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

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBERTURA I ÚS DE CENTRE DE CULTE
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
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)

Sol·licito
La llicència d'obertura i ús del centre de culte esmentat anteriorment.

Documents adjunts
 Acreditació que l'església, la confessió/la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats
religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent
 Projecte que inclou les determinacions tècniques necessàries per acreditar el compliment de les condicions
tècniques i materials del lloc de culte, d'acord amb la normativa general de l'edificació i qualsevol altre normativa
sectorial que li sigui d'aplicació (quatre exemplars)
 Estudi d'impacte acústic d'acord amb l'Ordenança de soroll de Palafrugell (si no s'ha inclòs en el projecte)
 Previsió de l'aforament que l'activitat pot comportar (si no s'ha inclòs en el projecte)
 Documentació tècnica que permet verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d'incendi (si no
s'ha inclòs en el projecte)
 Document acreditatiu d'haver pagat, per autoliquidació, la taxa corresponent

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

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro responsablement
Que em comprometo a contractar i mantenir vigent una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi
el risc, abans de l'inici de les activitats del centre de culte.
Data i signatura
Palafrugell,

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

