ADREÇA DE L’HABITATGE: .......................................................................................................
Titular (persona física o jurídica)
Nom: ..................................................................................................... DNI: .................................
Domicili:............................................................................................................................................
de....................................CP.................telèfon............................................Mòbil...........................
Fax: ...................................
Correu electrònic: ......................................................
Representant (si escau)
Nom: ..................................................................................................... DNI: .................................
Domicili:............................................................................................................................................
de....................................CP.................telèfon............................................Mòbil...........................
Fax: ...................................
Correu electrònic: ......................................................
DECLARO RESPONSABLEMENT*:
Que compleix els requisits establerts a la normativa vigent per a accedir a l'exercici de l'activitat i
es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat.
Que disposa de cèdula d’habitabilitat o de l'informe emès per un tècnic competent per a obtenir-la.
Que l'habitatge indicat està suficientment moblat i dotat d’aparells i estris necessaris per a la
correcta prestació del servei d’allotjament en relació amb la totalitat de places de què disposa i en
perfecte estat d’higiene.
Que l'activitat s'exerceix de conformitat amb el règim jurídic del sòl.
Que la persona indicada a l’apartat de “PROPIETÀRI/ÀRIA” ostenta la titularitat de l’immoble.
Que disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat civil de l’habitatge
Que qualsevol alteració o modificació de dades serà comunicada.
Que, en cas d'actuar com a representant, la persona titular responsable de la gestió d'aquest
habitatge disposa de títol suficient del/ de la propietària per a la gestió de l'habitatge indicat.
Lloc i data:
Signatura titular (o representant)

Signatura del gestor

Nota *: La inexactitud, falsedat o omissió, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi o incorpori a la declaració,
determinarà la impossibilitat de continuar l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància de tals
fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a què doni lloc i a l’obligació de l’interessat a restituir la
situació jurídica, així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte, durant un període de 5 anys, d’acord
amb allò establert a l’article 71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques y del
Procediment Administratiu Comú.

