AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CANVI DE TITULAR D’ACTIVITAT
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó social

DNI / NIF / CIF

Nom i cognoms del representant, si escau

DNI / NIF

Domicili a efectes de notificacions del sol·licitant o, si escau, del representant
Municipi
Telèfon

Província

Número

Pis

Porta

Codi Postal
Adreça electrònica

DADES DE L’ACTIVITAT
Activitat
Referència cadastral
Emplaçament

Número

Pis

Porta

Declaro, sota la meva responsabilitat davant l’Ajuntament que
1er Adquireixo la titularitat de l’activitat descrita anteriorment, i conec totes les obligacions que han de complir
les instal·lacions de l’esmentada activitat pel que fa a la normativa vigent que és d’aplicació, i reuneixen les
condicions de seguretat, salubritat, tranquil·litat i urbanístiques, exigides per la normativa.

2on En especial, declaro que disposo del 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.
Quan es tracti d’activitats sotmeses a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil s’ha de contractar per les quanties mínimes que
s’indiquen a continuació, d’acord amb l’establert al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Capital assegurat: L’article 80.1 Decret 112/2010 disposa:
a) Fins a 100 persones d’aforament: 300.000 euros de capital assegurat
b) Fins a 150 persones d’aforament: 400.000 euros de capital assegurat
c) Fins a 300 persones d’aforament: 600.000 euros de capital assegurat
d) Fins a 500 persones d’aforament: 750.000 euros de capital assegurat
e) Fins a 1.000 persones d’aforament: 900.000 euros de capital assegurat
f) Fins a 1.500 persones d’aforament: 1.200.000 euros de capital assegurat
g) Fins a 2.500 persones d’aforament: 1.600.000 euros de capital assegurat
h) Fins a 5.000 persones d’aforament: 2.000.000 euros de capital assegurat
i) Quan l’aforament autoritzat sigui superior a l’esmentat a l’apartat h) s’ha d’incrementar la quantitat mínima del
capital assegurat en 60.000,00 euros per cada 1.000 persones o fracció d’aforament autoritzat superior als 5.000,
fins arribar als 6.000.000 euros.

PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les modificacions operades pel Reglament
General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de
titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis del
vostre interès, mitjançant qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu
cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

AJUNTAMENT
D’ALFORJA
CP 43365
(BAIX CAMP)

3er Disposo del contracte de manteniment d’instal·lacions contra incendis.
4rt Disposo de la documentació acreditativa de la transmissió de la titularitat de l’activitat en favor de la societat
a la que represento / del qui subscriu i es subroga/em subrogo en els drets i deures derivats d’aquesta activitat.
L’anterior titular respon al nom de _____________________________________________________________
amb DNI/NIF/CIF ____________________________ .

5è Les dades consignades a la Comunicació adjunta són certes i que sóc coneixedor 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.

6è Estic informat que l’Ajuntament podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades
declarades i tinença de la corresponent documentació.

SIGNATURA I DATA

Alforja _____ de/d’ ______________ de _______

PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb les modificacions operades pel Reglament
General de Protecció de dades en vigor des del 25 de maig de 2018, li informem que les dades personals proporcionades son confidencials i formen part dels fitxers de
titularitat de AJUNTAMENT D’ALFORJA amb la finalitat de gestionar la seva sol licitud / instància, així com proporcionar-li informació referent a les activitats i serveis del
vostre interès, mitjançant qualsevol sistema de tramesa electrònica, tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu
cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça :
Plaça Mercadal, 13 43365 ALFORJA o bé enviant un correu electrònic a ajuntament@alforja.cat
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que
tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.

