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LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ESTABLIMENTS NO
PERMANENTS DESMUNTABLES

Pàg. 1

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

DNI o CIF

NIE

Telèfon mòbil

Província

EN REPRESENTACIÓ DE
Nom i Cognoms

Correu Electrònic

Domicili

Núm.

Població

CP

Pis

Porta

Telèfon

DNI o CIF

Província

NIE

Telèfon mòbil

DADES DE L'ESTABLIMENT
Adreça

Adreça (només si l'accés principal al local és per una adreça diferent a l'anterior)

Adreça en sòl rústic (nom de la PARTIDA)

Telèfon

Polígon

Correu electrònic

Parcel·la

Referència cadastral (més info: http://www.sedecastro.gob.es)

DADES DE L'ACTIVITAT
Nom comercial de l'activitat

Activitat principal (descripció)

Activitats secundàries (descripció)

Codi CCAE

Epígraf IAE

Classificació de l'activitat segons normativa vigent

LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ESTABLIMENTS NO
PERMANENTS DESMUNTABLES

Pàg. 2

DADES TÈCNIQUES DE L'ACTIVITAT
PARÀMETRES GENERALS
Superfície total * (m2)

Superficie útil * (m2)

Superficie magatzem * (m2)

Alçada * (mts.)

Alçada * (mts.)

Horari de funcionament *

Potència contractada * (kw)
Aforament estimat * (núm. Usuaris)

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Nombre extintors *

Enllumenat d'emergència *

ACCESSIBILITAT
Lavabo adaptat, recorreguts adaptats (si escau)

RELACIÓ DE MAQUINÀRIA
Descripció, unitats, potència (kw) *:

GESTIÓ DE RESIDUS
Descriure els residus generats i com es gestionaran:

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Descriure com s'obtindrà aigua potable, si s'escau

AIGÜES RESIDUALS
Descriure com s'obtindrà aigua potable, si s'escau

SI

NO

SI

NO

LLICÈNCIA MUNICIPAL D'ESTABLIMENTS NO

Pàg. 3

PERMANENTS DESMUNTABLES
DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL.LICITANT
Declaració responsable de la persona titular de la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc
exigit per la reglamentació d'activitats.
Projecte tècnic
Estudi d'impacte acústic justificatiu de la normativa de prevenció de la contaminació acústica.
Altra documentació:
Un cop obtinguda la llicència, aportar la documentació següent:
Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat.
Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, si s'escau.

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L'AJUNTAMENT
Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de bens de domini públic municipal, si s'escau
Referencia de la seva sol·licitud:
Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.

Núm. Liquidació:

DECLARO RESPONSABLEMENT
·

Que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per desenvolupar activitats en establiments no permanents
desmuntables i disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment durant
el seu exercici.

·

Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta, i que estic
obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d'ara en endavant.

·

Que disposo de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de
l'activitat, si escau.

·
·

Que gaudeixo de disponibilitat de la finca.
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.

Signatura del sol·licitant:

Valls,

de

de 20

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades
en el fitxer «cens d'activitats» per a la gestió especifica de la seva sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l'Ajuntament de Valls i podrà dirigir-se personalment o
per correu convencional a les oficines del C/ Paborde, 6 de Valls, o per correu electrònic a activitats@valls.cat, per exercir els seus drets d'accés, rectificació,cancel·lació i oposició de les seves dades personals.

