REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PREVISTA EN EL DECRET 112/2010, DE 31
D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT D’ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES
Supòsits
Establiments oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter permanent
que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d’acord amb l’article 124 d’aquest
Reglament.
Establiment oberts al públics d’espectacles públics i activitats recreatives no permanents
desmuntables.
Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es duguin a terme amb
motiu de festes i revetlles populars.
INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL (incorporar aquest informe directament a la sol·licitud)

Dades d’identificació i localització
I- Dades del presentador (en cas que sigui diferent del titular o representant)
Nom o entitat presentadora
DNI/NIE/NIF

Telèfon

Adreça electrònica

II- Dades del titular/empresa organitzadora
Nom o raó social

DNI/NIE/NIF

Nom de via

Número

Província

Comarca

Municipi

Població

Codi postal
Adreça electrònica

Telèfon

Fax
Web

III- Dades de l’establiment
Nom comercial
Denominació de l'activitat principal o que exigeixi majors requisits
Altres activitats recreatives o espectacles públics que s'hi desenvolupin
Nom de via

Número

Província

Comarca

Municipi

Població

Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat  a/e:
ajuntament@agramunt.cat

Adreça electrònica

Web

III- Dades de l’establiment
Nom comercial
Denominació de l'activitat principal o que exigeixi majors requisits
Altres activitats recreatives o espectacles públics que s'hi desenvolupin
Polígon industrial
Tipus de via

Nau
Nom de via

Número Pis

Província

Comarca

Municipi

Població

Codi postal

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Accepto que el mitjà de comunicació preferent sigui l’electrònic
L’adreça per a les notificacions és:

Documentació que s'acompanya a la declaració responsable
Rebut vigent
Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

Lloc i data

Signatura

2/2

Codi postal

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Accepto que el mitjà de comunicació preferent sigui l’electrònic
L’adreça per a les notificacions és:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER EN SUPORT ELECTRÒNIC I EN SUPORT PAPER:
 Fotocòpia del DNI del representant i NIF de l’empresa o DNI del titular de l’activitat.
 Full d’autorització en cas que el representant actuï en nom del titular de l’activitat.
 Fotocòpia de l’impost d’activitats econòmiques, conforme es troba donat d’alta a Hisenda
per exercir aquesta activitat.
 Còpia del contracte de lloguer o escriptura de la propietat a nom del titular de l’activitat.
 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 d’incorporat en el projecte tècnic a què fa referència
l’apartat anterior.
 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 acreditarà l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada,
en el qual ha de constar el nom, l’adreça i titulació i habilitació professional de la persona
designada.
 Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el
compromís de contractació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i
de disponibilitat de la finca o local.
 Documentació requerida per la normativa de 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.

Hem dono per assabentat/da que de conformitat amb el que disposa l’article 104 de la Llei 112/2010, de 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, se m’informa que el
termini màxim per resoldre l’expedient és de 6 mesos a comptar des de la data de presentació de la
sol·licitud. Si no es dicta resolució expressa dins d’aquest termini, la sol·licitud de llicència s’ha d’entendre
denegada per silenci administratiu.
Lloc i data

Signatura
Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Agramunt
“De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l’informem
que les seves dades personals, recollides en aquest formulari, passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’Ajuntament d’Agramunt per
a la gestió de l’atorgament de les llicències municipals, podent ser cedides a d’altres administracions amb competència en la matèria.
Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la plaça de l’Església, 1, 25310 d’Agramunt”.

Plaça de l’Església, 1  25310 Agramunt (l’Urgell)  Tel. 973 392 807  Fax. 973 390 040  http://agramunt.cat 
a/e: ajuntament@agramunt.cat

Segell de registre d’entrada

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT
CIVIL SEGONS PREVEU EL DECRET 112/2010, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL
REGLAMENT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES

Supòsits
Presentació de sol·licitud de llicència o autorització d'establiment obert al públic.
Presentació de sol·licitud d'autorització o llicència de caràcter extraordinari.
Presentació de comunicació prèvia a l'òrgan administratiu corresponent.

Contingut de la declaració responsable
Import de la quantitat contractada (..................... € ) d'acord amb el que es preveu a l'article 80
del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i
activitats recreatives, aquesta assegurança es mantindrà al corrent mentre l’activitat es trobi
donada d’alta.
Compromís de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc i la
disponibilitat de la finca del local, només en els supòsit de presentació de sol·licitud de llicència o
autorització.
Dades d’identificació i localització
I- Dades del presentador (en cas que sigui diferent del titular o representant)
Nom o entitat presentadora
DNI/NIE/NIF

Telèfon

Adreça electrònica

II- Dades del titular/empresa organitzadora
Nom o raó social

DNI/NIE/NIF

Polígon industrial

Nau

Tipus de via
Seleccioneu una
opció:
Província

Nom de via

Número Pis

Catalunya

Fora de Catalunya
Comarca

Municipi
Codi postal

Població
Telèfon

Fax

1/2

Adreça electrònica

Web

III- Dades de l’establiment
Nom comercial
Denominació de l'activitat principal o que exigeixi majors requisits
Altres activitats recreatives o espectacles públics que s'hi desenvolupin
Polígon industrial
Tipus de via

Nau
Nom de via

Número Pis

Província

Comarca

Municipi

Població

Codi postal

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Accepto que el mitjà de comunicació preferent sigui l’electrònic
L’adreça per a les notificacions és:

Documentació que s'acompanya a la declaració responsable
Rebut vigent
Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

Lloc i data

Signatura

2/2

