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COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL PER ESPECTACLES PÚBLICS
O ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES

SOL·LICITANT
Nom i Cognoms Correu Electrònic

Domicili Núm.      Pis      Porta Telèfon        DNI o CIF      NIE

Població CP Província Telèfon mòbil

EN REPRESENTACIÓ DE (cal acreditar la representació)
Nom i Cognoms Correu Electrònic

Domicili Núm.      Pis      Porta Telèfon      DNI o CIF      NIE

Població CP Província       Telèfon mòbil

DADES DE L'ESTABLIMENT

Adreça

Polígon Parcel.la

Telèfon Correu electrònic

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

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

Adreça en sòl rústic (nom de la PARTIDA)

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

http://www.sedecatastro.gob.es/


COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL PER ESPECTACLES PÚBLICS
O ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL.LICITANT

DOCUMENTACIÓ QUE OBRA EN PODER DE L'AJUNTAMENT.

Indicar número de liquidació:

DECLARO RESPONSABLEMENT

· Que l'activitat es troba subjecta al tràmit de comunicació prèvia d'espectacles públics i activitats recreatives de caràcter

extraordinari, i per al seu exercici compleixo els requisits establerts per la normativa vigent, 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 d'una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de l'organització i realització

de l'activitat ( segons les quantíes mínimes del Decret 112/2010, de 31 d'agost)

· 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.

· Que tinc la disponibilitat de la finca o local.

En prevenció i seguretat en matèria d'incendis, cal aportar l'acte de comprovació, realitzat per una empresa 
acreditada, d'acord amb el que disposa l'article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

Còpia de l'autorització d'ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de 
l'Ajuntament.

Anàlisi de mobilitat

Valoració impacte acústic

Altra documentació:

Memòria de l'espectacle públic o l'activitat recreativa extraordinària.

Llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic municipal,  
si és el cas. Referència acreditativa: 

Justificació acreditativa que s'ha realitzat el pagament de la corresponent taxa.



COMUNICACIÓ PRÈVIA MUNICIPAL PER ESPECTACLES PÚBLICS
O ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES

AUTORITZO

L'Ajuntament de Valls a verificar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar el compliment de les con-

dicions requerides per a l'exercici de l'activitat, i que pugui verificar-les durant la seva vigència.

EFECTES DE LA PRESENTACIÓ DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA

· La presentació d'aquesta comunicació prèvia d'espectacles amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter

essencial, o en qualsevol dels documents que l'acompanyen no és jurídicament eficaç i impedeix la realització de l'espectacle

o l'activitat recreativa comunicada, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s'hagués

de respondre.

· Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars

i/o organitzadores, sense perjudici que per iniciar l'activitat s'hagi de disposar de titols administratius habilitants o controls

inicials que, d'acord amb la normativa sectiorial, son preceptius. Si és necessari un pla d'autoprotecció, l'activitat no es podrà

realitzar fins que aquest no s'hagi aprovat i implantat.

· La comunicació prèvia d'espectacles no atorga a la persona o empresa titular de l'activitat facultats sobre el domini públic,

 el servei públic o els béns col·lectius, ni dóna cobertura a efectes contraris a l'ordenament vigent.

DATA I SIGNATURA

de/d’ de

Signat:

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE VALLS facilita la se-

güent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable de tractament

Finalitat La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i el control i gestió dels expedients diversos

tramitats per l’Ajuntament. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades

sempre que sigui imprescindible o legitim per la finalitat que es van captar.

Legitimació El tractament de les dades queda legitimimat pel compliment d’una obligació aplicable a l’Ajuntament de Valls.

Destinataris No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a 

la portabilitat de les dades dirigint-se la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o contactant amb

o contactant amb el DPD ( Delegat Protecció de Dades). Tanmateix la persona interessada també tindrà dret

 a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades Les dades seran  conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual 

han estat recollides.

Ajuntament de Valls-CIF:P-4316300-E-Plaça del Blat, 1 43800 Valls-Delegat protecció dades dpd@valls.cat

mailto:dpd@valls.cat
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