
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20  

 

 
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

D.       DNI / CIF  
Marque segons procedisca: 

         Actuant en nom propi.                 

          
Actuant en representació de                                                                                                        DNI/CIF

 En cas d'actuar com a representant, haurà d'acreditar tal condició, mitjançant document original, o compareixença personal en   

RESPOSTA MUNICIPAL A LA SEUA SOL·LICITUD: Quan la resposta municipal estiga preparada, vostè pot triar el mitjà per   
                  

NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili.

                   NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interès, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant li que pot  recollir        
 
                     la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els mateixos sense que l'haja rrecollit,         
 
                       li serà notificada de forma ORDINÀRIA. Telèfon d'avís: 
 

                       En qualsevol dels dos casos anteriors, haurà d'omplir les següents dades:  
 

                              DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ:   Municipi:                                                              Província:   
 
                                Carrer,                                                                                             Num.                      , Pis                ,Esc  .                 , C.P.           
 
                                           NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA:  Haurà de disposar d'un certificat electrònic -DNI electrònic o semblant - i serà notificat
 
                                             exclusivament per aquest canal. Especifique E-Mail 

  
          

     

Registre d'Entrada:

 

 

 
     
 
                 
             
             
             
             
 
     

          

Abans de signar, llegeixi la informació sobre protecció de dades personals continguda en la pàgina "CLAUSULA INFORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS".  SI  ESTÀ  CONFORME  AMB  EL  TRACTAMENT  DE  LES  SEUES DADES

                                    PERSONALS, MARQUE LA/S CASELLA/S D'AUTORITZACIÓ QUE APAREIX/N A CONTINUACIÓ:       
                                            Autoritze el tractament de les dades personals continguts en el present document.          
                                            Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents elaborats per elles que resulten necessaris per a 
                                            resoldre el present procediment.          
                                            Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents aportats per mi amb anterioritat i que resulten        
                                            necessaris per a resoldre el present procediment. En el present cas, és necessari que indique en quin moment i davant quin            
                                            òrgan van ser aportats:  Moment:                                                                 Òrgan:

                   

   

               
 
   

  

 

les oficines municipals de representant i representat/da, o compareixena en la seu electr¸nica o (a partir d'octubre de 2018)  

                                       

mitjanant inscripci· en el Registre Electr¸nic d'Apoderaments.

a obtenir-la, d'entre els següents:

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A INSTAL·LACIONS EVENTUALS, PORTÀTILS O DESMUNTABLES
art. 17 Llei 14/2010    - ACE6

DADES DE L'ACTIVITAT I DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA

Descripció de l'activitat: L'interessat exposa que desitja desenvolupar l'activitat de: (tir amb arc, espectacle circense, 

                                  llit elàstic, etc...): 
Data d'inici de l'activitat:
Realització d'obres o instal·lacions: L'interessat exposa que per a desenvolupar aquesta activitat requereix realitzar 

                                  les següents obres o instal·lacions (ex.: carpa, caseta, vehicle, atracció firal -sense elements mecànics o desplegables  - o 
                                  amb elements mecànics: sénies, carrusels, etc..):

Emplaçament de l'activitat
-  Carrer/Partida/Urbanització:
-  Terrenys o finca situada en:
-  Referència cadastral:
-  Polígon:                                                                                                 Parcel·la: 

-  Metres quadrats de la superfície útil: 

Signat
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La persona sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable descrita en l'apartat
2 d'aquest escrit, amb aforament previst de                  persones, a emplaçar a Sant Joan D´alacant, C/ o Av./                      
                                                                               , on es va a efectuar l'espectacle o activitat abans descrita, compleix amb les condicions
tècniques generals i de legalitat, exigides en la normativa reguladora del procediment administratiu al fet que es refereix la present
manifestació. En concret l'establiment compta amb:

 

1.-  Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte de segur de responsabilitat civil, en els termes indicats en la Llei 14/2010, 
       de 3 de desembre, és a dir, segons model de l'Annex I del Decret 143/2015, d'11 de setembre,  del Consell.      
       2.-  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. 
3.-   Memòria tècnica constructiva. 
4.-   Memòria de mesures contra incendis.
5.-   Memòria del sistema i càlcul d'evacuació. 
6.-   Memòria d'instal·lacions elèctriques.
7.-   Documentació gràfica.
8.-   Pla d'autoprotecció, o, si escau, pla d'actuació davant emergències. 
9.-   Aportar fiança, si escau. 
10.- Si es tracta d'atracció firal amb elements mecànics i desplegables, haurà d'aportar, a més, projecte tècnic de l'atracció.
          

 

 

 

        Sign. L'interessat o representant acreditat. 
 

DNI del signatari: ________________

 
                              

 

 
 

                          DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Sant Joan  d ’Alacant,                              de                                   de  20  

 
 

   
   

  

   

 
 

 
 

  

DECRET  143/2015,  d'11  de  setembre,  del  Consell,  pel  qual  aprova  el  Reglament  de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de 
   desembre, de la Generalitat, d'Espectacles P¼blics, Activitats Recreatives i Establiments P¼blics.

