Secretaría Xeral

Procedemento:

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE SOLICITUDE DE
INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS NAS FESTAS DE SAN ROQUE’22

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

CP

LOCALIDADE

Código do Procedemento:

Documento

15001

DECLARACIÓN
01001
RESPONSABLE

SEGUNDO APELIDO

NÚM

NIF

LETRA

ESC

PISO

PORTA

TOPONIMIA

PROVINCIA

MUNICIPIO

TELÉFONO MÓBIL

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

(deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/CIF

Estos datos surtirán efecto únicamente no expediente asociado a esta solicitude.
Persoa solicitante
Persoa ou entidade representante
Notifíquese a:
No suposto de non indicar a persoa a quen notificar, a notificación practicarase no enderezo do solicitante.

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas xurídicas están obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa administración, polo que non é preciso que
cubran este espazo.

Postal: (cubrir o enderezo postal só se é distinto ao indicado para o solicitante)
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

CP

LOCALIDADE

NÚM

LETRA

ESC

PISO

PORTA

TOPONIMIA

PROVINCIA

MUNICIPIO

Autorizo expresamente a comprobación, consulta e obtención telemática dos datos referidos a esta solicitude segundo o disposto na
Autorizo
Non Autorizo
Lei 39/2015 de 1 de outubro.

Responsable do tratamento

Concello de Vilagarcía de Arousa

Finalidades do tratamento

Xestión do procedemento e actuacións administrativas

Lexitimación para o tratamento

O exercizo de potestades públicas segundo a normativa aplicable detallada no Rexistro de Tratamento e de uso
histórico, estatístico e científico:
(Sede Electrónica /Transparencia/Protección de Datos/Rexistro de Actividades Tratamento)

Destinatarios dos datos

Administracións Públicas e segundo o Rexistro de Tratamento

Exercicio de dereitos

Acceder, rectificar e suprimir os datos, ou calquera outro dereito recoñecido no Regulamento UE Xeral de
Protección de Datos e a Lei Orgánica 3/2018

Contacto delegado/a de protección
de datos e máis información

https://sede.vilagarcia.gal ou dpd@vilagarcia.gal

Secretaría Xeral

COMPROMETESE:
A realizar a instalación da atracción dacordo coas instrucións, en canto á ubicación, e directrices marcadas polo persoal municipal
encargado deste servizo e a manter a atracción en funcionamento dende o 11 ao 21 de agosto de 2022.

FESTAS DE SAN ROQUE ’22
ATRACCIÓN NA ZONA TIR
Nome da atracción:
Indicar o número de parcela onde se pretende montar a instalación según plano adxunto:
A montaxe das atraccións poderá levarse a cabo a partires das 00:00 h do 9 de agosto de 2022.
Data de chegada:
Horario de montaxe:
Capacidade máxima de usuarios da atracción

persoas.

(Terase en conta, a este respeto, o que sinale o protocolo de restriccións COVID-19)

DOCUMENTOS QUE ACHEGA:
Deberá aportar a seguinte documentación:

Certificado de revisión técnica anual da atracción, visado polo colexio oficial correspondente.
Póliza seguro de R.C. cunha cobertura mínima de €600.000,00 e xustificante de pago da mesma.
Información adicional: O pago do espazo solicitado ten que facerse no momento de formalizar a solicitude.
IMPORTANTE:
- Os responsables da atracción deberán proceder a súa instalación na zona habilitada polo Concello na Zona TIR a partires do 9
de agosto e permanecer ata o 21 de de agosto de 2022, ámbos incluídos. A desmontaxe terá lugar o día 22 de agosto.
- Os/as responsables deberán cumprir, estrictamente, co protocolo de contaminación acústica, non superando en ningún caso, os
94 db de instensidade de son.
- Os/as responsables de funcionamento da atracción seguirán en todo momento as indicacións dos responsables da organización.
No caso contrario, poderán ser expulsados do recinto de atraccións.
- A adxudicación das parcelas farase tendo en conta a orde de rexistro e priorizarase as atraccións que estiveran en anos
anteriores nas Festas de San Roque.

Lugar

Data
,

(Sinatura da persoa solicitante ou representante)

Sr./a. Alcalde/sa Presidente/a do Concello de Vilagarcía de Arousa

Secretaría Xeral

NORMAS MUNICIPAIS QUE DEBERÁN CUMPRIR OS/AS TITULARES DAS ATRACCIÓNS DE
FEIRA NAS FESTAS DE SANTA ROQUE 2022
1.- As atraccións de feira unicamente poderán estar en funcionamento na Zona Portuaria (Zona TIR) dende
o día 11 ao 21 de agosto de 2022 (ambos inclusive).
2.- Con carácter previo á súa instalación deberán presentar debidamente cumprimentada a
correspondente declaración responsable (Código de Procedemento 15001) na sede electrónica municipal
(https://sede.vilagarcia.gal), acompañada da necesaria documentación (DNI-CIF do/a titular, IAE, pólizas de
seguro, etc...).
3.- O Concello distribuirá o espazo de que dispoña para as diferentes atraccións, indicandose aos titulares
o lugar designado para cada unha delas. O Servizo Municipal de Emerxencias disporá dun plano coa
correcta ubicación das mesmas.
4.- Na totalidade do espazo adicado á ubicación das atraccións, existirá un só fio musical común a todas
elas, é dicir, non se permitirá que cada atracción dispoña da súa propia música.
5.- Deberan adoptarse polos/as titulares das atraccións as medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria derivada da COVID-19 vixentes nas datas en que estean instaladas as atraccións.
6.- O solicitante comprométese a manter a atraccións instalada durante todo o período de tempo
autorizado. (como mínimo do 11 ao 21 de agosto de 2022).
7.- O Concello contratará un servizo de revisión técnica das atraccións para a súa evaluación antes do
comezo do seu funcionamento.
8.- Se as condicións sanitarias epidemiolóxicas empeoran, estarase ao que se dispoña polas autoridades
sanitarias.
9.- O incumprimento das presentes normas suporá o cese do funcionamento da actividade así como a
retirada da atracción co correspondente desaloxo.
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10.- Data límite para presentación de solicitudes: 4 de agosto de 2022.
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