Ajuntament de
les Planes d’Hostoles
Vall d’Hostoles
La Garrotxa

AUTORITZACIÓ AUTOMÀTICA
D’ACTIVITAT I/O ÚS D’INSTAL·LACIONS I MATERIAL
PRÈVIA SOL·LICITUD RESPONSABLE
TITULAR

Nom:

DNI/NIF

Adreça (carrer, plaça, avinguda)

C.P.

Núm.

Municipi

Fax

Pis

Porta

Pis

Porta

Adreça electrònica

Nom:

DNI/NIF

Adreça (carrer, plaça, avinguda)

C.P.

Esc.

Població

Telèfon

REPRESENTANT
DE:

Bloc

Núm.

Municipi

Bloc

Esc.

Població

Telèfon

Fax

DADES DE
L’ACTIVITAT/INSTAL·LACIONS
A UTILITZAR
Tipus d’activitat

Adreça electrònica

Local de l’activitat

Data de l’activitat

situació (carrer, plaça, avinguda)

Núm.

Bloc

Esc.

Pis

Porta

Descripció de l’activitat i/o del material

Horari d'utilització del local:
Hora de disposició del local per muntatge:
Es necessita servei de neteja?

En cas afirmatiu, en quin horari?

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
•
Que conec tots els requisits establerts a les lleis, les ordenances municipals, els reglaments
i la normativa urbanística d’aplicació, així com les normes de la propietat horitzontal (si
escau) per a exercir l’activitat
•
Que estic en possessió de les autoritzacions sectorials (si escau) i de la documentació que
ho acredita.
•
Que disposo de l’acreditació tècnica amb visat col·legial corresponent, si escau.
•
Que disposo de l’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa que li és
d’aplicació

•

Que em comprometo a complir tots els requisits citats i esmentats, durant tot el temps
d’exercici de l’activitat.
Que l’activitat no es desenvolupa en un local, o terreny, en situació d’il·legalitat o que
tingui obert qualsevol tipus d’expedient sancionador.
Que efectuaré el pagament de les taxes, si s’escau, que siguin vigents i d’aplicació, en el
termini que se’m notifiqui.
Que sóc coneixedor que qualsevol falsedat continguda en aquesta Declaració Responsable,
pot ser susceptible de falsedat en document públic i, en conseqüència, objecte d’il·lícit
penal, davant el qual aquesta administració es veurà obligada a l’exigència de les
responsabilitats administratives i/o penals corresponents.

•
•
•

Autoritzacions sectorials preceptives per al funcionament de l’activitat:

La presentació d’aquesta sol·licitud d’autorització automàtica d’activitat
i/o ús d’instal·lacions i material prèvia declaració responsable a
l’Ajuntament, és el document que habilita a l’autorització corresponent
si en el TERMINI DE CINC DIES HÀBILS l’Ajuntament no ha manifestat
cap objecció en contra, la persona sol·licitant podrà iniciar l’activitat,
sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té
atribuïdes l’Ajuntament.
AUTOLIQUIDACIÓ DE TAXES US PRIVATIU D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS
(les entitats del municipi estan exemptes d’aquesta taxa)

Nau municipal, Sala Polivalent,
Preu dia

Total

Nombre dies

57,75 €/dia
Preu hora

Nombre d’hores

11,56 €/dia

Centre Cívic, altres locals municipals
Preu dia

Total

Nombre dies

34,65 €/dia
Preu hora

Nombre d’hores

9,25 €/dia

Import TOTAL de l’autoliquidació

Les dades facilitades seran traslladades a les BASES
DE DADES corresponents i seran tractades d’acord
amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.

Signatura de qui presenta la Declaració Responsable
Data:

Les persones interessades poden exercir en
qualsevol moment els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició que estableix la citat Llei
Orgànica, amb les limitacions legals, atès que són
dades que figuren a expedients i procediments que
gestiona l’Administració Pública municipal.

S’ajusta a les determinacions jurídiques

Vistiplau

El Secretari

L’Alcalde

