Espai reservat per a ús administratiu

SALOU
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Activitats innòcues de l’annex I de la Llei 16/2015

Document revisat 20/6/2016
Dades de la persona declarant 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

Conforme a l'establert en la Llei 11/2007 d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics i altra legislació vigent, AUTORITZO a
l'Ajuntament de Salou, en relació amb la present sol·licitud, a que enviï (marqueu el que procedeixi) comunicacions mitjançant missatges:
al telèfon mòbil
a l’adreça de correu electrònic
Dades de l’activitat
Activitat

Nom comercial

Referència cadastral (per més d’una referència cadastral, indicar al revers)

Superfície m2

Codi de l’activitat (Annex I)

Emplaçament

Número

Pis

Nom i cognoms del tècnic que ha emès els certificats (art. 21 llei 16/2015)
Número de col·legiat

Col·legi

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Porta

DNI /

NIF

Declaro, sota la meva responsabilitat davant l’Ajuntament que:
1er

2on
3er
4rt
5è

6è

7è

8è

Procediré a l’obertura de l’activitat descrita en el quadre anterior, i conec totes les obligacions que han de complir les
instal·lacions de l’esmentada activitat pel que fa a la normativa vigent que els és d’aplicació, i reuneixen les
condicions de seguretat, salubritat, tranquil·litat i urbanístiques, exigides per la normativa.
L’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
L’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se’n mantindrà
el compliment durant l'exercici de l'activitat.
Disposo d’un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o
establiment, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
En especial, declaro que disposo dels següents documents necessaris pel desenvolupament d’aquesta activitat:
- Contracte d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per l’activitat que es pretén
desenvolupar, signat amb una entitat asseguradora, i que em trobo al corrent del pagament de la seva prima.
- Certificat de la instal·lació elèctrica de baixa tensió segons el RD 842/2002 (Segellat per un instal·lador
2
autoritzat. En cas que la superfície destinada al públic sigui ≥ a 40 m caldrà que estigui segellat per l’EAC
corresponent).
Sóc coneixedor de que la inexactitud o falsedat de les dades declarades comporta la impossibilitat de l’exercici de
l’activitat des del moment que es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals,
civils o administratives escaients.
Estic informat de que l’Ajuntament podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades i tinença de la corresponent documentació i que AUTORITZO a l’Ajuntament a verificar les meves dades
a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les condicions requerides per a l’exercici de
l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.
Adjunto la documentació següent en aquesta declaració:
Justificant pagament de les taxes (es pot pagar a l’OAC en el moment de fer la presentació)
Documentació acreditativa de la representació, d’acord amb l’art. 32 de la Llei 30/1992, si s’escau.

Página 1 de 2
Ajuntament de Salou, NIF: P4318500H, Passeig del 30 d’octubre , n 4, 43840 SALOU (Tarragona) / Tel. 977309200 / Fax 977309220 / www.salou.cat

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

La presentació incompleta d’aquesta declaració responsable NO habilita per exercir l’activitat
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