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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTAL·LACIONS EVENTUALS, 
PORTÀTILS O DESMUNTABLES  

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INSTALACIONES 
EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES

A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI COM A (CÀRREC) 
EN CALIDAD DE (CARGO)

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE
NOM DE L'ENTITAT O COGNOMS I NOM DE LA PERSONA FÍSICA / NOMBRE DE LA ENTIDAD O APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA DNI / CIF

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

B DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

________________________________________________, 
con aforo previsto de _________________ personas, sita en 
__________________________________________________
, C/Avda. __________________________________________, 
donde se va a efectuar el espectáculo o  actividad de 
__________________________________________________
, cumple con las condiciones técnicas generales y de legalidad 
(incluido seguro de responsabilidad civil) exigidas en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo a que 
se refiere la presente manifestación. En concreto, se cuenta 
con la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que 
se destina la instalación, con inclusión de los datos del titular, 
justificación del emplazamiento propuesto e incidencia de la 
instalación en el entorno.  

b) Memoria Técnica Constructiva.  
c) Memoria de medidas contra incendios.  
d) Memoria del sistema y cálculo de evacuación.  
e) Memoria de instalaciones eléctricas.  
f) Documentación gráfica.  
g) Plan de Autoprotección, o, en su caso, plan de actuación 

ante emergencias.

La persona sotasignada declara, sota la seua responsabilitat, 
que la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable destinada a 
__________________________________________________, 
amb aforament previst d_______________ persones, situada a 
__________________________________________________, 
C / Avda. __________________________________________, 
on es realitzarà l'espectacle o activitat d
__________________________________________________, 
complix amb les condicions tècniques generals i de legalitat 
(inclosa assegurança de responsabilitat civil) exigides en la 
normativa reguladora del procediment administratiu a què es 
referix esta manifestació. En concret, es compta amb la 
següent documentació:  

a) Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat a la qual es 
destina la instal·lació, amb inclusió de les dades del titular, 
justificació de l'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.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, 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'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el 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 art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

, d de

Firma:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTAL·LACIONS EVENTUALS, 

PORTÀTILS O DESMUNTABLES  
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INSTALACIONES 

EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES

A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI COM A (CÀRREC) 
EN CALIDAD DE (CARGO)

EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE
NOM DE L'ENTITAT O COGNOMS I NOM DE LA PERSONA FÍSICA / NOMBRE DE LA ENTIDAD O APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA DNI / CIF

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

B DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

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

________________________________________________, 
con aforo previsto de _________________ personas, sita en 
__________________________________________________
, C/Avda. __________________________________________, 
donde se va a efectuar el espectáculo o  actividad de 
__________________________________________________
, cumple con las condiciones técnicas generales y de legalidad 
(incluido seguro de responsabilidad civil) exigidas en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo a que 
se refiere la presente manifestación. En concreto, se cuenta 
con la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que 
se destina la instalación, con inclusión de los datos del titular, 
justificación del emplazamiento propuesto e incidencia de la 
instalación en el entorno.  

b) Memoria Técnica Constructiva.  
c) Memoria de medidas contra incendios.  
d) Memoria del sistema y cálculo de evacuación.  
e) Memoria de instalaciones eléctricas.  
f) Documentación gráfica.  
g) Plan de Autoprotección, o, en su caso, plan de actuación 

ante emergencias.

La persona sotasignada declara, sota la seua responsabilitat, 
que la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable destinada a 
__________________________________________________, 
amb aforament previst d_______________ persones, situada a 
__________________________________________________, 
C / Avda. __________________________________________, 
on es realitzarà l'espectacle o activitat d
__________________________________________________, 
complix amb les condicions tècniques generals i de legalitat 
(inclosa assegurança de responsabilitat civil) exigides en la 
normativa reguladora del procediment administratiu a què es 
referix esta manifestació. En concret, es compta amb la 
següent documentació:  

a) Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat a la qual es 
destina la instal·lació, amb inclusió de les dades del titular, 
justificació de l'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.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, 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'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el 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 art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

, d de

Firma:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES 
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE INSTALACIONES EVENTUALES, PORTÁTILES O DESMONTABLES
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
EN REPRESENTACIÓ DE / EN REPRESENTACIÓN DE
A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
B
DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que la instalación eventual, portátil o desmontable destinada a
________________________________________________, con aforo previsto de _________________ personas, sita en __________________________________________________, C/Avda. __________________________________________, donde se va a efectuar el espectáculo o  actividad de __________________________________________________, cumple con las condiciones técnicas generales y de legalidad (incluido seguro de responsabilidad civil) exigidas en la normativa reguladora del procedimiento administrativo a que se refiere la presente manifestación. En concreto, se cuenta con la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva del espectáculo o actividad a la que se destina la instalación, con inclusión de los datos del titular, justificación del emplazamiento propuesto e incidencia de la instalación en el entorno. 
b) Memoria Técnica Constructiva. 
c) Memoria de medidas contra incendios. 
d) Memoria del sistema y cálculo de evacuación. 
e) Memoria de instalaciones eléctricas. 
f) Documentación gráfica.          
g) Plan de Autoprotección, o, en su caso, plan de actuación ante emergencias.
La persona sotasignada declara, sota la seua responsabilitat, que la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable destinada a __________________________________________________, amb aforament previst d_______________ persones, situada a __________________________________________________, C / Avda. __________________________________________, on es realitzarà l'espectacle o activitat d __________________________________________________, complix amb les condicions tècniques generals i de legalitat (inclosa assegurança de responsabilitat civil) exigides en la normativa reguladora del procediment administratiu a què es referix esta manifestació. En concret, es compta amb la següent documentació: 
a) Memòria descriptiva de l'espectacle o activitat a la qual es destina la instal·lació, amb inclusió de les dades del titular, justificació de l'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.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, 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'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el 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 art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
,
d
de
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