Ajuntament d’Alcúdia
Urbanisme - Activitats
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca
tel: 971 89 71 05 Fax: 971 54 65 15
www. alcudia.net - email : activitats@alcudia.net

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT ITINERANT MAJOR/MENOR
CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
ITINERANT MAJOR (AMa)
ITINERANT MENOR (AMe)

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL :

DNI/CIF:

ADREÇA (C., PL., AV...):

Núm. o Km:

BLOC :

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

ESC :

PIS :

PORTA :

REPRESENTAT/ADA PER (només s’ha d’emplenar si s’escau)

LLINATGES I NOM:

DNI:

ADREÇA (C., PL., AV...):

Núm. o Km:

BLOC :

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

ESC :

PIS :

PORTA :

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

Com a

DADES NOTIFICACIONS
ADREÇA (C., PL., AV...):

Núm. o Km:

BLOC :

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

PAÍS :

TEL.:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

ESC :

PIS :

PORTA :

Ajuntament d’Alcúdia
Urbanisme - Activitats
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca
tel: 971 89 71 05 Fax: 971 54 65 15
www. alcudia.net - email : activitats@alcudia.net

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT ITINERANT MAJOR/MENOR
EXPÒS que en la meva condició de promotor-titular de l’activitat i tenint intenció d’instal·lar i iniciar una activitat itinerant major/menor, d’acord
amb les següents dades:

DADES DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ACTIVITAT
Nom de l’activitat:

Superfície que ocupa:

Descripció de l’activitat:
Adreça (emplaçament de l’activitat):
Tècnic / a director de la instal·lació:

Núm. registre autonòmic:

Data de l’inici de l’activitat:

Data d’aixecament i desmuntatge:

L’inici i exercici d’aquesta activitat queda condicionat a la presentació del certificat tècnic final del muntatge i instal·lació d’activitat itinerant,
subscrit per tècnic competent, que acrediti que la instal·lació s’ajusta al projecte tipus, a les condicions imposades i que s’han adoptat totes les
condicions de seguretat segons la normativa d’aplicació.

DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA
Resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats, Secció II d’Activitats Itinerants ¹
No és necessària la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats, Secció II d’Activitats Itinerants, perquè es tracta d’una activitat
anteriorment anomenada activitat temporal no convalidable existent (DT5)
Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant
Autorització de l’organisme competent (quan s’ubiqui en domini públic).
No precís autorització de l’organisme competent de domini públic, perquè està ubicada en una zona privada
Justificant d’abonament de la taxa corresponent
DNI/NIF
Assegurança responsabilitat civil

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
De conformitat amb el que estableix l’article 56 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats
en les Illes Balears,
1. Que les dades contingudes en aquest document són certes.
2. Que l’activitat de referència compleix els requisits i obligacions que estableix la normativa vigent i la municipal en les activitats itinerants,
especialment que l’activitat no ha sofert cap modificació amb relació al projecte tipus, i que també compleix les condicions imposades
en la resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats Itinerants ¹
3. Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la legislació aplicable.
4. Que mantindré els requisits i les condicions dels punts anteriors durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat.
5. 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 pel seu control e
inspecció.
6. Que s’adjunta la documentació, esmentada en aquesta sol·licitud a l’apartat “documentació que es presenta”.
7. 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.

Ajuntament d’Alcúdia
Urbanisme - Activitats
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca
tel: 971 89 71 05 Fax: 971 54 65 15
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT ITINERANT MAJOR/MENOR
DEMAN

La inscripció de l’activitat en el Registre d'Activitats Municipals.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA OBLIGATÒRIA A TENIR AL LLOC ON ES DESENVOLUPA L’ACTIVITAT ITINERANT
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 indiqui expressament.
2. Pòlissa de responsabilitat civil vigent i document que acrediti que està a corrent de pagament.
3. Autoritzacions preceptives per al funcionament de l’activitat i la inscripció en el Registre General de Plans d’Autoprotecció, si escau.
4. Si escau, els manuals d’usuari i instal·lació i manteniment.
En el cas d’activitat itinerant major, a més:
5. Llibre d’incidències, manteniment i inspecció diligenciat per la Conselleria competent, en matèria d’activitats classificades i espectacles
públics.
6. Certificat de laboratori o d’una entitat qualificada que garanteixi que no s’han format microfissures estructurals o altres danys causats per
la fatiga del material, el mal funcionament o les avaries en les estructures o els elements en moviment que desplacin usuaris o suportin
aquestes estructures. (Aquest certificat s’ha d’emetre cada 4 anys des de la data de la convalidació del projecte tipus).
(1) DT 6à. Llei 7/2013.- Abans de l’1 de gener de 2016, les activitats anteriorment classificades com a temporals no convalidables amb projecte tipus i amb
data de visat anterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei que pretenguin continuar amb la seva activitat, s’hauran d’inscriure en el Registre autonòmic d’activitats
itinerants.

L’interessat autoritza la consulta a través dels mitjans telemàtics
necessaris i disponibles per a les administracions públiques de les
dades dels documents marcats amb un *. La resta de documents
hauran de ser aportats per l’interessat.
En cas de no prestar la seva autorització marcau la casella
NO prest el meu consentiment.

Alcúdia,
Firma Sol·licitant

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions
relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en
aquesta sol·licitud

(Data i signatura de la persona sol·licitant)

Alcúdia, a
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l'informam
que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d'aquest Ajuntament amb la finalitat
d'atendre la seva sol·licitud. Si ho desitja, en qualsevol moment pot exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició
previstos per la llei davant l'Oficina del Registre d'aquest Ajuntament, carrer Major, 9. Telèfon 971897100.

