REGISTRE D’ENTRADA
NÚM.____________________

Ajuntament d’Agramunt

DATA____________________

SOL·LICITUD DE LLICÉNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA: INSTAL·LACIÓ D'UN CIRC

Sol·licitant
Nom i cognoms o raó social: _______________________________________ DNI/NIF: _____________________

Representant (quan calgui)
Nom i cognoms o raó social: _______________________________________ DNI/NIF: _____________________

Dades de contacte (si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al
representant)

Domicili: _____________________________________________________ Codi Postal: ____________________
Població: _____________________________________________________ Telèfon: _______________________
Correu electrònic: ______________________________________________ Fax: _________________________

Dades de l’ocupació a realitzar
Descripció del circ: ____________________________________________________________________________
Metres quadrats: _________________________________ Aforament: __________________________________
Lloc de l’ocupació: __________________Dies durant els quals es vol realitzar l’ocupació: ____________________

Demana,
Que li sigui concedida la llicència d’ocupació de la via pública i la llicència municipal per a la instal·lació d’un circ.
Documentació que s’acompanya:
Fotocòpia DNI o NIF del titular de l’activitat i del representant, si és el cas.
Autorització del titular (en cas que el sol·licitant actuï com a representant)
Projecte, memòria o document tècnic explicatiu de les característiques de l’espectacle i la carpa desmuntable
(amb el contingut mínim previst per la normativa de prevenció i seguretat en matèria d’incendis).

Certificació tècnica acreditativa de compliment de les condicions de seguretat i higiene necessàries per a les
persones espectadores o usuàries, artistes i resta de personal que executa l’espectacle. (art. 39 Decret 112/2010).
Fotocòpia del Pla d’autoprotecció.
Autorització del propietari del sòl afectat (en cas que sigui d’un particular).
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut actual.
Fotocòpia de la certificació d’instal·lació elèctrica.
Fotocòpia del contracte de manteniment dels elements de prevenció i extinció d’incendis.
Fotocòpia de l’alta Censal Hisenda IAE.
En cas d’animals, inscripció al Registre de Nuclis Zoològics del Departament de Medi Natural.
Control inicial favorable d’una entitat col·laboradora de l’Administració o d’un tècnic competent per raó de la
matèria, que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
Altres ____________________________________________________________________________________
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Ajuntament d’Agramunt
___________________________________________________________________________________________
Les despeses generades per l’entitat col·laboradora de l’Administració o pel tècnic competent seran
assumides pel titular del circ.

Per això,
SOL·LICITO: Que se’m concedeixi la corresponent llicència d’ocupació de la via pública i la llicència municipal per
a la instal·lació d’un circ .
DADES BANCÀRIES
Banc o Caixa: _____________________________________________________________________________________
IBAN:

El/la que subscriu autoritza a l’Ajuntament d’Agramunt a consultar i verificar, mitjançant les plataformes habilitades
per les diferents administracions públiques les dades disponibles com a mitjà alternatiu a la documentació
presentada, que siguin indispensables per a la resolució d’aquesta tramitació i a que li siguin liquidats els drets
d’ordenança corresponents, si és el cas, al compte assenyalat als efectes en aquest imprès. Així mateix, es dona
per assabentat/ada dels terminis per resoldre l’expedient i del sentit del silenci administratiu.

Agramunt, __________________________________

Signatura,

Sr. Alcalde de l'Ajuntament d'Agramunt
L’Ajuntament us informa que:

1.- De conformitat amb el que disposa l’article 104 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, se us informa que el termini màxim per resoldre l’expedient és de 6 mesos a partir
de la data de la sol·licitud.
2.- Transcorregut el termini previst sense que s’hagi dictat cap resolució expressa sobre la sol·licitud presentada, aquesta
s’haurà d’entendre denegada per silenci administratiu.
3.- Les dades facilitades per vostè en aquest formulari/sol·licitud/instància/etc. passaran a formar part dels fitxers automatitzats
propietat de l’Ajuntament d’Agramunt i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en
l’àmbit de les seves competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal,
vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre
General d’Entrada de l’Ajuntament d’Agramunt.
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