AJUNTAMENT DE/D’:
SOL·LICITUD DEL CERTIFICAT
D’INNECESSARIETAT DE TÍTOL HABILITANT PER A
L’EXERCICI D’UNA ACTIVITAT

Segell registre d’entrada

NÚM. D’EXPEDIENT
DADES DE L’INTERESSAT:

Notificació per:

Nom:

Cognoms:

Domicili:
Fax:

E-mail

E-mail:

Notificació per:
Cognoms:

Domicili:

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

DADES DEL REPRESENTANT:
Nom:

E-mail

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Fax:

Localitat:
E-mail:

DADES DE L’ACTIVITAT QUE ES PRETÉN EXERCIR:
Activitat que es desenvoluparà:
Emplaçament de l’activitat:

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
Document acreditatiu de la personalitat del titular i, si escau, del representant, així com del document que
acredite la representació.
Justificant del pagament de la taxa municipal corresponent.
SOL·LICITE:
El certificat d’innecessarietat de títol habilitant per a l’exercici de l’activitat anteriorment descrita per tractar-se d’algun dels
supòsits d’exclusió previstos en l’art.
apartat
de l’Ordenança:
NOM DE L’ORDENANÇA (senyaleu el supòsit que corresponga al revers de la sol·licitud).

,

de/d’

de

Signatura del sol·licitant/representant

TAXA EMISSIÓ CERTIFICACIÓ EXPEDIDA A INSTÀNCIA DE PART:

TOTAL QUE CAL INGRESSAR:

Sr/a. alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’:
.

L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les, tot presentant la
sol·licitud a l’Ajuntament corresponent

SENYALEU EL TIPUS D’ACTIVITAT EXCLOSA
Seus festeres on s’efectuen funcions de gestió i administració, i no estiguen obertes al públic (seus festeres de tipus A
segons el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les condicions
i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana.)
Seus d’associacions o fundacions sense ànim de lucre, segons la definició donada per la normativa reguladora del dret
d’associació i el de fundació, que es destinen únicament i exclusiva a funcions de gestió i administració de l’associació,
i no estiguen obertes al públic.
Despatxos professionals domèstics, en els quals es fan activitats professionals titulades que requerisquen la pertinença
a un col·legi oficial, sempre que el servei siga prestat pel titular del seu habitatge, utilitzant-ne alguna de les peces.
Oficines domèstiques, en les quals l’activitat siga prestada pel titular al seu habitatge, utilitzant-ne alguna de les peces.
L’exercici de la docència al domicili particular, sempre que el servei siga prestat pel titular al seu habitatge, utilitzantne alguna de les peces.
Els quioscos per a la venda de premsa, revistes i publicacions, llepolies, flors i altres de naturalesa anàloga situats als
espais d’ús públic del municipi, considerant-se implícita en la concessió el corresponent títol habilitador.
Els establiments situats a parades de mercat municipals que es regularan segons la normativa municipal d’aplicació,
llevat de les activitats sotmeses a l’àmbit d’aplicació de la Llei 14/2010.
La instal·lacions d’antenes o estacions radioelèctriques i altres instal·lacions anàlogues que resulten complementàries
o auxiliars d’altra indústria principal.
Els usos residencials i les instal·lacions complementàries privades (trasters, locals per a un ús exclusiu de reunió de la
comunitat de propietaris, etc.)

