ESPAI PER A
SEGELL REGISTRE

CODI ORGÀNIC UNITAT 09020211

(A
24) ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
A2
DADES DE L’/DE LA INFRACTOR/RA
LLINATGES I NOM
O RAÓ SOCIAL(*):

NIF/CIF(*):

REPRESENTANT(**):

NIF/CIF(**):

ACOMPANYA MODEL DE REPRESENTACIÓ / MODEL APUD ACTA MUNICIPAL (**)
ACOMPANYA PODER DE REPRESENTACIÓ VIGENT (**)
CONSTA ACREDITADA LA REPRESENTACIÓ A L’EXPEDIENT NÚM. _______________ DEL DEPARTAMENT MUNICIPAL __________________________________
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS(*):

NÚM.
o KM:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.(*):

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

BLOC:

ESC.:

PIS:

PORTA:

(*) DADES OBLIGATÒRIES
(**) DADES OBLIGATÒRIES NOMÉS EN CAS DE REPRESENTACIÓ

EXPÒS:
1)
2)

3)

Que he rebut una notificació relativa a l’expedient sancionador DAS
, on es proposa una sanció de
de data

, incoat per Decret de batlia núm.

,

€.

Que a la mateixa notificació s’indica el següent:
-

D’acord amb l’art.107.6 de la Llei 7/2013, “les sancions econòmiques poden fer‐se efectives en el termini màxim de
quinze dies, a partir de la notificació de l’inici del procediment sancionador, amb una reducció del 50% sobre la quantia
corresponent que s’hagi consignat en l’acte en què se’n decideixi l’inici; en conseqüència, la persona interessada ha
d’expressar la conformitat amb la infracció constatada”.

-

D’acord amb l’art. 10 del Decret 14/1994, de 10 de febrer, i l’art. 85 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre, el
reconeixement de responsabilitat per part de l’infractor podrà donar lloc a la resolució del procediment amb la
imposició sense més tràmit de la sanció que pertoqui. Quan aquest reconeixement s’acompanyi del desistiment o
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció suposarà la reducció, com a mínim, del 20%
sobre l’import de la sanció proposada.

Que d’acord amb el dit Decret, reconec la meva responsabilitat i renunciï a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la
sanció.

SOL∙LICIT:
La imposició de la sanció amb una reducció del 50% sobre la quantia consignada, havent rebut notificació de l’inici del procediment
, sense que hagin transcorregut els 15 dies a què es refereix l’article 107.6 de la
sancionador assenyalat en data
Llei 7/2013.
La imposició de la sanció amb una reducció del 20% sobre la sanció proposada, per pagament voluntari en un moment posterior al
termini de 15 dies assenyalat i anterior a la resolució del procediment.
En tots dos casos, aquest pagament voluntari el podrà realitzar a la Recaptació municipal ubicada a la Plaça Santa Eulàlia, núm. 9, 1r, de
9.00 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.

Palma,

d

(Firma de l’/de la infractor/ra)

de

Per a no aportar documents elaborats per l’Administració, el
sol∙licitant declara la veracitat de les dades consignades i autoritza
que es verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics necessaris i
disponibles per a les administracions públiques
SI
NO

Tramitació: Departament d’Activitats i Seguretat d’Establiments. Av. de Gabriel Alomar, 18, 2a planta (edifici Avingudes), 07006 Palma.
Tel. 971 44 94 24 (consultes) i 971 44 94 21 (cita prèvia). Fax 971 44 94 20. www.palma.cat
MODEL NORMALITZAT DE (A24) ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT (12/06/2019)

