AJUNTAMENT DE LA VILA D'AGULLENT
Plaça Major, 1 - 46890 AGULLENT
Tel. 96 290 70 80 / Fax: 96 290 75 66
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1. Dades del declarant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom
nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a l’efecte de notificacions

ACTIVITATS RECREATIVES

Província

CP
Telèfon

Fax

Municipi

Correu electrònic

2. Tipus d’actuació
Obertura d’establiment, mitjançant declaració responsable, per a l’exercici de les activitats incloses al Catàleg d’Espectacles
d’Espectacl Públics,
Activitats Recreatives i Establiments Públics, de l’Annexe de la Llei 14/2010 d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
Recreat
i

Establiments Públics, on no existeix una especial situació de risc.
risc
Documentació requerida:
requerida 1, (2), (3), (4), 5, 6, 7, (8), (9),
(10), (11), (13)
Obertura d’establiment, mitjançant autorització,
autorització per a l’exercici d’una activitat amb un aforament superior a 500 persones o en aquells
 en que existisca una especial situació de risc.
Documentació requerida:
requerida En primera entrega: 1, (2), (3), 4, 5. En segona entrega: 6, 7, 8, 9, (10), (11), (13)
Modificació de l’activitat:
Documentació requerida:

 Sotmesa a Declaració Responsable
1, (2), (3), (4), (5), 7, (8), (9), (10), 11, (13)
 Sotmesa a autorització
Canvi de titularitat de l’activitat:
Documentació requerida:

 Sotmesa a Declaració Responsable
1, (2), (3), 6, 7, (8), (9), (10), (11), 12, (13)
 Sotmesa a autorització
Documentació requerida:
 Obertura d’instal·lació eventual, portàtil o desmuntables de caràcter no permanent.
1, (2), (3), 5, 6, 7, (8), (9), (10), (13)
Altres tipus d’establiments i/o activitats:
Documentació requerida:
 Esportives dins del terme municipal
1, (2), (3), (5), 6, 7, (8), (9), (13)
(1

 Festes locals o patronals
 Altres activitats recreatives que necessiten la utilització de la via pública.
Nota: en parèntesi, aportar si es
d’aplicació.
aplicació.
3. Dades de l’establiment
Grup IAE
Denominació o nom comercial
Emplaçament
Espectacle o activitat segons catàleg annex Llei 14/2010
Superfície
Total: _______________ m²
Ús públic: ____________ m²
Tècnic titulat competent

Plantes

Ambientació musical
 NO.
 SI: ____________ dB(A)

Aforament
Horari d’obertura:
d’obertura
Conforme
Conforme Ordre de Consellería vigent.
Diferent
Diferent horari: _________________
__
Col·legiat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Tot d’acord amb l’article 6 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives
Recrea
i Establiments
Públics, declare baix la meua responsabilitat que son certs les dades que figuren al present document, complint amb els requisits establerts a la
normativa vigent per a l’organització de l’espectacle públic indicat, disposant de la documentació reglamentària que així l’acredita
l’a
indicat a
l’annexe adjunt,, complint amb tots els requisits tècnics i administratius necessaris per a procedir a l’obertura del local descrit i al que em
compromet a mantindre el seu complimentt durant la vigència del mateix.
SOL·LICITA:
Que tenint per presentat esta declaració responsable, junt amb la documentació que s’acompanya i que es detalla en document annex,
s’espedisca l’oportuna llicencia d’obertura.
Agullent, _____ d’__________________
________ de 20___

Firma: __________________________

SR. ALCALDE – PRESIDENT / SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D'AGULLENT

ANNEX DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A ACTIVITATS INCLOSES A LA
LLEI 14/2010 D’ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
El sotasignat declara que disposa i/o aporta còpia de la documentació acreditativa de:
Fotocòpia del Document d'Identitat del comunicant, del representant legal, o del poder de representació, quan s'actue en nom d'altra
 1
persona.
Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta del C.I.F., quan es tracte de persones
 2
jurídiques.
 3 Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor.
Certificat de compatibilitat urbanística i/o llicència d’obres, al qual s’indique que l’establiment i l’activitat a desenrotllar és conforme
 4
amb el planejament urbanístic.
Projecte de l’obra i activitat firmat per tècnic competent i visat pel col·legi professional, si procedeix, descriptiu de l’activitat a
 5
desenvolupar i les mesures correctores adoptades per al compliment de la normativa vigent.
Certificació del tècnic director de les instal·lacions visat pel col·legi professional, si procedeix, on es justifica que l’espectacle públic,
activitat recreativa i l’establiment públic reuneix les condiciones necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a evitar molèsties al
públic assistent i a tercers, així com el compliment de les condiciones que estableix la normativa aplicable a les activitats molestes,
nocives, insalubres i perilloses, entre altres, les següents matèries:

