DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL SEGONS PREVEU EL DECRET 112/2010, DE 31 D’AGOST,
PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS
RECREATIVES

Supòsits
Presentació de sol·licitud de llicència o autorització d’establiment obert al públic
Presentació de sol·licitud d’autorització o llicència de caràcter extraordinari
Presentació de comunicació prèvia a l’òrgan administratiu corresponent

Contingut de la declaració
Import de la quantitat contractada (....................€) d’acord amb el que es preveu a l’art.80 del
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.

Compromís de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i la
disponibilitat de la finca del local, només en el supòsits de presentació de sol·licitud de
llicència o autorització.

DADES D’IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
Nom i cognoms de qui declara
Domicili

DNI / NIE / NIF
Núm.

Esc

Pis

Població
Telèfon/s

Porta

Codi Postal
Adreça electrònica

DADES DEL TITULAR / EMPRESA
Nom i cognoms del titular / Nom de l’empresa
Domicili de l’empresa

DNI / NIE / NIF
Núm.

Esc

Població
Telèfon/s

Pis

Porta

Codi Postal
Adreça electrònica

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
Adreça de l’establiment

Núm.

Esc

Població

Pis

Porta

Codi Postal

Telèfon/s

Adreça electrònica

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA
Rebut vigent
Còpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil

Signatura de la persona interessada / representant

Us informem que segons la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades facilitades en aquest document s'incorporaran a un fitxer titularitat de l'Ajuntament per
dur a terme la sol·licitud demanada i facilitar-vos la informació. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos a
l'Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès o a l’adreça electrònica protecciodades@molletvalles.cat.

