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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INSTAL·LACIÓ, INICI I EXERCICI  
D’ACTIVITAT ITINERANT (art 56)‐ MODEL A7 
 

1. CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

DEP. D’ACTIVITATS 
 
EXP. NÚM. _______ / ______ 

ITINERANT MAJOR (AIMa) 

ITINERANT MENOR (AIMe) 

ITINERANT INNÒCUA (AIIn) 

 
2. DECLARANT 

Nom i llinatges  
o raó social   NIF  

Representant  NIF  

ADREÇA PER A NOTIFICACIONS 

Adreça  

Localitat  Municipi  

Adreça electrònica  Telèfon  

 
3. DADES DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ACTIVITAT 

Nom de l'activitat  

Adreça  

Tècnic/a director/a 
de la instal·lació  

Data d'inici de 
l'activitat  

Data d'aixecament i 
desmuntatge  

Dimensions de 
l'activitat  

 
4. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 

 Resolució d'inscripció en el Registre Autonòmic d'Activitats, Secció II d’ Activitats Itinerants  
  
 Número d'inscripció........................ 

 Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant 

 Autorització de l'organisme competent del domini públic 
 

 No precís autorització de l'organisme competent del domini públic, perquè està ubicada en una zona privada 
 

A VERIFICAR PER L’ADMINISTRACIÓ 

FORMULARI INCOMPLET (manca completar dades als apartats 1, 2 o 3) 
 

NO ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (manca aportar documentació de l’apartat 4) 
 
Si en el moment de presentació d’aquesta sol·licitud l’Administració ha verificat que la Declaració Responsable és incompleta, 
es formula requeriment a l’interessat per a què l’esmeni dins del termini de deu dies, comptats des de l’endemà que es presenti 
aquesta declaració responsable, amb l’advertència que no pot dur a terme les actuacions interessades, amb interrupció del 
termini pel seu començament, de la qual cosa es donarà trasllat als inspectors municipals. 
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5. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
De conformitat amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’ instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes  
Balears,   
 
DECLAR  sota la meva responsabilitat: 
1. Que les dades contingudes en aquest document són certes. 
2. Que complesc els requisits establerts en la normativa vigent i la normativa municipal. 
3. Que l’activitat no ha sofert cap modificació amb relació al projecte tipus. 
4. Que l’activitat compleix amb les condicions imposades en la resolució d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats 

Itinerants número indicat. 
5. Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament. 
6. Que mantindré els requisits dels punts anteriors durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat. 
7. 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 per al 

seu control i inspecció, aquests documents son: 
a) Un exemplar del projecte tipus inscrit en la conselleria competent en matèria d'activitats i la documentació que el 

projecte tipus indiqui expressament. 
b) Còpia de la inscripció en el Registre Autonòmic d’ Activitats, Secció II d’Activitats Itinerants. 
c) La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i el justificant d'estar-ne al corrent de pagament. 
d) Les autoritzacions sectorials pertinents. 
e) Si s’escau, els manuals d’usuari, instal·lació i manteniment. 
f) Si es tracta d’una activitat itinerant major, el certificat del laboratori o l’entitat qualificada que garanteixi que no s'han 

format microfissures estructurals o altres danys per la fatiga del material, el mal funcionament o per avaries en les 
estructures o els elements en moviments que desplacin usuaris o suportin aquestes estructures. Aquest certificat té 
una durada màxima de quatre anys i la seva emissió suposarà una revisió completa de l'atracció i la realització dels 
assajos no destructius de les peces que puguin resultar claus per a la seva estabilitat (elements dentats, rodaments, 
eixos, passadors, perns, soldadures, perfils, tubs d’acer i similars). 

g) Si es tracta d’una activitat itinerant major, el llibre d'incidències i de manteniment degudament emplenat i diligenciat per 
la conselleria competent en matèria d'activitats classificades i espectacles públics. 

h) 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. 
 

Marratxí, _____ d _______________ de 20 ___                                 Signat      
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Marratxí. 
Carrer Major, nº 2 – 07141 Pòrtol – Tel. 971 60 32 04       AMM.13.01.01.07 
 
La presentació d’aquesta declaració responsable facultarà per instal·lar l’activitat. L’inici i l’exercici de l’activitat quedaran condicionats a adjuntar a 
l’expedient el certificat tècnic final de muntatge subscrit per un tècnic o una tècnica 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, tal i com especifica l’art. 56.3 de la Llei 7/2013.  
 
