
Nom o raó social

Nom i cognoms o raó social

DNI/NIE/NIF Telèfon Correu electrònic

DNI/NIE/NIF

Nom de la via

Població

DADES   DEL  TITULAR 

DADES DEL TITULAR / EMPRESA ORGANITZADORA

  
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS DE CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE RESONSABILITAT CIVIL

Codi Postal

Telèfon Adreça electrònica

DADES DE L'ESTABLIMENT

Nom de la via

Població Codi Postal

Telèfon Adreça electrònica

Fax

Fax

deFalset, de 201
SIGNATURA del titular de l'activitat o del representant en el cas de 
persones jurídiques.

DADES D'IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ

CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declaro el meu compromís de contractació d'una assegurança de responsanbilitat civil que cobreixI el risc i disponibilitat 
de la finca o local.               

L'import  de  l'assegurança serà  conforme a  l'article  80  del  Decret  112, pel  qual  s'aprova el  Reglament  d'espectacles públics  i 
activitats (*)

Nom comercial

Denominació de l'activitat principal  
 o que exigeixi majors requisits

Altres activitats recretives o espectacles 
públics que s'hi desenvolupin

Import



(*) La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil s’ha de contractar per les quanties mínimes següents: 
  
a) Fins a 100 persones d’aforament autoritzat: 300.000 € de capital assegurat. 
  
b) Fins a 150 persones d’aforament autoritzat: 400.000 € de capital assegurat. 
  
c) Fins a 300 persones d’aforament autoritzat: 600.000 € de capital assegurat. 
  
d) Fins a 500 persones d’aforament autoritzat: 750.000 € de capital assegurat. 
  
e) Fins a 1.000 persones d’aforament autoritzat: 900.000 € de capital assegurat. 
  
f) Fins a 1.500 persones d’aforament autoritzat: 1.200.000 € de capital assegurat. 
  
g) Fins a 2.500 persones d’aforament autoritzat: 1.600.000 € de capital assegurat. 
  
h) Fins a 5.000 persones d’aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat. 
  
i) Quan l’forament autoritzat sigui superior a l’smentat a l’partat h) s’a d’ncrementar la quantitat míima de capital assegurat en 60.000 € 
per cada 1.000 persones o fracciód’aforament autoritzat superior als 5.000, fins arribar als 6.000.000 € 
 


DADES   DEL  TITULAR 
DADES DEL TITULAR / EMPRESA ORGANITZADORA
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPROMÍS DE CONTRACTAR UNA PÒLISSA DE RESONSABILITAT CIVIL
DADES DE L'ESTABLIMENT
SIGNATURA del titular de l'activitat o del representant en el cas de persones jurídiques.
DADES D'IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
L'import  de  l'assegurança serà  conforme a  l'article  80  del  Decret  112, pel  qual  s'aprova el  Reglament  d'espectacles públics  i activitats (*)
(*) La pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil s’ha de contractar per les quanties mínimes següents:
 
a) Fins a 100 persones d’aforament autoritzat: 300.000 € de capital assegurat.
 
b) Fins a 150 persones d’aforament autoritzat: 400.000 € de capital assegurat.
 
c) Fins a 300 persones d’aforament autoritzat: 600.000 € de capital assegurat.
 
d) Fins a 500 persones d’aforament autoritzat: 750.000 € de capital assegurat.
 
e) Fins a 1.000 persones d’aforament autoritzat: 900.000 € de capital assegurat.
 
f) Fins a 1.500 persones d’aforament autoritzat: 1.200.000 € de capital assegurat.
 
g) Fins a 2.500 persones d’aforament autoritzat: 1.600.000 € de capital assegurat.
 
h) Fins a 5.000 persones d’aforament autoritzat: 2.000.000 € de capital assegurat.
 
i) Quan l’forament autoritzat sigui superior a l’smentat a l’partat h) s’a d’ncrementar la quantitat míima de capital assegurat en 60.000 € per cada 1.000 persones o fracciód’aforament autoritzat superior als 5.000, fins arribar als 6.000.000 €
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