DECLARACIÓ RESPONSABLE
DADES DEL DECLARANT
NOM

N.I.F.

DIRECCIÓ

TELÈFON

MÒBIL

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DEL REPRESENTANT
NOM

N.I.F.

DIRECCIÓ

TELÈFON

MÒBIL

C.P.

LOCALITAT

PROVÍNCIA

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

DADES DE LA NOTIFICACIÓ
PERSONA A NOTIFICAR

MIG PREFERENT DE NOTIFICACIÓ

o Sol·licitant
o Representant

o Notificació postal
o Notificació electrònica

DECLARA
PRIMER.

Que

es

disposa

a

exercir

l’activitat

de

________________________________________________________, classificada
como

__________________________________________________________

[espectacle

públic/activitat

recreativa/establiment

públic],

inclosa

en

el

Catàleg

d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Llei 14/2010,
de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments

Públics,

que

se

desenvoluparà

en

____________________________________________________________, de data
_________ a data ___________, amb un horari de _____ hores a _____ hores i para
un aforament de _________ persones.
SEGON. Que complix amb tots els requisits exigits per la normativa aplicable
per a l’exercici de dita activitat.

TERCER. Que es compromet a mantenir el compliment de dits requisits durant
el període de l’exercici de l’activitat de ____________________________________.
QUART. Acompanye junt a la sol·licitud de los següents documents:
— Projecte d’obra i activitat conforme a la normativa vigent firmat pel tècnic
competent i visat, si així procedix, pel col·legi professional.
— En el seu cas, còpia de la declaració d’impacte ambiental o de la resolució
sobre la innecessarietat de sotmetiment del projecte a avaluació d’impacte
ambiental, si l’activitat es correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació
ambiental.
— Així mateix, en el supost de l’execució d’obres, es presentarà certificat final
d’obres i instal·lacions executades, firmades pel tècnic competent i visades, en el seu
cas, pel col·legi oficial corresponent, acreditatiu de la realització de les mateixes
conforme a la llicència.
En el supost que la implantació de l’activitat no requerira l’execució de ningun
tipus d’obres, s’acompanyarà el projecte o, en el seu cas, la memòria tècnica de
l’activitat corresponent.
— Certificats expedits per l’entitat que dispose de la qualificació d’Organisme
de Certificació Administrativa (OCA), pel que s’acredite el compliment de tots i
cadascun dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per
a l’apertura de l’establiment públic. Reglamentàriament, es determinaran les
condicions i requisits exigibles a les entitats que es constituïsquen com a Organismes
de Certificació Administrativa (OCA).
Alternativament, certificat emés pel tècnic o òrgan competent i visat, si així
procedix, pel col·legi professional, en el que s’acredite el compliment dels requisits
establerts a la normativa vigent per a la realització de l’espectacle públic o activitat
recreativa de que es tracte.
— Certificat que acredite la subscripció d’un contracte d’assegurança.
— Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las taxes municipals
corresponents.

________________________, a ___ de __________ de 20__
Firma del declarant,

Signat: _______________________
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS

