DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'OBERTURA
D'INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES
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DADES PERSONALS:
Dades de la persona interessada (1)
Nom i cognoms/ Raó social

NIF

Domicili social:

Dades del/la representant
Nom

Cognoms

NIF

Dades a efectes de notificació
Adreça

Telèfon

Localitat

FAX

Província

CP

Adreça electrònica

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ EVENTUAL, PORTÀTIL O DESMUNTABLE:
Nom comercial:
Emplaçament:
Duració i hores en què es desenvolupa:
Telèfon de contacte durant els dies d'espectacle:
Descripció de l'activitat a desenvolupar en la instal·lació eventual portàtil o desmuntable:

(1)Segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l'Ajuntament de Borriana incorporarà les vostres
dades a fitxers, que s'utilitzaran per a finalitats municipals i no se cediran a cap tercer excepte per obligacions legals i a aquelles administracions
públiques que foren les destinatàries del tractament. Per tal d'exercir els vostres drets d'accés, rectificació i cancel·lació, dirigiu-vos per escrit a
l'Ajuntament a l'adreça que veureu en la capçalera i adjunteu una fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent. Addicionalment
autoritzeu l'Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud, el qual podrà consultar tant els seus arxius com
els d'altres administracions públiques que siguen necessaris.

DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que de conformitat amb el que disposa
l'article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 4 i 17 de la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics:
1) Complesc amb els requisits tècnics i administratius exigits en la normativa vigent, que de
manera expressa, clara i precisa es relacionen en el full adjunt a aquesta declaració i es
justifiquen en el projecte tècnic redactat per _________________________________________
per a l'obertura de la instal·lació i, en particular, les relatives a les matèries següents:
a) Seguretat per al públic assistent, treballadors, executants i béns.
b) Condicions de solidesa de les estructures i de funcionament de les instal·lacions.
c) Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques com a locals de pública
concurrència.
d) Prevenció i protecció d'incendis i altres riscos inherents a l'activitat, facilitant
l'accessibilitat dels mitjans d'auxili externs.
e) Condicions de salubritat, higiene i acústica, determinant expressament les condicions
d'insonorització dels locals necessària per a evitar molèsties a tercers.
f)

Protecció del medi ambient urbà i natural.

g) Condicions d'accessibilitat i gaudi per a persones discapacitades, d'acord amb el que
disposa la normativa sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, i que
possibiliten el gaudi real de l'espectacle per part d'aquelles. En este sentit, es
realitzaran les adaptacions precises en els locals i instal·lacions en el termini que
reglamentàriament s'establisca, d'acord amb l'Esmentada Llei.
h) Pla d'emergència segons les normes d'autoprotecció en vigor.
i)

Normativa fiscal (obligacions formals en matèria d'alta en l'impost sobre activitats
econòmiques, etc.).

2) Dispose de la documentació que així ho acredita, que igualment es relaciona a continuació.
3) Em compromet a mantenir el compliment dels requisits esmentats durant el temps de
funcionament de la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable indicada, sense perjudici de les
facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes aquest Ajuntament.
4) Que em compromet a presentar, amb una antelació mínima de tres dies a l'inici de
l'activitat, el certificat final d'instal·lació subscrit pel tècnic director de la mateixa, sobre
l'adequada seguretat i solidesa de tots els seus elements.
___________________________________________________________________________________________

Se significa que davant la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol
dada, manifestació o document que s'incorpora a aquesta declaració, l'Ajuntament decretarà la
impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que s'esdevingueren.
Firma de la persona sol·licitant:

Nom i cognoms:
Borriana,

NIF:
de/d'

de
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LA DOCUMENTACIÓ QUE APORTE PER A ACREDITAR EL COMPLIMENT DELS REQUISITS
ESMENTATS ÉS LA SEGÜENT:

Còpia del projecte d'activitat firmat per tècnic competent i visat, pel col·legi professional corresponent, que
acompanya amb els documents següents:
• Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat a la qual es destinarà la instal·lació, amb inclusió de les dades de la
persona titular, justificació de l'emplaçament proposat i incidència de la instal·lació en l'entorn.
• Memòria tècnica constructiva.
• Memòria de mesures contra incendis.
• Memòria de sistema i càlcul d'evaquació.
• Memòria d'instal·lacions elèctriques.
• Documentació gràfica. - Pla d'evaquació i emergència.
• Compliment de la normativa sobre protecció del medi ambient urbà i natural.
Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant (en cas de persona física DNI, permís de residència
d'estrangers, si escau, i document acreditatiu de la representació per qualsevol mitjà admés en dret en cas que actue
en nom d'una altra persona) o en cas de persona jurídica (CIF i fotocòpia de l'escriptura de constitució degudament
inscrita en el registre corresponent).
Acreditació del pagament de les taxes municipals, si escau.
Si es tracta d'una atracció de fira dotada d'elements mecànics o desplegables, com ara cavallets, rodes, muntanyes
russes o similars:
–

Projecte Tècnic de l'atracció subscrit per facultatiu competent i visat pel seu col·legi professional, o elaborat i
subscrit per empresa amb qualificació d'Entitat de Certificació Administrativa o organisme anàleg en què es
justifiquen les adequades mesures de seguretat, higiene, comoditat i aïllament acústic.

Autorització de la persona titular del lloc sobre el qual es realitzarà la instal·lació, en cas de que siga de titularitat
privada.
Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança per a cobrir els riscos derivats de l'explotació, en els
termes legal i reglamentàriament establits o, si no n'hi ha, original o còpia confrontada de la pòlissa de l'assegurança,
acompanyada del justificant de pagament en vigor.
Capacitat
Capacitat
Capacitat
Capacitat
Capacitat

màx.
màx.
màx.
màx.
màx.

25 persones........................150.000 €
50 persones........................300.000 €
100 persones......................400.000 €
200 persones......................500.000 €
300 persones......................600.000 €

Capacitat
Capacitat
Capacitat
Capacitat
Capacitat

màx.
màx.
màx.
màx.
màx.

500 persones..........................750.000 €
700 persones..........................900.000 €
1.000 persones.....................1.000.000 €
1.500 persones ….................1.200.000 €
5.000 persones ....................1.800.000 €

Certificat final d'instal·lació firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional.
Fiança, si escau.
Alta en l'impost d'activitats econòmiques.
Certificat tècnic de revisió anual de les atraccions, subscrit per facultatiu competent i visat pel col·legi professional.

Observacions:

