DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACTIVITAT

TITULAR DE L'ACTIVTAT 1:
TÈCNIC COMPETENT:
ADREÇA ACTIVITAT:
TIPUS D'ACTIVITAT:

DECLARO / DECLAREM QUE:
Amb aquesta Declaració responsable, el titular de l'activitat empresarial o professional, declara sota la seva responsabilitat,
que compleix amb els requisits establerts en la normativa vigent, que disposa de la documentació que així ho acredita i que
es copmpromet a mantenir el compliment durant la vigència de l'activitat.

(*l'interessat ha de marcar la casella corresponent, segons el supòsit que concorri)
Comunicació d'una nova activitat
Les instal.lacions i l'activitat s'ajusten al projecte o, si s'escau, a la documentació tècnica presentada.
Canvis de nom sense modificacions
Les instal.lacions i l'activitat s'ajusten i s'ajustaran a la documentació aportada quan es va iniciar l'activitat.
Canvis de nom amb modificacions no substancials
Les instal.lacions i l'activitat s'ajusten i s'ajustaran a la documentació aportada quan es va iniciar l'activitat i a la
documentació tècnica referida al canvi no substancial.
Modificacions no substancials
Les instal.lacions i l'activitat s'ajusten i s'ajustaran a la documentació aportada quan es va iniciar l'activitat i a la
documentació tècnica referida al canvi no substancial.

1. Les instal.lacions i l'activitat compleixen tots els requisits exigibles d'acord amb la legislació aplicable.
2. Tinc legalitzades totes aquelles instal.lacions que requereixen d'autorització administrativa i/o comunicació i a l'Administració per a la seva posada en servei (aparells elevadors, aigua, gasos, combustible, baixa tensió, aparells a pressió, intal.lacions
tèrmiques en els edificis "calefacció, climatització i aigua calenta sanitària", fred industrial, emmagatzematge de productes
químics, emmagatzematge productes petrolífers, aparells a pressió, raigs X per a usos mèdics - llistat no exhaustiu).
3. Disposo del/s Certificat/s de posada en funcionament dels aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis, emès per
un tècnic titulat competent designat per una empresa instal.ladora degudament autoritzada (article 18 del "Reglament d'instal.
lacions de protecció contra incendis" aprovat pe Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre).
4. Disposo de les llicències o autoritzacions sectorials precepties.
5. Comunicaré les modificacions d'aquesta activitat amb règim de declaració responsable.
6. Són certes totes les dades informacions i documents exposats en aquesta declaracó responsable i en la comunicació prèvia
7. En el cas que s'hagin portat a terme obres de condicionament del local on es pretén desenvolupar l'activitat, declaro que
disposa de llicència d'obres o comunicació d'obres, segons s'escaigui 2

1 De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de càràcter personal, se l'¡informa del següent
-Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la sevba sol.licitud s'incorporaran i tractaran de forma confidencial en un fitxer propietat
d'aquest Ajuntament.
-Les dades obtingudes en aquesta instància es podran utilitzar, savaguardant la seva identitat, per a la realització d'estadístiques internes.
-Vostè té la possisbilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol.licitat, si escau, la seva rectifiaçació, oposició o
cancel.lació, tot dirigint una comunicació escrita, junta amb la documentació acreditatva de la seva identitat, a aquest Ajuntament.

Falset,

de

de 201

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

La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanyi o incorpori a la declaració respoinsable
o a la comunicaicó prèviia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat des del moment que es tingui
constància d'aquests fets, sense perjudici de les responszabilitats pensals, cicvils o administratives que conrresponguin.
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