DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS, O DESMUNTABLES
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom i Cognom

DNI

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel:

Correu Electronic

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona sotasignada declara, sota la seua
responsabilitat, que la instal·lació eventual, portátil o
desmuntable destinada a:

La persona abajo firmante declara, bajo su
responsabilidad, que la instalación eventual, portátil o
desmontable destinada a:

amb aforament previst de
situada a Favara, en

con aforo previsto de

persones,

personas,

situada a Favara, en
donde se realizará el espectáculo o actividad d:

on es realitzarà l'espectacle o actividad d:
complix amb les condicions técniques generals i de
legalitat (inclosa assegurança de responsabilitat civil)
exigides en la normativa reguladora del procediment
administratiu què es referix esta manifestació. En concret
l'establiment compta amb:
a) Memòria descriptiva de I'espectacle o activitat a la qual
es destina la instal.lació, amb inclusió de les dades del
titular, justificació de I'emplaçament proposat i incidència
de la instal·lació en l'entorn.
b) Memòria Tècnica Constructiva.
c) Memòria de mesures contra incendis.
d) Memòria del sistema i càlcul d'evacuació.
e) Memòria d 'instal.lacions elèctriques.
f) Documentació gràfica.
g) Pla d'autoprotecció, o, si escau, pla d'actuació davant
emergències.
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cumple con las condiciones técnicas generales y de
legalidad (incluida seguro de responsabilidad civil)
exigidas en la normativa reguladora del procedimiento
administrativo qué se refiere esta manifestación. En
concreto el establecimiento cuenta con:
a) Memoria descriptiva de I'espectáculo o actividad a la
cual se destina la instalación, con inclusión de los datos
del titular, justificación de I'emplazamiento propuesto e
incidencia de la instalación en el entorno.
b) Memoria Técnica Constructiva.
c) Memoria de medidas contraincendios.
d) Memoria del sistema y cálculo de evacuación.
e) Memoria d 'instalaciones eléctricas.
f) Documentación gráfica.
g) Pla de autoprotección, o, si procede, plan de actuación
ante emergencias.
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DILIGÈNCIA REGISTRE D’ENTRADA
Sol·licitud completa

Sol·licitud incompleta

S’adverteix al sol·licitant que disposa de 10 dies per a completar la sol·licitud i adjuntar els documents no aportats. Si
no es presenten en el termini indicat, s’arxivarà l’expedient sense més tràmits (article 69 de la Llei 39/2015).
D’altra banda, EL COMPAREIXENT DECLARA QUE ACCEPTA EXPRESSAMENT que la inexactitud o falsedat
den qualsevol dada, manifestació o document de carácter esencial presentat, determinarà la IMPOSSIBILITAT DE
CONTINUAR AMB L’EXERCICI de l’activitat, des que l’Ajuntament tinga constancia dels fets, sense perjuí de les
responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquen.
Me n’he assabentat i en rep una còpia.
El sol·licitant

El Funcionari

Signatura / Firma

Data/ Fecha:

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Favara, com a titular responsable
del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de
Dades d Caràcter Personal(BOE núm. 298, de 14 de desembre)
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de Favara, como titular
responsable del mismo, en uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la LEY orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre)
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