Les dades personals arreplegades podran ser inclosos en un fitxer i tractats per l'Ajuntament responsable del fitxer i podran ser cedits de conformitat amb la llei, podent
l'interessat exercir davant del mateix els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició tot això s'informa en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resto de normativa aplicable.

DRIE. DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’OBERTURA D’INSTAL·LACIONS EVENTUALS,
PORTÀTILS O DESMUNTABLES

PERSONA INTERESSADA
Cognom i Nom / Denominació Social
NIF/NIE/CIF

Telèfon
Adreça electrònica

Fax

DADES REPRESENTANT
Cognom i Nom
NIF/NIE/CIF

Telèfon
Adreça electrònica

Fax

DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS
Carrer/Plaça/Av./Camí/Urb.

Núm./Parc.

Codi Postal

Localitat

Esc.

Planta

Porta

Província

DADES DE L’ACTIVITAT (Camps a complimentar obligatòriament)
Emplaçament (c/ o Pl/)
Descripció de l’activitat

Referència cadastral
Data inici de l’activitat:

Data finalització:
Superfície ocupada:

DECLARE RESPONSABLEMENT
Segons el que estableix l’article 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics: La persona sotasignada declara, sota la
seua responsabilitat, que la instal·lació eventual, portàtil o desmuntable , compleix amb les condicions
tècniques generals i de legalitat (inclosa assegurança de responsabilitat civil) exigides en la normativa
reguladora del procediment administratiu que es refereix esta manifestació.

SOL·LICITE: Que s’expedisca la llicència d’obertura.
LLOC, DATA I FIRMA
Lloc:
Firma sol·licitant o representant:
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Data:
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DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA.

□ A)

Memòria descriptiva de l’espectacle o activitat a la que es destina la instal·lació, amb
inclusió de les dades del titular, justificació de l’emplaçament proposat i incidència de la
instal·lació en l’entorn.

□ B) Memòria Tècnica Constructiva.
□ C) Memòria de mesures contra incendis.
□ D) Memòria del sistema i càlcul d’evacuació.
□ E) Memòria d’instal·lacions elèctriques.
□ F) Documentació gràfica.
□ G) Pla d’autoprotecció, o, si escau, pla d’actuació davant emergències.
□ H) Certificat final emès per tècnic o òrgan competent i visat, si escau, per un col·legi
professional, en el qual s’acredite que les instal·lacions i l’activitat compleixen tots els
requisits preceptius segons la normativa aplicable.

□

I) Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d’assegurança en els termes
indicats en la Llei 14/2010, de 3 de desembre.

□ J) Fotocòpia del justificant d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
□ Kj) Fotocòpies del NIF, Passaport o CIF del sol·licitant i del representant (quan no es
presente consentiment perquè l’Ajuntament puga consultar les dites dades mitjançant un
sistema de verificació de dades)

□

L) En cas que l’interessat actue en representació, esta haurà d’acreditar-se per
qualsevol mitjà vàlid en dret (fotocopia del poder de representació quan s’actue en nom
d’altra persona; i fotocopia de l’escriptura de constitució o modificació i del poder de
representració, quan es tracte de persones jurídiques).
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