
 
 
 

SOLICITUDE PARA CELEBRACION DE FESTEXOS POPULARES  
Con escenario móbil – sen escenario móbil 

 
 
 
 
ORGANIZADOR DA ACTIVIDADE: _____________________________________________________________ 
 
con NIF ___________________________e enderezo en ________________________________________ 
 
Código postal __________ e localidade ___________________________________,  
 
Teléfono __________________________ e- mail _________________________________________ 
 
COMUNICA aos efectos oportunos 
 
Que desexa levar a cabo festas na honra de ____________________________________________________ 
 
durante os días ___________________________no lugar de_____________________________________ 
 
parroquia de _____________________________________________________________________ 
 
O espectáculo consiste en_________________________________________________________________ 
 
cunha previsión aproximada de asistencia de público de _____________________________________. 

Declaran pola presente que cumpre con todos os requisitos para o exercicio da actividade que realizará, 
que reúne condicións de seguridade e salubridade. 

De realizar  verbenas axustarase ó horario fixado regulamentariamente polo órgano competente (Orde de 
16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectáculos e 
establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, a efectos de cumprimento) 
 
Cumpre coa normativa do Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, polo que se aproba o Regulamento de 
explosivos, que prohibe a fabricación, circulación e venda de certos obxectos explosivos para o uso infantil, 
sendo tamén responsable o titular da licencia dos incendios, que se puideran ocasionar polo uso de 
foguetes , globos, fogos de artificio e semellantes.  
 
Declara e  fai  constar expresamente que non poderán funcionar no recinto das festas ningunha clase de 
barracas de tiro ao branco, tómbolas, columpios, postos de bebidas, churreiras  e postos semellantes así 
como outros establecementos de diversión ao servicio público sen contar coas autorizacións procedentes e 
sen  se prover, previamente, das pólizas de seguro de responsabilidade civil e dos certificados de 
verificación técnica das distintas atraccións. O organizador garantiza que a relación e a documentación 
oportuna obra no seu poder para o funcionamento desas atraccións. 
 
Así mesmo, no que se refire á instalación eléctrica que se utilice para a iluminación do recinto das festas, 
faise constar que deberá ser realizada por Instalador autorizado, en cumprimento do ordeado no  
Regulamento Electrotécnico de Baixa tensión aprobado por RD 842/2002 de 2 de agosto. 
 



 
 
Para o caso de usarse vasos  durante o festexo éstes serán de plástico e procederase unha vez rematadas as 
actividades a deixar no mesmo estado de salubridade e hixiene os terreos que se ocupen e en especial os 
de dominio público. 
 
Achega a seguinte documentación EN PAPEL OU EN SOPORTE DIXITAL CON FORMATO pdf, a presentar no 
Rexistro Xeral do Concello de Ribadeo de xeito presencial ou a través de  
http://ribadeo.sedelectronica.gal (catálogo de trámites). 
 
 

 Permiso de Autores, copias de contratos e pagamento da Seguridade Social das orquestas 
contratadas, copia póliza seguro responsabilidade civil e do recibo en curso. 

 

 Información sobre o tipo de espectáculo, previsión aproximada de asistencia de público e horario 
de actuación. 

 

 Boletin eléctrico da instalación (asinado por técnico competente)  
 

 Declaración de conformidade do fabricante CE e copia da documentación da ITV conforme, 
correspondente ao escenario móbil ou documento análogo acreditativo do estado de idoneidade 
do mesmo (asinado por técnico competente) 
 
En virtude do exposto, 

 
SOLICITA   
 
Autorización desa Alcaldía de acordo  co preceptuado no artigo 48.1 do Regulamento Xeral de Policía de 
Espectáculos Públicos de 27/08/1982 
 

Ribadeo, ___ de __________________ de ________________ 
 
 
 
 

De conformidade co disposto na  L.O. 15/1999 de Datos de Carácter persoal, informámoslle que os datos de carácter persoal recollidos neste 
documento forman parte dun ficheiro, propiedade de Concello de Ribadeo, cuxa finalidade é atender a xestión solicitada. Vostede poderá exercer 
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, segundo o disposto na lei, poñéndose en contacto co noso Dpto. de Dereitos ARCO na 
Dirección: Praza de España 1, 27700 - Ribadeo (Lugo).  

Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningún xeito, nin 
por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do 
titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos 
propietarios.  

Esta mensaxe, e no seu caso, calquera ficheiro anexo ao mesmo, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo do destinatario, 
quedando prohibida a súa divulgación copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do remitente. Se Vd. recibiu esta mensaxe 
erroneamente, rógase notifíqueo ao remitente e proceda ao seu borrado. 

 
SR ALCALDE DO CONCELLO DE RIBADEO 

 
 

 

http://ribadeo.sedelectronica.gal/
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