.
LLICÈNCIA MUNICIPAL 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. DADES ACTIVITAT
2.1 Que qui subscriu o el seu representant vol inicial l’activitat següent:
Tipus d’activitat:
Activitats secundàries o complementàries:
Emplaçament de l’activitat:
Codi CCAE:

Documentació obligatòria que cal adjuntar:
Projecte bàsic signat pel personal tècnic competent
Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat
que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental
Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa
d'avaluació de la mobilitat generada i d'acord amb el que disposa l'Ordenança.
Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les
ordenances sobre contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la
contaminació acústica o aquella que la substitueixi.
Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la
normativa sectorial reguladora i l'Ordenança.
Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acredita que es
disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l'Ordenança i, en tot cas, els que
preveu el Decret 112/2010 de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de la Llei
11/2009, de 6 de juliol.
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació
acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i
control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i
de les activitats a desenvolupar-hi.
Document acreditatiu de la designació per la persona sol.licitant de la llicència de la

.
persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha
d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada.
Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació
professional de la persona designada.
Declaració de les dades que, segons la persona sol.licitant, gaudeixen de
confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara,
si escau
Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci
constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que
cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.
Altra documentació:
Documentació que obra en poder de l’Ajuntament:
Informe urbanístic favorable. Referència _______________________
Justificant acreditativa del pagament de la taxa. Liquidació número
_______________________
Altra documentació (llicències d’obres, aprofitament de béns de domini públic
municipal, ...). Referència _______________________
3. DECLARO RESPONSABLEMENT
- Que em comprometo a contractar una assegurança de responsabilitat civil que
cobreixi el risc de l'activitat per les quanties que s'estableixen al Decret 112/2010,
del 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats
recreatives i que estarà en vigor quan s'obri l'establiment.
- Que tinc disponibilitat de la finca o local on s'ubicarà l'activitat o establiment.
- 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. SOL·LICITO
Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i que, un cop seguits els tràmits previstos
a la Llei, m'atorgueu la llicència municipal sol·licitada.
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).

