MODEL 53: CERTIFICAT DEL SISTEMA DE LIMITACIÓ (ART. 45.4 O. M.) /
MODELO 53: CERTIFICADO DEL SISTEMA DE LIMITACIÓN (ART. 45.4 O. M.)
DADES DEL TÈCNIC COMPETENT / DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE
*Nom /Nombre

*DNI-NIF

*Primer llinatge / Primer apellido

Segon llinatge / Segundo apellido

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico Telèfon / Teléfono

Adreça postal / Dirección postal

Número

Municipi / Municipio

Província / Provincia

*Col·legi Professional: / Colegio Profesional:

C. Postal

Pis / Piso

País

*Núm. col·legial: / N.º colegial:

*Dades obligatòries / Datos obligatorios

DADES DE L'ACTIVITAT MUSICAL/ DATOS DE LA ACTIVIDAD MUSICAL
*Activitat: / Actividad:
*Adreça: / Dirección:
*Població: / Población:

*C. Postal

*Nom comercial: / Nombre
comercial:
*Referència cadastral: /
Referencia catastral:

-

Emplenar amb el 20 dígits que apareixen en el rebut de l'IBI / Rellenar con los 20 dígitos que aparecen en el recibo del IBI
Per al cas d'una nova activitat: /
Para el caso de una nueva actividad:

*Núm. de l'expedient d'activitat relacionat: /
N.º del expediente de actividad relacionado:

Per al cas d'una modificació de
l'activitat: / Para el caso de una
modificación de la actividad:

*Núm. de l'expedient d'activitat: /
N.º del expediente de actividad:

*Dades obligatòries / Datos obligatorios

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA: / DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
*a.- Plànol d'ubicació del micròfon enregistrador del limitador en relació al altaveus instal·lats. Ubicació dels punts de
mesurament. / Plano de ubicación del micrófono registrador del limitador en relación a los altavoces instalados. Ubicación de los
puntos de medición.
*b.- Característiques tècniques, segons el fabricant, de tots els elements que integren la cadena de so. / Características
técnicas, según el fabricante, de todos los elementos que integran la cadena de sonido.
*c.- Esquema unifilar de la connexió de tots els elements i la seva identificació, incloent el limitador. / Esquema unifilar de la
conexión de todos los elementos y su identificación, incluyendo el limitador.
*Dades obligatòries / Datos obligatorios

CERTIFIC: / CERTIFICO:
a.- Que existeix la impossibilitat tècnica que funcioni l'equip de so sense l'activació del sistema de limitació. /
Que existe la imposibilidad técnica de que funcione el equipo de sonido sin la activación del sistema de limitación.
b.- Que es compleix amb la normativa d'aplicació: / Que se cumple con la normativa de aplicación.
c.- Que s'ha comprovat que l'activitat disposa de títol habilitant per a l'exercici de l'activitat musical o es
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tramita de forma simultània. / Que se ha comprobado que la actividad dispone de título habilitante para el ejercicio
de la actividad musical o se tramita de forma simultánea.
d.- Que el sistema de limitació instal·lat es el següent: / Que el sistema de limitación instalado es el siguiente:
*Marca:

*Model: / Modelo:

*Núm. de sèrie / n.º de serie:

*Dades obligatòries / Datos obligatorios

e.- Que els paràmetres de programació del limitador són: / Que los parámetros de programación del limitador son:
Mode diürn / Modo diurno

Mode nocturn / Modo nocturno

*Hora inici període: / Hora inicio periodo:

:

h

:

h

*Hora final període: / Hora final periodo:

:

h

:

h

*Valor programat en l'equip limitador /
Valor programado en el equipo limitador

dB(A)

*Periodicitat d'emmagatzematge / Periodicidad de almacenamiento
*Capacitat d'emmagatzematge de les dades / Capacidad de almacenamiento
de los datos

dB(A)
Min.
mesos / meses

Altres dades / Otros datos
Només s'indicarà el mode nocturn en cas que l'establiment compleixi els requisits establerts en la vigent
ordenança i es treballi amb diferents valors d'emissió sonora. / Sólo se indicará el modo nocturno en caso que el
establecimiento cumpla los requisitos establecidos en la vigente ordenanza y se trabaje con diferentes valores de
emisión sonora.
A la franja horària fora dels períodes detallats, el limitador es troba en silenci (MUTE) / En la franja horaria
fuera de los periodos detallados, el limitador se encuentra en silencio (MUTE)
*Dades obligatòries / Datos obligatorios

f.- Que els mesuraments de so, realitzades amb els controls dels equips de so en el seu nivell màxim, són: /
Que las mediciones de sonido, realizadas con los controles de los equipos de sonido en su nivel máximo, son:
Mode diürn / Modo diurno

Mode nocturn / Modo nocturno

*Mesurament sonor en el punt de control /
Medición sonora en el punto de control

dB(A)

dB(A)

*Mesurament sonor en el centre de
l'establiment / Medición sonora en el centro
del establecimiento

dB(A)

dB(A)

*Mesurament en l'exterior de l'activitat /
Medición sonora en el exterior de la actividad

dB(A)

dB(A)

Només s'indicarà el mode nocturn en cas que l'establiment compleixi els requisits establerts en la vigent
ordenança i es treballi amb diferents valors d'emissió sonora. / Sólo se indicará el modo nocturno en caso que el
establecimiento cumpla los requisitos establecidos en la vigente ordenanza y se trabaje con diferentes valores de
emisión sonora.
*Dades obligatòries / Datos obligatorios

A / En

,a

Signatura / Firma
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