.
COMUNICACIÓ PRÈVIA de modificació no substancial d’una activitat recreativa
1. DADES IDENTIFICATIVES
Dades de la persona sol·licitant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:
DNI/NIF:
Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):
Dades de la persona representant
NOM I COGNOMS:
ADREÇA:
MUNICIPI:

CP:

TELÈFON:
DNI/NIF:
Adreça de notificació (omplir només si és diferent a l’anterior):

2. EXPOSICIÓ DE FETS I COMUNICACIÓ
2.1 Que qui subscriu o el seu representant vol inicial l’activitat següent:
Tipus d’activitat:
Emplaçament de l’activitat:
2.2. Que l’esmentada activitat es troba inclosa en els supòsits de l’article 124 del Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Espectacles i Activitats
Recreatives, pel qual se sotmet al règim de Comunicació prèvia, i que per al seu exercici
disposo de les autoritzacions i llicències sectorials necessàries requerides per la normativa
vigent.
2.3 Que adjunto, als efectes de donar compliment al règim de Comunicació Prèvia que és
d’aplicació a l’activitat esmentada, la documentació següent:
Documentació obligatòria que cal adjuntar:
Memòria tècnica amb plànols indicant les modificacions projectades i justificant la no
substancialitat de les modificacions.
Per activitats classificades en l’annex I de la Llei 3/2010: Certificació tècnica de
control inicial favorable en matèria de condicions de protecció contra incendis realitzada
per una entitat col·laboradora de l’Administració (1 còpia) 1 (Marqueu aquí si l’activitat no
es classifica en l’annex I de la Llei 3/2010)
).
Dades i domiciliació bancària del rebut de la taxa d’escombraries.
Justificant de pagament de les taxes municipals.
Altra documentació:

1

Prèviament cal haver tramitat la consulta prèvia potestativa

.
3. DECLARO RESPONSABLEMENT
- Que es realitzarà una modificació no substancial en l'activitat identificada en aquesta
comunicació, la qual s'està exercint sota l'empara del corresponent i vigent títol
d'intervenció legalment requerit.
- Que d'acord amb el disposat a l'article 59 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, he de
comunicar a l'Ajuntament l'esmentada modificació no substancial de l'activitat i, per tal
de poder-la dur a terme, compleixo els requisits establerts per la normativa vigent,
disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el
compliment durant el seu exercici.
- Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la
documentació que s'adjunta, i que estic obligat a comunicar qualsevol nova variació que
pugui produir-se d'ara en endavant.
- Que disposo de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen
cobertura a la responsabilitat de l'activitat, si escau.
- Que en cas d'actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris per
a tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o
notificacions.

4. AUTORITZO
L'Ajuntament a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per
comprovar el compliment de les condicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que
pugui verificar-les durant la seva vigència
5. EFECTES DE LA COMUNICACIÓ
- Formalitzada aquesta comunicació de modificació no substancial, la modificació es
podrà dur a terme si l'òrgan ambiental la considera no substancial o bé si no
manifesta el contrari en el termini d'un mes.
- La modificació no substancial es durà a terme sota l'exclusiva responsabilitat de la
persona titular i sense perjudici d'haver de disposar dels títols administratius
habilitants o controls inicials que, d'acord amb la normativa sectorial, siguin
preceptius.
- Aquesta comunicació no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat,
facultats sobre el domini públic, el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna
cobertura e efectes contraris a l'ordenament vigent.

Lloc i data:
Signatura:

AJUNTAMENT DE PERALADA

Les dades de contacte que s’han indicat seran les vies de comunicació que s’utilitzaran.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Peralada. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant
sol·licitud expressa adreçada a l’Ajuntament de Peralada, pl. Gran, 7 (972 53 80 06).

