Imprimir formulario

LLICÈNCIA AMBIENTAL
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'OBERTURA D'ESTABLIMENT PÚBLIC D'ACORD AMB
L'ARTICLE 9 DE LA LLEI 14/2010, DE 3 DEDESEMBRE, D'ESPECTACLES PÚBLICS, ACTIVITATS
RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS

1. Dades del sollicitant
Nom i cognoms

Document identitat

En representació de (nom i cognoms o raó social)

Document identitat

Domicili a l’efecte de notificacions
Província

C.P.
Telèfon

Fax

Municipi
Correu electrònic

2. Dades de l’activitat
Descripció de les obres a realitzar
Denominació o nom comercial
Espectacle o activitat (segons catàleg annex Llei 14/2010)
Activitat/ (segons annexos Llei 6/2014)
Emplaçament

P.E.M.

Pressupost total

Prev. ocup. via púb. (m2 y duració)

Data començament

Data finalització

La persona sotasignada declara, sota la seua responsabilitat, com a titular o prestador, que
compleix amb tots els requisits tècnics i administratius exigits en la normativa reguladora del
procediment administratiu a què es refereix aquesta manifestació sobre l'obertura de l'establiment
destinat a l'espectacle o activitat , i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el
temps que cada procediment determine.

Vilallonga/Villalonga, a ______ de _____________________ de ______

Signat l’interessat,__________________________

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE VILALLONGA/VILLALONGA
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Documentació que s’acompanya
□ Fotocòpia del Document d’identitat del sol·licitant i del representant legal, quan escaiga.
□ Fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta del
C.I.F., quan es tracte de persones jurídiques.
□ Justificant d’ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals vigents per a activitats.
□ Documentació acreditativa de la propietat del local o contracte d’arrendament.
□ Projecte elaborat per tècnic competent i, si així procedira d'acord amb la normativa en vigor, visat
per col·legi professional, amb el contingut exigit per les normes sectorials aplicables al tipus
d'espectacle o activitat. En cas de sol·licitar conjuntament llicència d'obres, el projecte serà únic i
inclourà obertura i obres. Es presentaran un mínim de tres exemplars originals del projecte en
paper o en suport informàtic, subscrits per tècnic competent.
□ Certificat de l'Organisme de Certificació Administrativa (OCA), pel qual s'acredita el compliment
dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura
d'establiments públics.
□ Alternativament al punt anterior, certificat emés per un tècnic o òrgan competent i visat, si escau,
pel col·legi professional pel qual s'acredita el compliment dels requisits tècnics i administratius
exigits per la normativa en vigor per a l'obertura d'establiments públics.
□ Estudi acústic conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002 de 3 de desembre de la Generalitat, de
Protecció de la Contaminació Acústica
□ Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l’efecte del
tràmit d’informació pública.
□ Informe urbanístic de compatibilitat de l’activitat amb la seua ubicació o còpia de la sol·licitud.
□ Certificat acreditatiu de la subscripció de contracte d'assegurança, en els termes indicats en la Llei
14/2010, de 3 de desembre. (DECRET 143/2015, d’11 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova
el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics)
□ Pla d'Emergència elaborat per tècnic competent i subscrit pel responsable del local
A més, quan escaiga, deurà aportar:
□ Estudi d’impacte ambiental en compliment de la normativa aplicable.
□ Programa de manteniment exigit per a les instal·lacions industrials incloses en l’article 2 del Reial
Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi.
□ Declaració d’interès comunitari.
□ Pla d’autoprotecció quan les instal·lacions estiguen afectades pel R.D: 393/2007, de 27 de març,
pel que s’aprova la normativa bàsica de autoprotecció dels centres, establiments i dependències
que puguen donar peu a situacions d’emergència.
□ Documentació exigida per a les Instal·lacions subjectes al R.D.1254/1999, de 16 de juliol, pel què
s’estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els que intervinguen
substàncies perilloses.
□ En el cas d'existir equips de climatització amb limitació de potència, Memòria descriptiva indicant
les característiques de l'equip instal·lat, potència frigorífica, cabal d'aire de condensació,
dimensions, etc., situació dels equips exteriors o eixides d'aire de condensació, i les distàncies als
buits de finestres i sòl, complint al Codi Tècnic d'Edificació i normativa sectorial d'aplicació.
□ Butlletí d'instal·lació elèctric presentat en el servici d'indústria de la Conselleria.
□ Contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis, per empresa
autoritzada.
□ Qualssevol altres documents necessaris segons les diferents normatives sectorials aplicables.

Ajuntament de Vilallonga/Villalonga

C/ Enginyer Rosselló, 001 - 96 280 50 04 - ajuntament@villalonga.es - www.villalonga.es

ADVERTÈNCIES
Amb la firma del present model de sol·licitud, el sol·licitant queda assabentat del següent:
- Que, d'acord amb allò que s'ha establert per l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, el procediment no podrà
excedir tres mesos, a computar des de la presentació del projecte pel titular o prestador en l'Ajuntament fins
a la comunicació de la resolució municipal en què es determinen els requisits o condicionaments tècnics
referida en l'apartat 2 de l’esmentat article. Si transcorren els tres mesos sense que s'emeta la referida
resolució, l'interessat podrà entendre que el projecte presentat és correcte i vàlid als efectes oportuns. No
obstant això, el termini indicat se suspendrà quan se sol·liciten els informes preceptius que siguen
determinants i, en tot cas, en els supòsits previstos en els articles 42.5 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Que, quan siga necessària la realització d'obres, la sol·licitud de la llicència d'obertura i la d'obres
s'efectuarà conjuntament.
- Que quan l'interessat considere que ha complit amb les obligacions exigides, per mitjà de
comunicació i junt amb els certificats finals corresponents, informarà l'Ajuntament de la seua completa
realització, qui, previ registre d'entrada de l’esmentada comunicació, girarà visita de comprovació en el
termini d'un mes. En el cas que l'Ajuntament no girara la referida visita en el termini indicat, l'interessat, sota
la seua responsabilitat i prèvia notificació a l'Ajuntament, podrà obrir l'establiment públic. No obstant això, no
serà necessari girar visita de comprovació quan l'interessat aporte certificat d'un Organisme de Certificació
Administrativa (OCA) podent, en este cas, procedir a l'obertura de l'establiment.
- Que, no obstant això, quan l'atorgament de la llicència per silenci administratiu supose concedir al
sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servici públic, com la utilització de la via pública,
l'interessat podrà entendre denegada l'autorització.
- Que, als efectes del còmput de terminis, el procediment per a la concessió de llicència només
s'entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada de projecte tècnic i dels altres documents
indispensables per a dotar de contingut la resolució. Les deficiències documentals, notificades a l'interessat,
suspendran el termini per a l'atorgament de llicència.
- Que la sol·licitud de la llicència no autoritza l’espectacle o activitat, que només podrà iniciar-se
quan s'atorgue la llicència d’obertura corresponent.
- Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades
de Caràcter Personal, s'informa de la incorporació de les dades personals que resulten d'este expedient, als
fitxers automatitzats dels que és responsable este Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les
seues funcions pròpies dins del seu àmbit de competències. Els afectats podran exercir el seu dret
d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació mitjançant sol·licitud dirigida a este Ajuntament.
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