
 

DECLARACION RESPONSABLE – CONCURSO DE CARROZAS 

Nome y apelidos:  NIF: 

Direccion fiscal a efectos de notificacións: 

Teléfono de contacto a efectos de comunicacións: Email a efectos de comunicacións: 

 

Asociación / Colectivo CIF 

Descripcion breve da Carroza: 

 

Actividade: CONCURSO DE CARROZAS Día: Horario: 

 
Eu,  _______________________________________________________, con  NIF  
______________, como ______________________________ do colectivo 
_______________,  
declaro  Responsablemente que:  
 
- Estamos en posesión de toda a documentación segundo lexislación vixente da Cabeza  
tractora e remolque, así como de extintores, e botiquines de primeiros auxilios,durante toda 
a actividade. 
 
-Cumprimos e temos en vigor o seguro de responsabilidade civil conforme ao apartado 3 da  
disposicion terceira da lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas da  
Xunta de  Galicia, que establece un importe mínimo de 150.000 €. 
 
A Coruña,  a ________ de  _____________ de 2020. 
Sinatura.  
Nome e Apelidos. Selo da entidade/empresa. 
 
ADVÍRTESELLE QUE: segundo o   art. 69 bis da Lei 39/2015, doe 1 de outubro, reguladora do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, a  inexactitude,  falsidade ou omisión, de carácter esencial, 
en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe ou incorpore a unha declaración responsable 
ou a unha comunicación previa ou a non presentación diante da Administración competente da declaración 
responsable ou comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou 
actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feltos, sen prexuízo das 
responsabilidades  penades, civís ou administrativas a que houber lugar. Así mesmo, a resolución da 
Administración Pública que declare tales circunstancias poderá determinar o deber do Interesado de restituír  a 
situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade 
correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un 
período de tempo dado, todo iso conforme aos termos establecidos  nas normas sectoriais de aplicación. 
 

 

 

 


