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.

LE1. SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES
I ESTABLIMENTS PÚBLICS

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.

Esc.

Planta

Telèfon

Codi Postal

Localitat

Porta

Província

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

Referència cadastral
□ Amb ambientació musical

□ Sense obra
□ Amb obra

□ Sense ambientació musical

Nº Expedient:

EXPOSE:
Que segons el que disposa l’article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, estan subjectes a llicència d’obertura els
espectacles públics i activitats recreatives que es realitzen en establiments públics amb un aforament superior
a les 500 persones, en aquells que existisca una especial situació de risc o en aquells en què així s’indique
expressament en la susdita llei.

SOL·LICITE:
Llicència d’obertura

LLOC, DATA I FIRMA
Lloc:
Firma sol·licitant o representant:
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Data:
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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
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DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA.

□

A) Projecte de l’obra i activitat signada per un tècnic competent i visat, si és procedent,
pel col·legi professional, per duplicat exemplar en paper i una copia digitalitzada en suport
informàtic.

□

B) Informe Urbanístic-Certificat de Compatibilitat Urbanística, o còpia de la sol·licitud del
mateix, si és el cas.

□

C) Estudi d’impacte ambiental (exemplar per duplicat) quan el projecte estiga sotmès a
avaluació d’impacte ambiental d’acord amb la normativa vigent en la matèria, llevat que ja haja
sigut efectuada la susdita avaluació en el si d’un altre procediment autoritzatori, i en aquest cas
s’haurà d’aportar còpia del pronunciament recaigut.

□ D) Estudi acústic d’acord amb allò establert a l’article 36 i següents de la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació acústica.

□

E) Còpia del resguard per qual se certifica l’abonament de les taxes municipals
corresponents.

□

F) 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)

□ G) 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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