ACTIVITATS RECREATIVES
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
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Seguretat per al públic assistent, treballadors, executants i béns.
Condicions de solidesa de les estructures i funcionament de les instal·lacions, tot d’acord amb allò disposat a la normativa d’edificació.
Condicions i garanties de les instal·lacions elèctriques com a locals de pública concurrència.
Condicions i garanties de la resta d’instal·lacions tècniques que puguen coexistir a l’establiment (tèrmiques, ventilació, gas, etc.).
Prevenció i protecció d’incendis i altres riscos inherents a l’activitat, facilitant l’accessibilitat dels mitjos d'auxili extern.
Condicions de salubritat i higiene de l’establiment.
Condicions acústiques, determinant expressament les condicions d’insonorització dels locals necessària per a evitar molèsties a tercers.
Protecció del medi ambient urbà i natural.
Condicions d’accessibilitat i gaudi de persones discapacitades, tot d’acord amb allò disposat a la normativa sobre accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques.

Certificat acreditatiu de tindre subscrit un contracte d'assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a
tercers derivats de l'explotació de l'activitat i el risc d'incendi, danys al públic assistent o a tercers derivats de les condicions del local
o de la instal·lació així com els danys al personal que hi preste els seus servicis en la quantia determinada reglamentàriament (segons
model annex II.I del Decret 52/2010).
Disponibilitat i aplicació del Pla d’Emergència, elaborat per tècnic competent i subscrit pel responsable del local, segons les normes
d’autoprotecció en vigor i la llei d’espectacles vigent.
Realització de les revisions inicials i periòdiques de les instal·lacions tècniques i de l’establiment, realitzades per Organisme de
Control Autoritzat, conforme estableix la normativa específica, així com la disponibilitat dels diferents contractes de manteniment
per a les esmentades instal·lacions tècniques (electricitat, elevadors, tèrmiques, protecció contra incendis, etc.), si és legalment
exigible per la normativa específica.
 Auditoria acústica:
 Inspecció instal·lació elèctrica:
 Altres certificats tècnics:
 Contractes de manteniment:
Disponibilitat de l’autorització sanitària o inscripció al Registre General Sanitari d’aliments o Registre d’Establiments Menors, així
com contracte amb empresa gestora de residus.
Document gràfic de l'estat final i les seues instal·lacions, visat pel corresponent col·legi oficial, si procedix, per a una modificació
substancial o quan com a conseqüència dels annexos aportats s'haja efectuat una modificació substancial al projecte inicial.
En cas de canvi de titular, títol o document en la virtut del qual s'haja produït el canvi de titularitat de l’establiment.
Altres:
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Firma:

ADVERTÈNCIES
Amb la firma del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
- Amb la signatura i presentació d'esta documentació, es dona consentiment perquè, en la tramitació d'este expedient, les dades d'identitat i les dades cadastrals
de la instal.lació puguen ser consultades mitjançant un sistema de verificació de dades.
- Que d'acord amb allò que s'ha establit per l'article 9.3 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i
Establiments Públics, el termini màxim per a realitzar la visita d'inspecció és d'un mes a comptar de la data en què la seua sol·licitud comunicació ha tingut
entrada en l'Ajuntament.
- Que la seua sol·licitud comunicació no li autoritza per a iniciar l'exercici de l'activitat, que només podrà iniciar-se quan s’atorga la llicència d'obertura. No
obstant això, en el cas que l'Ajuntament no girarà visita d'inspecció de l'establiment en el termini d'un mes, podrà obrir l'establiment públic davall la seua
responsabilitat i prèvia notificació a l'Ajuntament.
- Que no serà necessari girar visita de comprovació quan l'interessat aporta certificat d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), i en este cas
s'expedirà la llicència d'obertura sense més tràmit, podent procedir a l'obertura de l'establiment.
- Que, als efectes del còmput de terminis, el procediment per a la concessió de llicència només s'entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada del
certificat del tècnic director de les instal·lacions i dels altres documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. Les deficiències documentals,
notificades a l'interessat, suspendran el termini assenyalat per a la visita d'inspecció.
- Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa de la incorporació de les
dades personals que resulten d'este expedient, als fitxers automatitzats dels que és responsable este Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les
seues funcions pròpies dins del seu àmbit de competències. Els afectats podran exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de
sol·licitud dirigida a este Ajuntament.

