
 
 

A018 DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INSTAL·LACIÓ, INICI I EXERCICI
D’ACTIVITAT ITINERANT

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT:                               MAJOR                         MENOR                                 

DADES DEL/DE LA SOL·LICITANT
LLINATGE I NOM
O RAÓ SOCIAL:      

DNI/NIF:

DIRECCIÓ (C/, PL, AVDA...): Núm.
o KM:

BLOC: ESC: PIS: PORTA:

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA:

TEL.: FAX: DIRECCIÓ ELECTRÒNICA (1):

REPRESENTANT (SI N’ÉS EL CAS)
LLINATGES I NOM: DNI/NIF:

DIRECCIÓ (C/, PL, AVDA...): Núm.
o KM:

BLOC: ESC: PIS: PORTA:

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA:

TEL.: FAX: DIRECCIÓ ELECTRÒNICA (1):

En qualitat de 

L'Ajuntament de S. Joan es reserva el dret d'exigir l'acreditació de la
representació en el moment procedimental que consideri oportú.

DADES A EFECTES DE COMUNICACIONS
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIF:

DIRECCIÓ (C/, PL, AVDA...): Núm.
o KM:

BLOC: ESC: PIS: PORTA:

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA:

TEL.: FAX: DIRECCIÓ ELECTRÒNICA (1):

(1) Nota: emplenar el camp de correu electrònic implica que la persona titular accepta aquesta via com a mitjà per
a comunicacions.

(2) Les dades de caràcter personal que conté l’imprès poden ser incloses en un fitxer per ser tractades per aquest
òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en
l'àmbit de les seves competències, i s'informarà, així mateix, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la
rectificació, la cancel·lació i l'oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, de 14 de desembre).



DADES  DE  L’ACTIVITAT 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:

NÚM.DE  REGISTRE  (si escau) SUPERFÍCIE DE L’ACTIVITAT

ADREÇA:

TÈCNIC/A DIRECTOR DE LA INSTAL·LACIÓ

DATA INICI DE L’ACTIVITAT

DATA D’INICI DE MUNTATGE DATA DE DESMUNTATGE

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA1

      RESOLUCIÓ D’INSCRIPCIÓ en el Registre Autonòmic d’Activitats, Secció II d’Activitats Itinerants

      PLÀNOL D'EMPLAÇAMENT de l’activitat itinerant

      Autorització de l’organisme competent del domini públic

     No precís autorització de l'organisme competent del domini públic, perquè està ubicada en una zona privada  

De conformitat amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’ instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes  Balears,  

DECLAR  sota la meva responsabilitat:

1) Que les dades contingudes en aquest document són certes

2) Que compleix els requisits establerts en la normativa vigent i la normativa municipal

3) Que l’activitat no ha sofert cap modificació amb relació al projecte tipus

4) Que l’activitat compleix amb les condicions imposades en la resolució d’inscripció en el Registre
Autonòmic d’Activitats Itinerants número indicat

5) Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament

6) Que mantindré els requisits dels punts anteriors durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat

1 D’acord amb el  Decret 6/2013, de mesures de simplificació documental  dels procediments administratius,si  la
documentació a adjuntar a aquesta declaració responsable ja consta en poder de l’Administració, podeu emplenar
el document de comunicació identificativa de la documentació en poder de l’Administració i així no presentar la
documentació.



 
 

7) Que  dispòs  de  la  documentació  que  així  ho  acredita  indicada  a  l’art.  57  de  la  Llei  7/2013  a
l’emplaçament de l’activitat per al seu control i inspecció, la documentació és:

a) Un exemplar del projecte tipus inscrit en la conselleria competent en matèria d'activitats i la
documentació que el projecte tipus indiqui expressament

b) Còpia de la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats, Secció II d’ Activitats Itinerants 

c) La  pòlissa  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  i  el  justificant  d'estar-ne  al  corrent  de
pagament

d) Les autoritzacions sectorials pertinents

e) Si s’escau, els manuals d’usuari, instal·lació i manteniment

f) Si es tracta d’una activitat itinerant major, el certificat del laboratori o l’entitat qualificada que
garanteixi  que  no  s'han  format  microfissures  estructurals  o  altres  danys  per  la  fatiga  del
material, el mal funcionament o per avaries en les estructures o els elements en moviments
que desplacin usuaris o suportin aquestes estructures. Aquest certificat té una durada màxima
de quatre anys i la seva emissió suposarà una revisió completa de l'atracció i la realització dels
assajos no destructius de les peces que puguin resultar claus per a la seva estabilitat (elements
dentats, rodaments, eixos, passadors, perns, soldadures, perfils, tubs d’acer i similars)

g) Si es tracta d’una activitat itinerant major, el llibre d'incidències i de manteniment degudament
emplenat  i  diligenciat  per  la  conselleria  competent  en  matèria  d'activitats  classificades  i
espectacles públics

h) Que una vegada finalitzades la instal·lació de l’activitat només la iniciaré prèvia presentació de
Certificació tècnica de muntatge subscrit per tècnic/a competent que acrediti que la instal·lació
s’ha realitzat d’acord amb el projecte tipus, amb les condicions imposades i que s’han adoptat
les mesures de seguretat adients

S. Joan, ........ d .................................. de 20….

(rúbrica)

LLINATGES I NOM: .......................

NIF:................................................

Ajuntament de Sant Joan

La presentació d’aquesta declaració responsable facultarà per instal·lar l’activitat. L’inici i l’exercici de
l’activitat quedaran condicionats a adjuntar a l’expedient el certificat tècnic final de muntatge subscrit
per un tècnic o una tècnica competent, acreditatiu que la instal·lació s'ha fet d'acord amb el projecte
tipus i amb les condicions imposades, així com que s'han adoptat totes les condicions de seguretat
segons la normativa sectorial d'aplicació, tal i com especifica l’art. 56.3 de la Llei 7/2013. 
En el  cas de les activitats itinerants menors, no serà necessari  aquest certificat quan es disposi  de
l’acreditació professional corresponent o quan es determini  reglamentàriament, la qual cosa s’ha de
reflectir  expressament en el  Registre Autonòmic d’Activitats,  Secció II  d’  Activitats  Itinerants,  sense
perjudici del control de l’administració, tal i com especifica l’art. 58 de la Llei 7/2013.

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan
administratiu com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les
seves competències, i s’informarà, així mateix, de  la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la
cancel·lació i l’oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre). 
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