tipo de
espectáculo (actuación musical, baile, concerto,...), instalacións de dispositivos mecánicos ou
electrónicos, previsión aproximada de asistencia de público, horario de inicio e peche da actividade e na
que conste, en todo caso, que o escenario ou estrutura móbil reúne as condicións de seguridade para o
desenvolvemento da actividade que se pretende realizar conforme á normativa aplicable.

3.

Seguro de responsabilidade civil.
Plan de autoprotección esixible nos seguintes casos:

4.

-

Espazos pechados cunha capacidade igual ou superior a 2.000 persoas, ou cunha 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 cunha capacidade igual ou superior a 20.000 persoas.

5.

Nomeamento do técnico que asuma a responsabilidade da execución ou montaxe das instalacións.

6.

Autorizacións e/ou informes sectoriais preceptivos para o inicio da actividade.

7.

Xustificante do pago dos tributos municipais que procedan.

8.

Declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico redactor da memoria da actividade na que
figuren os seus datos persoais e profesionais e na que se indique que non está inhabilitado ou incurso en
causa de incompatibilidade para o exercicio da profesión.

O solicitante declara baixo a súa responsabilidade
Que unha vez concedida a licenza e montadas as instalacións referidas se presentará no Concello certificado do
técnico responsable da súa montaxe que acredite a adecuación da actividade á licenza outorgada e á normativa de
aplicación.

Cambre,

de

de _

Asdo.: solicitante / representante

