DECLARACIÓ RESPONSABLE ACTIVITATS RECREATIVES
SOL·LICITANT
DNI/CIF

Cognoms i nom / Denominació social

Domicili

Núm.

Municipi

Província

REPRESENTANT
DNI/CIF

Pis

Porta

Telèfon
Codi Postal

Cognoms i nom / Denominació social

Domicili

Núm.

Municipi

Província



Esc.

Esc.

Pis

Porta

Telèfon
Codi Postal

Acredito la representació amb

Segons el que disposa l’article 32, de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

EXPOSO
Que desitjo exercir una activitat consistent en ..............................................................................................................
.
situada a ........................................................................................................................................................................
la qual és subjecta al règim de comunicació prèvia.

Que d’acord amb el que estableixen les normes vigents, DECLARO DE FORMA RESPONSABLE que assumeixo
la responsabilitat de disposar de tots els documents que acreditin el compliment de la normativa municipal i
sectorial vigent aplicable, i que els següents punts:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

1.
2.

3.

L’activitat, el local i les seves instal·lacions s’ajusten a les descrites al projecte tècnic i la resta de la
documentació presentada davant d’aquest Ajuntament.
L’activitat compleix els requisits ambientals exigibles, així com les condicions de seguretat, salubritat i
tranquil·litat, urbanístiques, i les assenyalades a les ordenances municipals.
Les instal·lacions compleixen la normativa vigent, i seran utilitzades i mantingudes de manera que no
comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.
Els materials utilitzats i els productes obtinguts són els descrits a la documentació presentada, i les
quantitats emmagatzemades no superaran els valors assenyalats en l’esmentada documentació.
Compromís de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i la disponibilitat de la
finca del local, import de la quantitat contractada ..........................€, d’acord amb el que es preveuen els
articles 80 i 97, del Decret 112/2010, de 31, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
Declaro responsablement que l’establiment o activitat compleix els requisits establerts en el DECRET
112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i em
comprometo a mantenir-la vigent mentre duri l’activitat.
Que sóc coneixedor de conformitat amb el que disposa l’article 71 bis.4, de la Llei 30/1992, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Que l’empresa de la qual sóc titular o representant, el qui subscriu figura com a assegurat en la pòlissa
d’assegurança, amb les dades que consten al document que s’annexa.
Que en els termes i les condicions pactades, la pòlissa a l’empra de responsabilitat civil derivada de l’exercici
de l’activitat de l’empresa, mantindrà la seva vigència durant tot el període de l’activitat, i que es troba al
corrent del pagament.
Que els límits del capital assegurat per sinistre són adequats a l’activitat que es realitza.

Sant Carles de la Ràpita,

de

de

Firma del/la sol·licitant

