TRÁFICO

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES
RECREATIVAS CON ESTRUTURAS MÓBILES
Empresa de montaxe e desmontaxe das estruturas
CIF

Razón social

Domicilio social
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono
/

Representante da empresa de montaxe e desmontaxe
DOI

Nome e apelidos

Rúa
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono
/

Correo electrónico

Agrupación, asociación, comisión de festas
CIF

Razón social

Obxecto da declaración
Breve descrición da estrutura non permanente desmontable

Lugar de celebración do evento

Data de celebración do evento

Aforo estimado

Designación de responsable técnico
D. _____________________________________________________________________ Con DNI ______________________
Asume a responsabilidade técnica da montaxe e instalación da estrutura.

Asinado: _______________________________________________
O/A responsable da montaxe

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
•
Que a actividade que se describe neste documento, no lugar e data indicados, cumpre todos os requisitos establecidos na
normativa vixente para o desenvolvemento da mesma.
•
Que dispón da documentación que así o acredita e que a poñerá a disposición da Administración Municipal cando sexa
requirido para iso.
•
Que teño contratado un seguro de responsabilidade civil ou documento acreditativo deste.
•
Que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente a dito
exercicio.
Asemade, asumo a obriga de reposición ou arranxo dos danos, afeccións ou mantemento do ornato de bens ou servizos
municipais ou a limpeza da vía pública; así como os que puideran causarse a terceiros e demais gastos que puidesen
ocasionarse pola ocupación solicitada.
Santiago de Compostela, ______ de __________________ de 20____

Rexistro número:

Expediente número:
Asinado: _______________________________________________
O/A representante da empresa

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial e poderán ser
incorporados aos ficheiros do Concello de Santiago de Compostela relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación,
rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que presentará no Rexistro Xeral do Concello.

