
 
Concello de Cerceda  
  

 
Solicitude de: 

AUTORIZACIÓN CESIÓN TEMPORAL DE ESPAZOS PÚBLICOS PARA FESTAS POPULARES 
 
DATOS DO/A SOLICITANTE 

Comisión de Festas, 
Asociación, Agrupación 

 CIF  

 
Representante da Comisión, asociación ou agrupación 

Apelidos  Nome  
NIF  Enderezo  
Concello e CP  Teléfonos  
Correo electrónico  

 
Solicito o uso temporal non privativo e compatible co normal uso público do seguinte espazo para a actividade 
descrita no seguinte apartado:  
 

Enderezo  
 

Rúas ou vías a cortar  
 

Data  
 
A actividade a desenvolver descríbese a continuación: 
 
Actividade: 

Teléfono operativo dirante a actividade:   Aforo previsto:    

Descrición da actividade:      

Data:   Horario: 

Data:   Horario: 

Data:    Horario:   

Data:    Horario:   

Data:    Horario:   
 
Documentación que se xunta: 

 Plano de situación sinalando as vías ou rúas públicas. No caso de realizar unha procesión ou desfile, deberá 
sinalar no plano o recorrido da mesma. No caso de habilitar zonas de aparcamento deberán sinalarse no 
plano 

 Fotocopia compulsada do DNI do representante 
 CIF da Asociación, comisión ou agrupación 
 
SOLICITO a autorización para a cesión temporal do espazo público sinalado, para a actividade descrita. 
 
En Cerceda, ...........de...........................de 201... 
 

Sinatura do representante 

 
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CERCEDA 



 
Concello de Cerceda  
  

 
 

 

 

 

Recórdaselle que para poder celebrar calquera festa popular, evento veciñal... deberá tramitar correspondente 
declaración responsable. Esta solicitude solo atinxe á cesión do espazo. 
 
 

A autorización que no seu caso se conceda  quedará suxeita as seguintes condicións: 
1. Deberase solicitar a cesión 15 días antes da actividade. 
2. Queda expresamente prohibida a realización de cimentacións, empotramentos, ou anclaxes no 

pavimento ou mobiliario existente na vía pública. 
3. Deberase cumprir en todo momento a lexislación vixente en materia de ruídos e vibracións. 
4. Non se permitirá a utilización de animais nas actividades programadas. 
5. Dispoñerase dos medios necesarios para a recollida de residuos sólidos. 
6. Dispoñeranse os medios necesarios para que as augas xeradas, sexan eliminadas a través do sistema 

de saneamento. 
7. A Organización será responsable da seguridade dos participantes e será da conta dos mesmos, 

calquera dano que se puidera ocasionar, a cuxo efecto deberá subscribir un seguro de 
responsabilidade civil que cubra os posibles danos durante a actividade. 

8. A totalidade das actividades que se leven a cabo non afectarán o tráfico rodado nin peonil, salvo 
autorización expresa. 

9. Acataranse en todo momento  as indicacións dos axentes da autoridade destinados no lugar. 
10. Non se permitirá a estancia ou aparcamento de vehículos dentro das zonas verdes. 
11. Advírtese que queda baixo responsabilidade da organización tanto as autorizacións para a venta de 

bebidas e productos alimenticios como o control de cumprimento dos requisitos sanitarios no que 
respecta a exposición e manipulación de alimentos. 

12. A autorización municipal non exime de outras que puideran resultar necesarias por parte de outras 
Administracións.  

13. Advírtese a obrigación de mantemento e limpeza da zona cuxa ocupación se autoriza, quedando 
baixo responsabilidade do solicitante, calquera deterioro ou desperfecto (incluído o firme) que teña 
a súa causa en dita celebración. 
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