Llicència Ambiental Subjecta a Espectacles (Restaurant, Bars...)
Sol·licitud de procediment d’obertura subjecta al regim jurídic de la Llei 14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat, de
espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

DADES PERSONALS

Nom i Cognom

DNI

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel

Correu Electronic

DADES DE L’ACTIVITAT
Activitat:

Emplaçament:

Antecedents(si cal):
Aforo del local:

M2 del local:

DECLARACIÓ RESPONSABLE:
Com a titular de la activitat dalt assenyalada manifeste baix la meua responsabilitat que compleixc
amb tots els requisits establerts en la normativa vigent per l’obertura d’un establiment públic, que
dispose de la documentació que així ho acredita i que em compromet al seu compliment durant la
vigència del mateix.
Firma:

Data:

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Favara,
com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així
mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el
que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades d Caràcter Personal(BOE núm. 298, de
14 de desembre)
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Llicència Ambiental Subjecta a Espectacles (Restaurant, Bars...)
Sol·licitud de procediment d’obertura subjecta al regim jurídic de la Llei 14/2010, de 3 de desembre de la Generalitat, de
espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN
• Document de compatibilitat urbanística.
• Documentació Tècnica (projecte bàsic d’obres, estudi seguritat i salut, projecte d’activitat,
estudi acústic, certificat de OCA, certificat final d’instal·lació i pla d’emergència).
• Taxes corresponents.
• Assegurança de responsabilitat civil.

N.I.F.:P-4612500-A
TEL: 961769002
FAX: 961769427

PLAÇA SANT ANTONI Nº 1
www.favara.es

46614 – FAVARA
VALENCIA

