
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT  
SOTMESA AL REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS 

RECREATIVES (REPAR) 
 

Nom i cognoms ........................................................................DNI/NIF........................................., 

representat legalment per...........................................................DNI/NIF............................... amb 

domicili a .................................................................de .................................................................. 

CP...................telèfon ..................................correu electrònic........................................... amb el 

present document  DECLARO: 

 
- Que sóc el titular de l’activitat de ........................................................................ que es 

desenvoluparà al local situat a .............................................................................. i que 
apareix classificada a l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el 
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR) 

 
- Que assumeixo la responsabilitat del compliment de la normativa ambiental i sectorial en el 

desenvolupament de l’activitat. 
 
- Que disposo de tots els documents que permeten acreditar el compliment de la mencionada 

normativa i em comprometo a mantenir-los, a fi de a posar-la a disposició del personal 
d’inspecció municipal quan aquest m’ ho requereixi (art. 133.1 del REPAR). 

 
- Que quedo assabentat dels següents condicionaments legals a l’exercici de l’activitat, 

continguts a la legislació ambiental: 
 
 

o La comunicació efectuada per iniciar l’activitat no atorga, a la persona o l’empresa titular de 
l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, sobre els quals 
existeixen límits imposats per la legislació i planejament (art. 5.2 Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el TexT refós de la Llei d’Urbanisme) 

o L’inici de l’activitat,  prèvia comunicació, s’efectuarà sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i 
comprovacions previstos per la normativa aplicable (article 75 REPAR) 

o La subscripció d’una assegurança que cobreixi la responsabilitat del titular és un requisit per a 
l’obertura de l’establiment i per a l’inici de l’activitat. (article 75.2 b) REPAR) 

o Presentar documents o dades que no s’ajustin a la realitat de l’activitat, activitat recreativa o 
espectacle públic, no fer els controls de funcionament establerts, no col·laborar en l’exercici de 
les funcions d’inspecció, o incomplir els requeriments de les autoritats competents serà constitutiu 
d’una falta greu i pot ser sancionada amb multes de 1.501 euros a 15.000 euros (articles 48.b, d i 
51.a  Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives (LEPAR) 

o Qualsevol altre incompliment de la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan 
no estigui tipificat com a falta molt greu o greu, serà constitutiu de falta lleu i podrà ser sancionat 
amb multes de 300 euros a 1500 euros (articles 49.3 i 52.a , LEPAR) 

o  En els casos establerts reglamentàriament, serà necessari obtenir una certificació favorable 
lliurada per una entitat col·laboradora de l’administració ambiental conforme es compleixen les 
condicions de la normativa ambiental, sense la qual no es podrà presentar comunicació ni exercir 
l’activitat. 

 
 
Vilanova i la Geltrú, ...........d ..........................  de ..............  

(Signatura) 
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