Declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici
d’activitat itinerant Menor o Major
DECLARANT
Nom i llinatges ....................................................................... amb NIF .............................................
actuant com a titular i/o representant legal de .............................................................. amb
NIF/CIF...............................................................................................................................................

Adreça de notificació:
Carrer/Av./Pça ............................................................. Localitat.........................................................
Codi postal ........... Municipi ...............................Província: ......................... País ................................
Telèfon ....................... Fax ........................... Adreça electrònica........................................................

Dades de l’activitat:
Activitat Itinerant ( ) Major o ( ) Menor 1, anomenada...................................................................amb
Telèfon ......................, Fax...................... i Adreça electrònica ...........................................................
que es preveu instal·lar a la fira de les FESTES DE SANT CRISTÒFOL 2017 des Migjorn Gran.
De conformitat amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i
exercici d’activitats de les Illes Balears.

DECLAR sota la meva responsabilitat:
a) Que les dades contingudes en aquest document són certes.
b) Que complesc els requisits establerts en la normativa vigent i, especialment que l’activitat no
ha sofert cap modificació amb relació al projecte tipus, i que també complesc les condicions
imposades en la resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants, la
identificació del tècnic director de la instal·lació i de la pòlissa d’assegurança.
c) Que mantindré els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot
l’exercici de l’activitat.
d) Que dispòs de la documentació que així ho acredita a l’emplaçament de l’activitat per al seu
control i inspecció que és la següent:
1. Un exemplar del projecte tipus inscrit en la Conselleria competent en matèria
d’activitats, i una còpia de la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants,
així com la documentació que el projecte tipus indica expressament.
2. La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el justificant d’estar-ne al corrent de
pagament.
3. Les autoritzacions sectorials pertinents.
4. Els manuals d’usuari, instal·lació i manteniment, si escau.
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Marca amb una X si l’activitat és Major o Menor.

5. El Certificat del laboratori o l’entitat qualificada que garanteixi que no s’han format
microfisures estructurals o altres danys per la fatiga del material, el mal funcionament
o per avaries en les estructures o els elements en moviment que desplacin usuaris o
suportin aquestes estructures, emès amb una anterioritat màxima de 4 anys. (Només
quan es tracti d’una activitat itinerant Major).
6. El llibre d’incidències i de manteniment degudament emplenat i diligenciat per la
Conselleria competent en matèria d’activitats classificades i espectacles públics.
e) Que la data d’inici de l’activitat és el dia 28 de Juliol de 2017, i la data prevista d’aixecament i
desmuntatge és el dia 31 De Juliol de 2017.
f)

Que instal·laré la meva activitat tot d’acord amb la ordenació proposada per l’Ajuntament.
I als efectes de poder instal·lar l’activitat descrita, ADJUNT a la present:
-Resolució mitjançant la que acredito que l’activitat està degudament inscrita al Registre
Autonòmic d’Activitats Itinerants.
I als efectes també de poder iniciar i exercir l’activitat en qüestió, em COMPROMET que un
cop instal.lada l’activitat, ADJUNTARÉ també a l’expedient:
-Certificat tècnic final de muntatge, subscrit per tècnic/a 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. O bé, Acreditació professional equivalent (només en el cas d’Activitats

itinerants menors).
Es Migjorn Gran, a ........ d .................................. de 2017.

(signatura)

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN
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 protecció
de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

