Ajuntament de
MASSANASSA

DECLARACIÓ
RESPONSABLE PER A
INSTAL·LACIONS DE
CASTELLS INFLABLES

Registre

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms

D.N.I/C.I.F
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Adreça

Telèfon

Mòbil

Pòlissa Assegurança

Data vigor

C.P.

Localitat

Fax

E-mail

Província

Assegurança

Nº

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
En cas de ser una societat, fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, i dels poders de
representació de qui signa la instància, i la targeta CIF.
Fotocopia del Document d’identitat del signatari de la sol·licitud o si escau, poder de representació en el
qual es detalla concretament l’autorització per a la signatura d’aquesta sol·licitud.
En cas que els sol·licitants estigueren constituïts en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu
de la comunitat de béns, subscrivint la instància la totalitat dels comuners o qui ostenta la representació
d’aquests, sempre que acrediteu aquesta representació, i de la targeta CIF.
Segur de responsabilitat civil. El titular deu tenir subscrit un segur de responsabilitat civil que cobrisca
els possibles riscos derivats de l’activitat i incloure els riscos d’incendis així com els possibles danys al
públic assistent i tercers.
Certificat de compliment de l' UNE-EN 14960-2014 “Equips de joc inflables”, en vigor i subscrit per tècnic
competent.
Certificat final de muntatge
O, si escau, compromís d'aportar dit certificat una vegada realitzat el muntatge.
Documentació tècnica acreditativa de la seguretat i solidesa de l'inflable. (certificats de solidesa dels
elements estructurals, certificats de revisió, caràcter ignífug, resistència, ancoratge, homologació
interior o exterior, contaminació acústica, etc).

DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Breu descripció dels castells inflables:

Superfície:

Duració:

Emplaçament de l'activitat

Massanassa, a ___ de _______________ de __________.
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SIGNATURA.
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DECLARA
1.

La meua intenció d’instal·lar les atraccions que es descriuen la present declaració, i manifesta que
complirà amb tots els requisits tècnics i administratius per a procedir a l’obertura de la instal·lació.

2.

Que declare sota la meua responsabilitat com a promotor de l’activitat que :
-

Els castells no s’usaran si el vent supera els 38 km/h.

-

Les atraccions estaran ben ancorades, amb ancoratges plans que ens sobreisquen. Si açò no és
possible utilitzar un sac d’arena.

-

Comptaran amb vigilància permanent.

-

La instal·lació comptarà amb un espai lliure al voltant. El perímetre mínim serà de 2 metres,
que s’ampliarà a 3 metres i mitjà en els laterals obert.

-

En l’accés al castell, es col·locarà una rampa que cobrisca tota l’amplària de l’arc de
l’entrada. Igualment, es col·locarà un material que esmorteïsca possibles caigudes, com a
matalassets o espuma, a més aqueixa zona estarà lliure de vorades, arbres o altres accessoris.

-

L’unflador estarà apartat, almenys amb 1 metre d’espai lliure al seu voltant. El tub estarà ben
estès.

-

La instal·lació elèctrica no serà accessible al públic.

3. Que declara sota la meua responsabilitat com a promotor de l’activitat i de la conformitat amb el que es

disposa en l'Article 69 de la Llei 39/2015 del 2 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, que complisc amb els requisits tècnics i administratius previstos en la
normativa vigent per a procedir a l’obertura de la instal·lació i per a l’exercici de l’activitat sol·licitada
i que em compromet a mantenir el seu compliment. Així mateix declare sota la meua responsabilitat
que dispose de la documentació exigida en la legislació específica d’activitats, per a l’exercici de dret
sol·licitat i em compromet al seu compliment durant tot el temps inherent a l’exercici de l’activitat.

Massanassa, a ___ de _______________ de __________.

SIGNATURA.

Fdo.: el promotor/responsable

En relació amb la sol·licitud presentada, es procedeix per aquesta Alcaldia, en compliment d’allò disposat a l’article 21 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a INFORMAR-LI que:
1. El termini màxim normativament establit per a la resolució i notificació serà segons el que corresponga en funció del
procediment que es tracte, i en tot cas, en el règim general, és de 3 MESOS, des de la data en què la seva sol·licitud ha tingut
entrada en el Registre General d’aquest Ajuntament.
2. Transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament, tindrà
els efectes previstos en l’art. 25 de la Llei 39/2015 citada anteriorment.
Òmpliga aquesta instància amb lletra clara i llegible. No oblide indicar el document, nom i cognoms, adreça a efectes de
notificacions, sol·licitud, data i firma. Indicar, amb tota claredat, els fets, raons i petició en què es concrete la sol·licitud.
En compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal,
l'informem que les dades de caràcter personal i la informació facilitada per vosté seran incorporades i tractades en un fitxer
informatitzat del que és responsable l’Ajuntament, la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia.
Vosté podrà, en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació
mitjançant sol·licitud dirigida a aquest Ajuntament.
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