Sol·licitud de llicència municipal per activitats
classificades en el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel
qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives

Titular de l’activitat

DNI/NIF

Representant legal

DNI/NIF

Domicili a efectes de notificació
Núm.

Esc.

Pis

Telèfon

Porta

Població

CP

Correu electrònic

Sol·licito que:
la Llicència Municipal per exercir l’activitat de

situada a
amb una superfície construïda de
amb correu electrònic

2

m i superfície útil de

m

2

pàgina web

amb nom comercial
que és una instal·lació nova

canvi substancial

canvi no substancial

En el cas de canvi o modificació, l’expedient anterior és:
I d’acord amb la normativa vigent adjunto la documentació següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del representant legal
Fotocòpia de documentació oficial que acrediti la representació (poders notarials,
escriptura de constitució de la societat, etc.)
Fotocòpia de la identificació del titular: DNI, NIF o NIE (persona física), NIF o CIF
(empresa)
Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI (contribució urbana)
Fotografia de la façana de l’activitat
4 còpies del projecte tècnic amb el contingut mínim previst per la normativa sobre
prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Memòria de seguretat, pla d'autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d'avaluació
de la mobilitat generada, estudi d'impacte acústic i dispositiu d'assistència sanitària,
redactats respectivament de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, si
s'escau, i sempre que els seus continguts no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a
què fa referència l'apartat anterior.
Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s'escau, on faci
constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que
cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació
acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció
i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de
l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
Veure el revers

10.

Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la
persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha
d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada,
en el qual ha de constar el nom, l'adreça, titulació i habilitació professional de la
persona designada.
La sol·licitud de llicència urbanística, si s'escau, acompanyada per la documentació
11.
requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar
simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.
12.
Informe de compatibilitat del projecte amb l'ordenament urbanístic vigent, per als
establiments de règim especial autoritzats per la Generalitat.
13.
Acreditació de la vigència de la pòlissa de responsabilitat civil del tècnic signant de la
documentació tècnica, on s’especifiqui l’activitat a legalitzar. Aquesta acreditació no
serà necessària en els supòsits que aquest document es presenti visat pel col·legi
oficial o es presenti la declaració responsable segons model “Declaració responsable
del tècnic” que podeu trobar a la web http://www.rubi.cat.

Rubí

de/d’

Signat (noms i cognoms)

de 20

