Espai reservat per a ús administratiu

SALOU
DECLARACIÓ RESPONSABLE
DE LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA
DE RESPONSABILITAT CIVIL

Document revisat 28/9/2015
Supòsits (seleccionar una opció)
1)

Per la comunicació prèvia d’activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives:

Que l’import de la quantia contractada és de ...............................€, d’acord amb el que es preveu a l’article 80 del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
2)

Per la llicència municipal d’activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, d’espectacles públics i activitats recreatives:

Que tinc el compromís de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i la disponibilitat
de la finca del local.
3)

Per la comunicació prèvia d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:

Que tinc contractada una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i la disponibilitat de la finca del
local.
4)

Per la llicència municipal d’activitats sotmeses a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:

Que tinc el compromís de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i la disponibilitat
de la finca del local.
5)

Per la comunicació prèvia d’actuacions en directe en locals de restauració:

Que tinc contractada una assegurança que cobreix els riscos derivats de l’actuació en directe a desenvolupar a
l’establiment.
Dades de la persona sol·licitant i representant
Nom i cognoms / Raó social

DNI /

NIF /

Nom i cognoms del representant, si s’escau

DNI /

NIF

Domicili a efectes de notificacions del

sol·licitant

representant

Província

Municipi

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Número

Pis

CIF

Porta

Codi Postal

Dades de l’establiment
Nom comercial
Denominació de l’activitat principal o que exigeixi majors requisits
Altres activitats recreatives o espectacles públics que s’hi desenvolupin
Referència cadastral
Emplaçament
Telèfon

Número

Pis

Porta

Adreça de correu electrònic
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Documentació que s’acompanya a la declaració responsable

Rebut vigent de l’assegurança contractada (només en els supòsits 1 i 5)

SIGNATURA I DATA

Salou a ........ de ................................... de .............

AVÍS LEGAL
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades
seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar servei i resposta a la sol·licitud que ha presentat. El Responsable del Fitxer és
l’AJUNTAMENT DE SALOU i podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals
mitjançant comunicació escrita i adjuntant fotocòpia del DNI a la seu de l’Ajuntament: Passeig del 30 d’Octubre 4, 43840 Salou, o fer-ho
mitjançant el formulari que es troba a la plana web de l’Ajuntament: www.salou.cat
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