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.

LE2. COMUNICACIÓ COMPLIMENT PREVI COMPROVACIÓ
(LLICÈNCIA OBERTURA ESPECTACLES)
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
Nº d’expedient:

□ Amb obra
Nº Ex.
□ Sense obra

COMUNIQUE:
En base a allò establert en l’article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat, d’Espectacles
Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, COMUNIQUE que complisc amb tots els requisits i
obligacions que establix la llei, i el requerit per la resolució expressa a que fa referència aquest mateix article
10 de la Llei 14/2010, i aporte la documentació justificativa al compliment, als efectes, de que per
l’Ajuntament s’efectue visita de comprovació prèvia a la concessió de la corresponent llicència d’obertura,
quedant assabentat de la advertències indicades al dors.
LLOC, DATA I FIRMA
Lloc:
Firma sol·licitant o representant:
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Data:

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.

DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA.

□ A) Certificat del tècnic director de les instal·lacions, visat pel seu col·legi profesional, si procedira , en el
qual s’especifique que la instal·lació i l’activitat s’ajusten al projecte tècnic aprovat i compleixen els
condicionaments requerits.

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

□ C)Documentació requerida en la resolució de l’Ajuntament, per la que se comunica al
sol·licitant els condicionaments tècnics i requisits derivats de la tramitació de
l’expedient (exemplar per triplicat)

□ D) Certificat de l’Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s’acredita el
compliment dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per
a l’obertura d’establiments públics.

□ E) Fotocòpia del justificant d’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
□ F) Auditoria acústica d’acord amb la 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.

□ G) Justificant de registre d’instal·lacions en els Serveis Territorials d’indústria de Valencia.
□ H) Altres

- D’acord amb el que estableix l’article 10.2 de l’esmentada Llei 14/2010, transcorregut el termini d’un mes des
de la presentació de la comunicació de compliment, degudament acompanyada de la documentació requerida,
sense oposició o inconvenients per part de l’Ajuntament, o sense que s’efectue visita de comprovació per
l’Ajuntament, podrà iniciar-se l’exercici de l’activitat, prèvia notificació a l’Ajuntament.
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