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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INSTAL·LACIÓ, INICI I EXERCICI 
D’ACTIVITAT ITINERANT MAJOR/MENOR   

 
 

Declarant: 
Nom i llinatges                                                                               amb NIF 
En representació de                                                                        amb CIF 

 
Adreça a efectes de notificacions: 
C/                                                                                         Municipi 
Codi postal                          Província                                 País 
Telèfon                                                                                Fax 
Adreça electrònica 

 
EXPOSA 
 
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: 
 
Descripció de l’actuació: 
Emplaçament: 
Superfície:  

 
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,  
 
 
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
 
a) Que les dades contingudes en aquest document són certes. 
b) 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), essent el tècnic director de la instal·lació 
_______________________________,  i estant en possessió d’una pòlissa de 
responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament, de conformitat amb la legislació 
aplicable. 

c) Que mantindré els requisits i les condicions imposades de la lletra anterior durant tota la 
vigència i tot l’exercici de l’activitat. 

d) Que dispòs de documentació que així ho acredita. 
e) Que la data d’inici de l’activitat és el ________________ i la data prevista d’aixecament i 

desmuntatge és el ____________________ 
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f) Que adjunta la següent documentació a la present declaració responsable: 
 

□  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 (DTS) 

□   Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant a escala adequada. 
□   Autorització de l’organisme competent (quan s’ubiqui en domini públic). 
□   Justificant d’abonament de la taxa corresponent.  
 

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. 
 
Alcúdia, ____________________ 
 
 
 
 
 
Signatura 

 
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. 
 
SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 


