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CERTIFICADO

Expediente núm.:

Órgano colexiado:

Data de celebración:

JGL/2022/15

A Xunta de Goberno Local.-Sesión ordinaria

4 de agosto de 2022

JESUS A. LEDO CORES, SECRETARIO ACCTAL. DESTE ÓRGANO COLEXIADO, decreto
2022-0565 do 14/07/2022.
CERTIFICO:
“6.-Asuntos varios.-Tratouse dos seguintes:
6.1.-Comunicación do Grupo Naturgy en relación coa solicitude de subministros
eventuales de corta duración, feiras, festexos, concertos, etc, que en virtude do
establecido na Lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades
recreativas de Galicia e Instrucción 2/2018, d 26 de marzo da Dirección Xeral de Enerxía e
Minas sobre instalacións eléctricas temporais de baixa tensión que, entre outros
establece:
-Definición da figura do titular/organizador do evento como responsable de que todas as
instalacións eléctricas presentes as relicen empresas instaladoras habilitadas e de recabar
todos os certificados de instalación en caso de que existan varias empresas instaladoras e se
conecten instalacións ambulantes.
-Inscripción electrónica da instalación no rexistro de instalacións eléctricas de baixa tensión de
Galicia, xunto co proxecto/memoria técnica de deseño, o certificado de dirección de obra cando
aplique e o certificado da instalación.
-Requisitos técnicos da instalación (cadro xeral de distribución e cadros secundarios,
proteccións, tomas de corrente, conexións a terra, canalizacións, cables, etc.)
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acordou publicar na páxina web do concello a
circular transcrita en todo o seu contido, por entender que é de interese para os cidadáns en
xeral e organizadores de eventos
E para que conste, para os efectos oportunos no expediente da súa razón, de orde e co V.º B.º
do Sr. Alcalde, coa excepción prevista no artigo 206 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, expídese a presente.
Vº e Pr.
O ALCALDE,
Manuel Lorenzo Varela Rodríguez
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Que na sesión ordinaria celebrada o día sinalado adoptouse, entre outros, o seguinte acordo:

