DEPARTAMENTO DE TRÁFICO

Modelo

M11

Solicitude de magosto

Solicitante (particular ou asociación)
DOI/CIF

Nome e apelidos/Razón social

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Escaleira

Provincia

Andar

Porta

Teléfono fixo

Móbil
/

Correo electrónico

Representante
DOI

Nome e apelidos

Rúa

Núm.

CP

Municipio

Escaleira

Provincia

Andar

Teléfono fixo

Porta
Móbil

/
Correo electrónico

Datos do magosto
Lugar exacto do magosto
Data

Hora

Elementos empregados

Tipo de propiedade

Barbacoa

Grella

Privada

Pública

Características do terreo

Terra

Asfalto

Formigón

Beirarrúa

Chapacuñas

Outros

Especificar no caso de que sexan outras

−
−

−
−

−
−

−

A zona afectada deberá quedar limpa e en perfecto estado de conservación á finalización da actividade.
Deberá cumprir a normativa en materia de seguridade, saúde e os restantes requisitos esixidos para este tipo de actividades que, en todo
caso, será responsabilidade exclusiva dos organizadores. Asemade, tamén responderán de calquera dano que se puidera producir nos
bens ou nos servizos municipais (elementos vexetais, pavimentos, mobiliario urbano, etc.)
No caso de reparto de follas deberase facer en man para evitar ensuciar a vía pública. Prohíbese o lanzamento de follas volantes.
Deberán cumprir as determinacións contidas na Lei 11/2010 do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en
menores de idade, especialmente, o disposto nos artigos 12.2 a respecto da venda ou subministro de alcohol a menores de idade e o
preceptuado no artigo 12.13 sobre prohibición de venda de alcohol entre as 22.00 e as 9.00 horas do día seguinte, agás as excepcións
contempladas na norma.
O solicitante deberá adoptar as medidas necesarias para garantir as condicións de seguridade e orde público.
Deberán cumprirse as determinacións que recolle a Ordenanza xeral municipal reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións e
condicións dos locais, a respecto da emisión do nivel sonoro. Neste senso, lémbrase que a Cidade Histórica está conceptuada como de
moderada sensibilidade acústica (zona B) e, de conformidade co disposto no artigo 13 da ordenanza, limítanse neste ámbito os niveis
acústicos de recepción externa a 55 dBs en período nocturno e 65 dBs en período diúrno.
A organización atenderá as indicacións da Policía Local e dos Bombeiros.

É imprescindible presentar unha fotocopia do documento oficial de identidade ou CIF.
A organización manifesta coñecer e responsabilízase de cumprir as normas establecidas.

Santiago de Compostela, ____ de _______________ de 20__

Rexistro número:

Expediente número:
Asinado: ________________________________________

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. Poderán ser incorporados aos ficheiros do
Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta solicitude. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello.

DEPARTAMENTO DE TRÁFICO

Declaración de responsabilidade para a ocupación da vía
pública para magostos

Responsable do evento
NIF/NIE

Nome e apelidos

Rúa
CP

Núm.
Municipio

Provincia

Escaleira

Andar

Porta

Teléfono (contacto 24 horas)
/

Correo electrónico

O/a asinante declara baixo a súa responsabilidade que cumprirá as normas que estableza o Concello
asumindo a obriga de reposición e arranxo dos danos, afeccións ó mantemento do ornato de bens e
servizos municipais ou a limpeza da vía pública, así como os que puideran causarse a terceiros,
especialmente o financiamento das reposicións de mobiliario urbano, limpeza, conexión a servizos
xenerais e demais gastos que puideran ocasionarse con motivo da celebración do evento solicitado
para ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(núm. de Rexistro de Entrada da solicitude

Santiago de Compostela,

).

de

de 20

Asinado:___________________________________

.