En el cas de les activitats itinerants menors, no serà necessari aquest certificat quan es disposi de l’acreditació professional corresponent o quan 
es determini reglamentàriament, la qual cosa s’ha de reflectir expressament en el Registre Autonòmic d’Activitats, Secció II d’ Activitats Itinerants, 
sense perjudici del control de l’administració, tal i com especifica l’art. 58 de la Llei 7/2013. 
En el cas de les activitats itinerants innòcues, la presentació d’aquesta declaració responsable faculta per a la instal·lació, l’inici i l’exercici de 
l’activitat. 
 
Protecció de dades de caràcter personal: informació bàsica 
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxí. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a 
l'Ajuntament de Marratxí i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i el 
consentiment de les persones interessades. Conservació: mentre existeixi un interès mutu per a això, en funció dels terminis legals aplicables.  
Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedits a tercers 
excepte en els supòsits previstos en la normativa. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com els de limitació, portabilitat i 
oposició al seu tractament, mitjançant notificació escrita, a l'adreça carrer de n'Olesa 66, 07141 Marratxí, Illes Balears o enviant un missatge al correu 
electrònic delegatpd@marratxi.es. Informació addicional en http://www.marratxi.es.  Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà 
presentar una reclamació davant l'autoritat de control en www.aepd.es

http://www.marratxi.es/�
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INSTRUCCIONS 
 
AQUEST DOCUMENT HA DE SER EMPLENAT EN LLETRES MAJÚSCULES  

 

1. Classificació de l’activitat – Heu d’indicar quin tipus d’activitat és atenent els paràmetres següents: 
 Activitats itinerants majors (art. 4.3) 
 Són les que tenen elements amb moviment que desplacen els usuaris de l’atracció mitjançant aportació d’energia externa 

a la mateixa persona usuària. 
 Activitats itinerants menors (art. 4.4) 
 Són les activitats itinerants que no són activitats itinerants majors ni innòcues. 
 Activitats itinerants innòcues (art. 4.5) 
 Són les activitats itinerants autotransportables, que no necessiten acoblament de peces, muntatges exteriors ni 

ancoratges, encara que requereixin del desplegament de les seves parts mòbils, sempre que no es tracti d’activitats 
majors. 

 
2. Nom i Llinatges o Raó Social – Nom sencer de la persona o empresa que fa la declaració responsable. 
 
3. NIF – Número d’Identificació Fiscal de la persona o l’empresa que fa la declaració responsable. 
 
4. Representant – Si qui fa la declaració responsable és una empresa i té un representant que actua en nom seu, 

especificar aquí. 
 
5. NIF – Número d’Identificació Fiscal del representant. 
 
6. Adreça – Adreça vàlida per a l’enviament de notificacions. 
 
7. Localitat – Localitat de l’adreça especificada per notificacions. 
 
8. Municipi – Si és diferent de la localitat, consignar. 
 
9. Telèfon – Del titular o el seu representant (si el té), vàlid per comunicacions. 
 
10. Adreça electrònica – Si en teniu. Si l’especificau estau acceptant l’enviament de comunicacions també per aquest mitjà. 
 
11. Activitat – Nom comercial de l’activitat.  
 
12. Adreça – Adreça de l’activitat la titularitat de la qual estau comunicant amb aquesta Declaració Responsable. 
 
13. Tècnic/a director/a de la instal·lació – És el tècnic competent que revisa com es realitza la instal·lació i certifica que 

s’ha fet bé (art. 4.41). 
 
14. Data d’inici de l’activitat – Data en què està previst l’inici de l’activitat. 
 
15. Data d’aixecament i desmuntatge – Data en què està previst l’aixecament i el desmuntatge de l’activitat. 
 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  
16. Heu d'adjuntar Resolució d’inscripció en el Registre d’Activitats Itinerants i indicar el número d'inscripció. 

 
17. Plànol d’emplaçament de l’activitat itinerant. Aquest document és d’obligada presentació. 
 
18. Heu d’especificar una de les dues opcions (la que pertoqui)  

• Autorització de l’organisme competent del domini públic 
• No precís autorització de l’organisme competent del domini públic, perquè està ubicada en una zona privada 

 
Si especificau autorització de l’organisme competent del domini públic, l’heu d’adjuntar 
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