ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS

PROCEDIMENT PER AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA
1ª FASE
NO REQUEREIX EXECUCIÓ D’OBRES

SOL·LICITA LLICÈNCIA D’OBRES CONJUNTAMENT

DADES DE L’INTERESSAT
DNI/NIF/CIF

Primer Cognom / Raó Social

Segon Cognom

Nom

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon)
S’adjunta DNI del representant
DNI

S’adjunta document acreditatiu de la
t ió
Segon Cognom
Nom

Primer Cognom

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili (C/, Pl. Av.)
Municipi

Nú
m.
Província

Tel.

Bl
.

E
sc

Pi
s

P
ta

Codi Postal

Correu electrònic

DADES DE L’ACTIVITAT
Nom comercial:

Referència cadastral (Aquesta dada serà obligatòria):

Breu descripció de l’activitat:

POTÈNCIA INSTAL·LADA:

Emplaçament:

Establiment públic amb aforament superior a 500 persones.
Establiment amb recinte de risc especial alt. 1) segons paràmetres
POTÈNCIA instal·lada >50kW.

establerts

en

DB-SI

del

CTE.

2

2)

Cuines

amb

Establiment amb recinte o espai amb càrrega tèrmica global superior a 400 MJ/m .
Establiment que requereixen llicències excepcionals: edificis inscrits en l’ inventari General de Patrimoni Cultural Valencià o
catàleg d’edificis protegits quan les seues característiques arquitectòniques no permeten el ple compliment de les condicions
tècniques establides amb caràcter general.

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Descripció:

Data prevista d’inici:

PRESSUPOST:

Termini d’execució:

DADES DEL CONSTRUCTOR DE L’OBRA
Nom/Raó social:

Firma del constructor:

Tel. de contacte:
Alta IAE:
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OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA:
NO requereix ocupació de via
pública.
SI requereix ocupació de via pública (col·locació de bastides, contenidors o altres instal·lacions necessàries
per a l’execució de l’obra). En este cas, s’ha de sol·licitar expressament l’autorització utilitzant el model
normalitzat de l’Ajuntament amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 3 DIES HÀBILS.
DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA (omplir en cas que el projecte no estiga visat)
DNI/NIF

Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

TITULACIÓ

COL·LEGI PROFESSIONAL I Núm. DE COL·LEGIAT

Tel.

Correu electrònic

El tècnic que subscriu declara sota la seua responsabilitat que:
D'acord amb les atribucions professionals de la titulació que posseïsc,
tinc competència per a la redacció i firma del projecte tècnic de l'activitat
referenciada.
No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i
fi
d t l
j t

Firma:

Alcalali,_

de

_de

EXPOSA
Sol·licita llicència d’obra si s’escau i autorització per a la instal·lació de l’establiment segons l’art. 10 i 14 de la Llei
14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Dispose de la documentació completa i manifeste el compromís de implantar l’activitat de conformitat amb les
mesures establertes en la normativa aplicable i al seu manteniment durant l’exercici de la mateixa (art. 69 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA
Imprés acreditatiu del pagament de l’impost d’obres si
s’escau.
Imprés de liquidació acreditatiu del pagament de la taxa corresponent per a l’obertura de
l’activitat.
Fotocòpia del DNI. Si és persona jurídica, còpia del document de constitució de la societat (art. 70 Llei 30/1992) i dels
poders de representació de qui firma.
Certificat
favorable
de
compatibilitat
urbanística.
1 exemplar de la memòria tècnica de l’activitat acompanyada de memòria valorada de les obres o projecte d’obres si
s’escau. Estaran subscrits per tècnic competent.
En cas que no estiga visat, s’acompanyarà declaració responsable realitzada pels tècnics competents, projectistes i pel
director de l'execució de les obres de disposar de la titulació i de no trobar-se inhabilitat per a la redacció i firma de
projectes.
Descripció dels rètols comercials, tendals i altres elements a instal·lar en la façana (aire condicionat, etc),
s’acompanyarà de plànols descriptius o composició fotogràfica d’aquests elements. També s’indicarà els materials i
colors a emprar en la façana, quan corresponga.
Estudi acústic (art. 36 Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de protecció contra la contaminació).
Si es requereix ocupació de la via pública: fotografies numerades de l’estat actual del paviment i de les
voreres. Còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.

DATACIÓ I FIRMA
Firma:

Alcalali,

de

de

_

Sr. Alcalde/sa de l’Excm. Ajuntament d’Alcalali
Les dades que ens facilita seran incloses en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Al cal al i, la finalitat del qual és la gestió administrativa dels assumptes referents a
l’Àrea d’Activitats en l’exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seves competències i, en particular, per a l’atenció de la llicència, permís o
autorització instada en el present document. Així mateix, vostè autoritza l’Ajuntament a la consulta de totes aquelles dades que obren en el seu poder i que siguen
necessàries per a la tramitació de l’expedient i l’informem que les seves dades no seran cedides a tercers llevat que siga necessari o obligatori comunicar-les a les entitats

públiques per a la gestió de la seva sol·licitud, així com en els supòsits previstos en la legislació vigent, i que. D’acord amb allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercir-ne els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit,
acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o altre document d’identificació equivalent, adreçada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Alcalali o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina municipal, amb l’exhibició del DNI original o document equivalent.

