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DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Del joc de la QUINA o QUINTO 

 

DADES DE LA PERSONA TITULAR DE LA QUINA O QUINTO 
Cognoms, Nom o raó social DNI/NIF 

            

Telèfons Fax Correu electrònic 

                  

Adreça (indiqueu carrer, plaça, via, etc.) Municipi Codi Postal 

                  

DADES DE LA REPRESENTACIÓ LEGAL (SI N’HI HA) 
Cognoms, Nom DNI 

            

Telèfons Fax Correu electrònic 

                  

Adreça (indiqueu carrer, plaça, via, etc.) Municipi Codi Postal 

                  

ADREÇA DE NOTIFICACIONS 
 Persona titular  Representació legal  Activitat 

 

DADES DE FUNCIONAMENT DE LA QUINA O QUINTO 
Nom del carrer i número on es realitzarà el joc 

      

Descripció de l’espai específic de l’establiment on es desenvoluparà el joc 

      

Nom comercial  

      

Data inici joc Data finalització joc Aforament autoritzat Aforament previst 

                        

Horari de funcionament 

Laborables Festius 

des de les                     h a les                               h des de les        h a les                                  h 

des de les                     h a les                               h des de les        h a les                                  h 
 

Signatura de la persona titular  

Lloc i data:       ,       de/d'                                  de       
 

Continua al dors.... 



 

DR Quinto / F-301 – ver.0 – 24/11/14 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Del joc de la QUINA o QUINTO 

 

 

DECLARO  responsablement que: 

 

1. He presentat al Servei Territorial del Joc i d’Espectacles de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona de la 
Generalitat de Catalunya comunicació prèvia a la celebració de rifes menors i tómboles, quines o quintos, conforme a 
l’establert en l’article 11 del Decret 397/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de rifes, tómboles i 
combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals. 

2. En cap cas realitzaré el joc fora de les dates establertes pel Servei Territorial del Joc i d’Espectacles. 

3. D’acord amb la normativa legal vigent, no es donaran premis en metàl·lic i aquests hauran de ser d’escassa 
transcendència  econòmica, sense que el joc perdi el seu caràcter tradicional, social i d’esbarjo i sense que passi a 
considerar-se un joc il·legal de caràcter lucratiu. 

4. L’espai on es realitzarà el joc de la quina o quinto: 

 Disposa de llicència i/o comunicació d’inici d’activitats, amb número d’expedient       , 

 a favor de                                                                              per desenvolupar  l’activitat de       , 

 sóc plenament coneixedor de l’activitat autoritzada, de les condicions de funcionament, dels seus límits i de les 
condicions ordinàries i/o especials que estableix la Llicència o comunicació (aforament màxim, recorreguts 
d’evacuació, ubicació extintors, etc), i em comprometo a que aquests NO SIGUIN MODIFICATS per tal de 
garantir la seguretat de l’usuari durant la realització del joc de la quina o quinto. 

 A més a més, aporto plànol de distribució de l’activitat legalitzada on grafio clarament l’espai destinat al joc de la 
quina o quinto.  

 No disposa de llicència i/o comunicació d’activitats, per la qual cosa adjunto certificat amb plànol de distribució, 
redactats per tècnic competent, sobre la seva solidesa i on s’indica clarament les mesures de seguretat exigibles 
i implantades, l’aforament màxim i el compliment de la normativa vigent que li es d’aplicació a la realització del 
joc de la quina o quinto.  

5. Disposo de la documentació acreditativa corresponent i que em COMPROMETO a mantenir-ne el compliment durant 
la vigència d’aquest reconeixement o exercici sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que 
té atribuïdes aquest Ajuntament. 

La presentació d’una declaració responsable amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, o en qualsevol dels 
documents que les acompanyen no és jurídicament eficaç i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat sens perjudici de les 
responsabilitats penals, civils o administratives de les qual s‘hagués de respondre. 

El joc s’exercirà sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars, sense perjudici que per iniciar l’activitat s’ha de disposar dels 
títols administratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb la normativa sectorial, puguin ser preceptius. 

La comunicació no atorga, a la persona o l’empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o els bens 
col·lectius ni dona cobertura als efectes contraris a l’ordenament vigent. 

Signatura de la persona titular  

Lloc i data:       ,       de/d'                                  de       

 


