SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’ESPECTACLES
PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
SOL·LICITANT
Titular
Tipus Via
Núm:
Municipi:
Telèfon:

(Cognoms,
nom
denominació social)

NIF/CIF:

/

Nom Via
Esc:

Pis:

Porta:

Apt. Correus:
C.P.:
Web:

E-mail:

REPRESENTANT LEGAL. ADREÇA ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS
Titular
Tipus Via
Núm:
Municipi:
Telèfon:

(Cognoms,
nom
denominació social)

NIF/CIF:

/

Nom Via
Esc:

Pis:

Mòbil:

Porta:
Fax:

E-mail:

Apt. Correus:
C.P.:

DADES DE L’ESTABLIMENT
Nom comercial:
Referència cadastral:
Tipus Via
Nom Via
Núm:
Esc:
Municipi:
Telèfon:
Mòbil:

Pis:

Porta:
Fax:

E-mail:

Apt. Correus:
C.P.:

Descripció
Activitat principal
Descripció
Altres Activitats
Codificació segons Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Annex:
Apartat:
prevenció i control de les activitats. (Annexos II i IV)
Codificació i descripció segons Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. (Annex I)

Activitat sotmesa a control preventiu de la Generalitat segons Llei 3/2010, de 18 de febrer, de SI
prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, infraestructures i edifcis (Annex I, II).
NO
INFORMACIÓ ADDICIONAL (La que el sol·licitant consideri adient. )

EXPOSO: Que acompanyo la documentació necessària per tal d’obtenir llicència per exercir l’activitat:

Documentació acreditativa de la representació, si escau.
Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del
tècnic responsable de l’execució del projecte i que expedirà el
certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les
instal·lacions a la llicència atorgada.
En el cas d’activitats que , tot i que no estan incloses en la
legislació d’accidents greus, projecten tenir alguna de les
substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o mol
tòxiques, de conformitat amb els llindars que s’estableixen a la
normativa de seguretat industrials, la informació que determina la
legislació d’accidents greus.
Amb caràcter voluntari, s’ha d’indicar el sistema i procediment per
a la verificació del funcionament dels autocontrols de l’activitat de
l’activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del
tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable de
la seva aplicació.
En espectacles públics i activitats recreatives: memòria de
seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, memòria de protecció de la
higiene i la salut de les persones, sistemes de control d’aforament
(segons art.97 del Decret 112/2010).
Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de
confidencialitat, d’acord amb la legislació.
Estudi d’impacte ambiental, si escau (3 exemplars).
Sol·licitud de llicència urbanística, opcionalment.

Projecte bàsic amb estudi ambiental, que haurà
d’incloure l’estudi d’impacte acústic, signat per un
tècnic competent (3 exemplars).
Documentació preceptiva en matèria de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei
3/2010 (3 exemplars) i segons el que determini
l’ordenança municipal per a les activitats no incloses
als annexos I i II de l’esmentada Llei.
En el cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de
les dejeccions ramaderes amb les condicions i
continguts determinats al Decret 136/2009.
En espectacles públics i activitats recreatives,
declaració responsable de la persona titular o
organitzadora on faci constar el compromís de
contractació d’una assegurança de responsabilitat
civil i de disponibilitat de la finca del local.
Qüestionari de l’activitat degudament omplert.
Declaració de coincidència de la documentació
presentada en suport electrònic i en suport paper.
Característiques del sòl on s’emplaça l’activitat
projectada, si escau.
Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la
legislació aplicable a l’activitat.

Altres documents que s’hauran d’aportar segons el que disposin les ordenances reguladores de la intervenció de
les activitats i les ordenances fiscals.
Declaració responsable del tècnic competent sobre la seva
habilitació segons model normalitzat.

Resguard acreditatiu que acrediti que s’ha pagat la
taxa.

La documentació es pot aportar en suport paper, es presentarà com a mínim una còpia en suport electrònic en format PDF.

SOL·LICITO:
Llicència ambiental, d’acord amb de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats.
Llicència d’espectacles i activitats recreatives, d’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i ales activitats recreatives.
Modificació substancial d’una activitat subjecta a llicència.
SIGNATURA:

A _______________________

el

____

de

_____________

del

20______

Il·lm. Sr./a. alcalde/essa de l’Ajuntament de:
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les vostres
dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de ______________________________________________________ La
finalitat del qual és la gestió dels expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés,
rectificació,
cancel·lació
i
oposició
adreçant
un
escrit
al
Registre
General
de
l’Ajuntament
de
_________________________________________ , adreça________________________________ , adjuntant còpia del document d’identitat.

