SOL·LICITUD D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS PÚBLICS, ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES MITJANÇANT DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB/SENSE OBRES
( ARTICLE 9 LLEI 14/2010, DE 3 DE DESEMBRE, MODIFICADA PER DECRET LLEI 2/2012, DE 13 DE GENER)

DADES PERSONALS

Titular de l’activitat

DNI/CIF

Representant

DNI

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

Localitat

Província

Tel:
Correu Electronic
DADES CADASTRALS DE L'ACTIVITAT
Activitat

Emplaçament

Antecedents, si existeixen
M2 del local

Aforament del local

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
Com a titular de l'activitat a dalt assenyalada manifest sota la meua responsabilitat que complisc
amb tots els requisits establits en la normativa vigent per a obrir un establiment públic, que dispose
de la documentació que així ho acredita i que em compromet al seu compliment durant la vigència
d'aquest.
SOL·LICITE
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 desembre, de la
Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públic, modificat pel
Decret llei 2/2012, 12 de gener, del Consell, mitjançant declaració responsable. Sol·licite la
Llicència d'obertura d'establiment públic de la citada activitat recreativa i/o espectacle públic
recreativa i/o espectacle públic, l'aforament del qual no supera les 500 persones ni l'establiment
de referència disposa d'algun recinte catalogat de risc alt o d'una càrrega tèrmica global elevada,
d'acord amb l'indicat en la normativa tècnica en vigor.
Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Favara
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser
incluidos en un fichero para su tratamiento por el Ayuntamiento de
Favara, como titular responsable del mismo, en uso de las funciones
propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.
Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de

Firma:

Data:

conformidadcon lo dispuesto en el artículo 5 de la LEY orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre)
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Al costat de la present sol·licitud i formulació de declaració responsable aporte la
següent DOCUMENTACIÓ:
1. Projecte d'obra i activitat conforme a la normativa vigent signat per tècnic competent i visat, si
així procedira, per col·legi professional.
2. En el seu cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la no necessitat
de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, si l'activitat es correspon amb algun
dels projectes sotmesos a avaluació ambiental.
3. Així mateix, en el supòsit de l'execució d'obres, es presentarà certificat final d'obres i
instal·lacions executades, signats per tècnic competent i visats, en el seu cas, pel col·legi oficial
corresponent, acreditatiu de la realització de les mateixes conforme a la llicència. En el cas que la
implantació de l'activitat no requerisca l'execució de cap mena d'obres, s'acompanyarà el projecte o,
si escau, la memòria tècnica de l'activitat corresponent.
4. Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'organisme de certificació
administrativa (OCA), pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels requisits tècnics i
administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic.
Reglamentàriament, es determinaran les condicions i requisits exigibles a les entitats que es
constituïsquen com a organismes de certificació administrativa (OCA).
5. Alternativament, certificat emés per tècnic o òrgan competent i
visat, si així procedeix, per col·legi professional, en el qual s'acredite el
compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la
realització de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracte.
6. Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança (s'adjunta model)
7. Auditoria acústica en activitats subjectes a avaluació d'impacte ambiental i altres activitats
susceptibles de produir sorolls i vibracions
8. Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes i impostos municipals
corresponents
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CERTIFICACIÓ DEL SEGUR DE RESPONSABILITAT CIVIL
Nom de titular:

Activitat:

Adreca de l'activitat:

(Nom i cognoms):

En qualitat de

de la Companyia asseguradora
, Corredoria d'Assegurances

,

sitia en, num.
localitat
.
CERTIFICA
Que la nostra entitat ha expedit un segur de responsabilitat civil amb numero de
poliza
, que inclou les contingencies previstes en l'article 18 de
la Llei 14/20, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, d'Espectacles Publics, Activitats
Recreatives i Establiments Publics i el capitol VI de titol II del Decret 52/2011, de 26 de marc, del
Consell, pel que s'aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 4/2003. La quantia
assegurada
s'eleva a

euros, sent el periode de cobertura el compres entre el (dd/mm/aa) i

el
(dd/mm/aa)
La dita polissa es troba al corrent de pagament.
I perque aixi conste, firme el present certificat.
Firma

Data

Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, pel que s'aprova el Reglament del
Desplegament de La Llei 4/2003. Article 60. Quanties. 1. Els capitals mínims que hauran
de preveure les pòlisses d'assegurances per a cobrir els riscos derivats de l'explotació
tindran la següent quantia, en consideració a l'aforament màxim autoritzat.
Aforament de fins a 25 persones 150.000 euros
Aforament de fins a 50 persones 300.000 euros
Aforament de fins a 100 persones 400.000 euros
Aforament de fins a 200 persones 500.000 euros
Aforament de fins a 300 persones 600.000 euros
Aforament de fins a 500 persones 700.000 euros
Aforament de fins a 700 persones 900.000 euros
Aforament de fins a 1.000 persones 1.000.000 euros
Aforament de fins a 1.500 persones 1.200.000 euros
Aforament de fins a 5.000 persones 1.800.000 euros
2. En els locals, recintes o establiments d'aforament superior a 5.000 persones i fins a
25.000 persones s'incrementarà la quantia mínima establida en les normes anteriors, en
120.000 euros per cada 2.500 persones o fracció d'aforament. En els locals, recintes o
establiments d'aforament superior de 25.000 persones s'incrementarà la quantia
resultant de l'aplicació de les normes anteriors en 120.000 euros per cada 5.000
persones d'aforament o fracció.
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