Article 226. Farmaciola.

   1. Tots  els  espectacles  p¼blics,  activitats  recreatives  i  establiments  p¼blics  amb  aforament  inferior  a mil persones, hauran de 

   disposar d'una farmaciola port¨til amb la dotaci· apropiada per a atendre els possibles sinistres. Aquesta  farmaciola estar¨ dotada  

   com a m²nim de desinfectants i antis¯ptics autoritzats, gases est¯rils, cot· hidr·filo, embena, esparadrap,  ap¸sits adhesius,  tisores,

   pinces i guants  d'un sol ¼s. El  material  de  primers  auxilis  es  revisar¨  peri¸dicament  i es  reposar¨ tan aviat com caduque o siga 

   utilitzat. 

   2. Els espectacles p¼blics, activitats recreatives i establiments p¼blics amb aforament compr¯s entre 200 i 1.000 persones disposaran, 

   a m®s, d'un lloc destinat als primers auxilis i altres possibles atencions sanit¨ries. 

   3. La farmaciola port¨til i, si escau, el lloc destinat a primers auxilis hauran d'estar clarament senyalitzats. 

   Article 227. Infermeria.
   Sense perjudici dels espectacles p¼blics i activitats recreatives que per les seues caracter²stiques disposen de normes espec²fiques, 

   tots  els  espectacles  p¼blics,  activitats  recreatives  i  establiments  p¼blics  que disposen  d'un aforament igual o superior a 1.000 
   persones, disposaran  d'un  servei  d'infermeria,  amb  la dotaci·  m²nima  exigida per la legislaci· vigent o, en defecte d'a¸, d'una 

   farmaciola i una ambul¨ncia. L'abs¯ncia, si m®s no moment¨nia de l'ambul¨ncia, suposar¨ la suspensi· de l'espectacle o activitat. 

   Article 228. Ambul¨ncia.
   1. Ser¨  obligat¸ria  la  pres¯ncia  de,  almenys,  una  unitat  d'evacuaci·  o  ambul¨ncia,  degudament  equipada,  d'acord  amb  les 
   disposicions  reguladores  del  transport  sanitari  terrestre, en els seg¿ents espectacles p¼blics activitats recreatives i establiments 

   p¼blics: 

   a) Els espectacles p¼blics i activitats recreatives que per a la seua celebraci· requerisquen de la utilitzaci· de vies p¼bliques i 

   concentren un aforament superior a 5.000 persones. 
   b) Els espectacles i activitats extraordinaris i els singulars o excepcionals amb aforament superior a 1.000 persones. 

   2. L'ambul¨ncia haur¨ d'estar disponible de forma permanent des d'una hora abans del comenament de l'espectacle o obertura  de 
    l'activitat i fins a la seua total finalitzaci· o tancament. L'abs¯ncia, si m®s no moment¨nia, de l'ambul¨ncia produir¨ la suspensi· de 

    l'espectacle o activitat. 
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 
TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.  En compliment del que es disposa en la  Llei  Orgànica  3/2018  de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem, en relació amb el tractament  de les 
dades personals que ens facilita en aquest document, el següent:
 

a) FITXERS  I  EL  SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de titularitat municipal el 
responsable de la  qual és  l'AJUNTAMENT  DE  SANT  JOAN  D'ALACANT  (CIF:  P0311900E). 

Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45. 

b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:  [per designar]  Contacte: Ajuntament de Sant Joan (apartat anterior). Correu 
electrònic: infosede@santjoandalacant.es .  

 

c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment, desenvolupament, compliment
i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò 
pot implicar el deure municipal de complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades 
personals a les Administracions públiques competents).  La  legitimació  general  de  l'Ajuntament per a  l'obtenció de les 
seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Reguladora del Procediment  Administratiu 
Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades en el present  document  podrà  implicar  el  requeriment  municipal 
perquè esmene tal situació. La falta d'esmena podrà implicar:

-  En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud. 
-  En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de la informació. 

d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades personals en qualsevol  
moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest  tractament siga necessari per exigències de les 
normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de prestació obligatòria. 

e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini de vigència de la relació 
derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al compliment de les obligacions legals que deriven 
del mateix. 
 

f)DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua rectificació o supressió,  
oposar-se al seu  tractament o sol·licitar la  limitació del mateix, així com exercir el seu dret a la portabilitat de les dades 
personals. Per  a l'exercici de dites dretes, haurà d'enviar sol·licitud escrita dirigida a  l'Ajuntament  (Plaça  d'Espanya 1. 

03550 - Sant Joan  d'Alacant;   Seu  Electrònica:   https://santjoandalacant.sedelectronica.es).   Té  així  mateix  dret  a 
presentar  reclamació  davant  l'Agència  Espanyola  de  Protecció  de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid ;
Seu Electrònica: www.agdp.es ). 
 

g) ALTRES   QÜESTIONS:  No  es  preveu   l'existència  de  decisions  automatitzades  o  elaboració  de  perfils  com  a 
conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers països". 

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

mailto:infosede@santjoandalacant.es
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
http://www.agdp.es/
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