Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

COMUNICACIÓ PRÈVIA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
Dades de contacte
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de l’activitat
Descripció de l’activitat
Adreça (carrer, plaça... núm.)

Superfície construïda (m2)

Referència cadastral (aquesta informació es pot obtenir del rebut de l'IBI, a www.sedecatastro.gob.es, o a l'Ajuntament)
Altres activitats recreatives o espectacles públics que s'hi desenvolupen

Comunico
La posada en marxa de l’activitat esmentada anteriorment.

Documents adjunts
 Projecte tècnic de l'activitat, que inclou memòria ambiental, i també documentació tècnica que permet verificar el
compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi
 Estudi d'impacte acústic
 Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, i rebut vigent
 Certificat de tècnic competent que acredita l'activitat s'ajusta a la documentació tècnica presentada i que es
compleixen de les condicions de seguretat en cas d'incendi
 Document acreditatiu d'haver pagat, per autoliquidació, la taxa corresponent
 Fotocòpia del rebut de l'IBI, contracte de lloguer, o altre document que acrediti la titularitat del local
 Fotocòpia de la declaració censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE
També s'acompanya la documentació següent (si escau):
 Informe favorable del Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat, per a les activitats incloses en els
annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010
 Acta de comprovació favorable emesa per una entitat inspectora autoritzada, per a les activitats incloses en els
annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010 (abans del inici de l'activitat)

Data i signatura
Palafrugell,

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació
del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Tipus de comunicació prèvia (marcar el que correspongui)
 Establiment obert al públic destinat a espectacle cinematogràfic
 Establiment obert al públic destinat a espectacle públic i activitat recreativa musical amb un aforament autoritzat
fins a 150 persones
 Establiment obert al públic d'activitats de restauració amb un aforament autoritzat de fins a 150 persones, sense
disposar de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l'aire lliure
 Actuacions en directe en un dels establiments recollits en el catàleg de l'annex I del Decret 112/2010, de 31
d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
 Modificació no substancial d'establiment obert al públic que compta amb llicència municipal (exp. núm.
)
 Modificació d'espectacle o activitat recreativa, no sotmesa a llicència o autorització
 Activitat complementària
 Canvi de les persones organitzadores i representants de l'establiment/espectacle/activitat

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro responsablement
1. Que l'establiment o activitat compleix els requisits establerts en el Decret 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
2. Que tinc contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil amb un import de cobertura
de _______________ euros.
3. Que L'aforament màxim autoritzat és de __________ persones.
4. Que disposo de totes les autoritzacions sectorials a que està obligada l'activitat.
5. Que la franja horària de tancament és: _________________ (només en el cas d'establiment obert
al públic que acumuli llicències per a diversos tipus d'espectacles, activitats recreatives).
6. Que conec que l'omissió, falsedat o inexactitud, de caràcter essencial, de les dades demanades en
aquesta comunicació, manifestacions o documents que s’acompanyen, serà considerat com un
supòsit d'absència de comunicació i determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de
l'activitat comercial/prestació de servei i tindrà lloc, si s'escau, l'adopció del procediment de clausura
de l'activitat, amb independència de la instrucció de l'expedient sancionador que correspongui.
Data i signatura
Palafrugell,

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

