AJUNTAMENT DE GARRIGÀS
Pl. Ajuntament, 2 17476 GARRIGÀS
ALT EMPORDÀ
Tel./Fax: 972 56 80 83
secretaria@ajuntamentdegarrigas.cat
www.ddgi.es/garrigas

REGIM DE COMUNICACIO D’ACTIVITATS INNOCUES
.....................................................................................................,
.......................................................................
amb
DNI
número..............................,
en
nom
i
representació
de
l’empresa................................................................................................,
...............................................................................................,
amb
NIF
número
....................,
amb
domicili
a
efectes
de
notificacions
a
..............................................................
..............................................................
actuant
en
quali
qualitat
de
............................................., ostentant poders vigents i suficients, de conformitat amb
l’escriptura número de protocol ............., de data...................................................,
EXPOSO:
1.- Que vull iniciar l’activitat
ivitat de ......................................................................
.......................... al local
situat a ............................................................. .
2.- Que declaro sota la meva responsabilitat de conformitat amb el que es disposa en
l’article
cle 71bis de la llei 30/1992, de 26 de novembre de regim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu
administratiu comú. Modificada per la llei
25/2009, de 22 de desembre de modificació de diverses lleis
llei per a la seva adaptació a
la llei del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, que compleixo amb els
requisits establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o
facultat o per al seu exercici, així com que disposo de la documentació que així ho
acredita
dita i que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període de
temps inherent a aquest reconeixement sense perjudici de les facultats de
comprovació, control i inspecció que tingui atribuït aquest ajuntament.
3.- Acompanyo a la present sol·licitud:
- NIF, NIE o CIF del titular de l’activitat
- Plànols d’emplaçament i de planta del local
- Justificant d’adquisició dels extintors o certificat emes per l’empresa instal·ladora.
- Que en data .............. he obtingut la llicència urbanística
urbanística per realitzar les obres i
instal·lacions , les quals s’han finalitzat en data..........
- Que disposo de l’informe urbanístic favorable de compatibilitat de l’activitat, emès
per l’Ajuntament en data ................
- La descripció de les instal·lacions de l’activitat signat i complimentat pel titular.
- Altres documents aportats:
aportats
Garrigàs,

(Signatura)

