CONCELLO DE CARBALLO
C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA ORGANIZADORES DE FESTAS E VERBENAS
POPULARES (COMISIÓNS DE FESTAS)
DATOS PERSOAIS
D./Dna. ______________________________________________________ con N.I.F. ________________________
domiciliado/a a efectos de notificacións en __________________________________________________________
municipio de _______________________ provincia de _______________________ en representación da Comisión
de Festas, Agrupación ou Asociación de ______________________________ con N.I.F. ______________ _______
con teléfono __________________________ e e mail _________________________________________________

OBXECTO DA DECLARACIÓN: BREVE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE QUE SE DESENVOLVERÁ
DENOMINACIÓN DA FESTA ____________________________________________________________________

DATA/S DE CELEBRACIÓN _______________________ LUGAR __________________________________________
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
DÍA HORA (marque cun X a actividade que realicen e indiquen nome se procede)

LUGAR

ASISTENTES
PREVISTOS

ORQUESTRAS
ATRACCIÓNS DE FEIRA OU INCHABLES
CARPAS
FOGOS DE ARTIFICIO
XENERADOR
OUTRO TIPO DE INSTALACIÓN QUE
PRECISE MOTAXE (especificar)
ORQUESTRAS
ATRACCIÓNS DE FEIRA OU INCHABLES
CARPAS
FOGOS DE ARTIFICIO
XENERADOR
OUTRO TIPO DE INSTALACIÓN QUE
PRECISE MOTAXE (especificar)
ORQUESTRAS
ATRACCIÓNS DE FEIRA OU INCHABLES
CARPAS
FOGOS DE ARTIFICIO
XENERADOR
OUTRO TIPO DE INSTALACIÓN QUE
PRECISE MOTAXE (especificar)

O SOLICITANTE DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE SON CERTOS OS DATOS CONSIGNADOS NESTE
DOCUMENTO E COMPROMÉTESE A DISPOÑER DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL VIXENTE NO MOMENTO
DA CELEBRACIÓN DA FESTA

DOCUMENTACIÓN ACHEGADA




Compromiso de contratación de seguro de responsabilidade civil ou documento acreditativo deste, por importe
de _____________€
Necesidades de infraestructuras solicitadas ao Concello de Carballo
Outros ______________________________________________________________________

Carballo,
Asdo,:

de

de 2018

CONCELLO DE CARBALLO
C.I.F.: P1501900C
Praza do Concello S/N
Teléfono 981 70 41 00
www.carballo.gal
infocarballo@carballo.gal
15100 CARBALLO
A Coruña

INFORMACIÓN PARA A LIMPEZA DO LUGAR DA FESTA
Días axeitados para a limpeza do lugar (antes e despois) .................................................................................................
Necesidades específicas de limpeza:




Segar a herba
Limpar "campo" da festa
Outros ....................................................................................................................................................
No caso de que se precise avisar ou chaves para acceder ao lugar, indicar a persoa, teléfono, día e hora
............................................................................................................................................................................................
Advírtese que, segundo a Ordenanza de Limpeza do Concello de Carballo, en vigor desde a súa aprobación e posterior publicación o
29 de agosto de 2005 (BOP nº 181 de 9 de agosto de 2005), aplicaranse as correspondentes sancións a todas aquelas entidades
organizadoras de festas que incumplan os artigos abaixo sinalados, segundo o tipificado como sanción no Título IV da presente
ordenanza.
TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CAPÍTULO II.- DA LIMPEZA DA VÍA PÚBLICA
Artigo 7. Uso das vías públicas en operacións publicitarias
1.- Queda prohibido repartir ou lanzar carteis, folletos ou follas soltas, ensuciando os espazos públicos, así como deixar papeis
de propaganda na vía pública ou nas fachadas, a non ser nos lugares destinados explicitamente para tal fin.
2.- Terán a consideración de acto independente para os efectos de sanción as actuación separadas no tempo ou no espazo contrarias ao
establecido no número anterior, e serán responsables das infraccións aquelas persoas físicas ou xurídicas que promovan ou xestionen a
publicidade e, no seu defecto e salvo proba do contrario, aquelas en cuxo favor se faga esta publicidade.
CAPÍTULO III.- LIMPEZA DE EDIFICIOS
Artigo 16. Anuncios ou carteis. Prohibicións de colocación ou destrucción.
1.- Co obxecto de manter as condicións de limpeza e pulcritude que esixen o ornato e a estética da vila, queda prohibido:
a) Colocar carteis e realizar inscricións ou pintadas en paredes, muros, quioscos, fachadas, farois, enreixados, valos,
papeleiras, etc.
b) Esgazar, ensuciar ou arrancar aqueles carteis ou anuncios situados nos lugares ou emprazamentos autorizados para o efecto.
2.- Consideraranse separadamente como actos sancionables as actuacións contrarias ao disposto no punto anterior, en relación cos
anuncios ou carteis de calquera contido, fixados en cada inmoble ou demais lugares prohibidos.
Artigo 19.- Pintadas ou carteis non autorizados. Obrigas dos propietarios.
Cando un inmoble fora obxecto de pintadas ou pegada de carteis, o propietario ou persoa encargada, comunicarallo ao Concello, o cal
decidirá se se procede á limpeza por parte da empresa concesionaria do servizo, con cargo á persoa ou empresa responsable da
actuación, en caso de ser esta coñecida. Isto sen prexuízo da obriga xenérica de manter por parte dos propietarios a limpeza das
fachadas.

SOLICITUDE DE PRESTAMO DE MATERIAIS OU INFRAESTRUTURAS DO
CONCELLO DE CARBALLO
COLECTOR DE LIXO GRANDE (...............)
COLECTOR DE VIDRO (............)

COLECTOR DE LIXO PEQUENO (...............)

VALLAS (............) SINAIS DE TRÁFICO (.....................................)

CALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CARB ALLO
PALCO (............) SILLAS (………..) OUTROS .................................................................................................
ARCOS DE ALUMEADO (............) Non se poderán conectar os arcos ao alumeado público nin a unha altura inferior aos 4,30 m.

CONDICIÓNS DE PRÉSTAMO DE INFRAESTRUTURAS OU MATERIAL DO CONCELLO DE CARBALLO

- A Asociación, Agrupación ou Colectivo será responsable da conservación de todo aquel material ou infraestructura que se lle fora
concedido en préstamo polo Concello de Carballo e deberá devolvelo nas condicións e estado no que lle foi prestado correndo cos
gastos de reparación ou reposición no caso dalgún desperfecto.
- A Brigada Municipal de Obras NON transportará o materia le será a entidade quen o deberá recoller, montar e devolver.
- Os arcos de alumeado tamén se facilitarán pero a Brigada Municipal de Obras non se fará cargo, en ningún momento, da súa
colocación.
- O non cumprimento destas condicións terase en conta en vindeiras ocasións que a Asociación, Agrupación ou Colectivo solicite algún
material ou infraestructura ao Concello de Carballo.- A responsabilidade que se derive por danos ocasionados polo uso da
infraestrutura ou material será directa e exclusivamente do solicitante.

