DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBERTURA
Sol·licitant / Interessat
Nom i Cognoms

NIF/CIF

Adreça
Població

Telèfon

Telèfon mòbil

email

Representat per

Fax

NIF

Adreça

Exposició de fets i petició que es formula
TIPOLOGIA:
Inici d’una nova activitat
Modificació d’una activitat existent
Canvi de Titularitat de l’activitat
DADES DE L’ESTABLIMENT
Adreça: __________________________________________________________________________________
Adreça d’accés: ____________________________________________________________________________
Telèfon: ______________________ Adreça electrònica: ___________________________________________
Referència Cadastral: ________________________________________________________________________
DADES DE L’ACTIVITAT
Nom Comercial de l’activitat: __________________________________________________________________
Activitat Principal: ___________________________________________________________________________
Codi CCAE: ___________________ Codi IAE: ______________
Activitats Secundàries: ________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT
Paràmetres Generals:
Superfície Total (m2): ______________ Superfície útil (m2): ______________ Alçada (m): _______________
Superfície Magatzem (m2): _________________ Alçada Magatzem (m): _______________________
Potència Contractada: ______________ Horari de funcionament: _____________
Aforament estimat (núm. usuaris) : __________________________

Documentació que obra en poder de l’Ajuntament
Llicència o comunicació prèvia d’obres (si és el cas)
Referència acreditativa d’haver-la obtingut:
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic
Justificació acreditativa que s’ha realitzat el pagament de la taxa corresponent.

Il.lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Ripollet

Declaro responsablement






Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que se’n
mantindrà el compliment durant l’exercici de l’activitat
Que disposo d’un certificat tècnic acreditatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o
establiment.
Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic
Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i
rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
Que les dades consignades a la declaració són certes.

Autoritza
L’Ajuntament de Ripollet a verificar les meves dades a altres Administracions o Organismes per comprovar el compliment
de les condicions requerides per a l’exercici de l’activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

Efectes de la presentació de la declaració responsable








Un cop efectuada la Declaració, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones
titulars i tècniques que hagin realitzat certificacions, i alhora faculta a l’administració per a dur a terme qualsevol
actuació de comprovació.
La Declaració no atorga a la persona o empresa titular de l’activitat, facultats sobre el domini públic, els servei públic
o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l’ordenament vigent.
La inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada consignada en aquest document serà posada en coneixement de la
persona titular que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sens perjudici de les
responsabilitats a les quals s’hagués de fer front, sens perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies
a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.
L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la
normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una
durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones,
els béns o el medi ambient.
Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en
els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

En aplicació de l'article 52 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPS), els informo que estic assabentat que les dades que
s’enregistren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat i s’utilitzaran amb l’objecte pel qual han estat recollides; i què puc fer ús del dret d’accés, rectificació o
cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Ripollet, c/ Balmes 2, 08291 Ripollet, a l’atenció del responsable del
fitxer

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud.

Ripollet,
Signatura

Il.lm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Ripollet

