COMUNICACIÓ PRÈVIA. ESPECTACLES
I ACTIVITATS RECREATIVES

Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

Classificació d’acord al catàleg previst a l’annex I del Decret 112/2010,
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives

1 Dades del titular
Nom o raó social

DNI/CIF

Adreça

Telèfon

Població

CP

2 Dades del representant i de notificació
Nom

DNI

Qualitat de la representació
Domicili

Telèfon

Població

CP

3 Tipus de tràmit
Nova instal·lació

modificació no substancial/ampliació

4 Emplaçament de l’activitat
C./pl./av./etc.

Núm.

Local

Referència cadastral

5 Activitat (aforament autoritzat fins a 150 persones): Espectacle públic
Activitat (amb qualsevol aforament autoritzat ):

Activitat recreativa musical

Restauració

Espectacles cinematogràfics i actuacions en directe

6 Documentació que s’adjunta

DECLARACIÓ RESPONSABLE

1

El
titular
o
representant
comunica
a
l’Ajuntament
l’obertura/modificació de l’establiment i que l’adequació del mateix
s’ha executat complint tots els requisits normatius i, declara sota
la seva responsabilitat el següent:
1. Que l'establiment i/o activitat compleix els requisits establerts
pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, i les mesures en matèria de
prevenció d’incendis i protecció de la salut.
2. Que en cas de ser representant, disposo de poders suficients
per actuar com a tal, d’acord amb l’escriptura notarial
corresponent inscrita en el Registre Mercantil, o el que li
correspon.
3.Que adjunta la documentació mínima necessària que s’ha
d’acompanyar a la comunicació prèvia

2
3
4
5

DNI/NIE del titular o representant/ o CIF empresa (fotocòpia)
Escriptures de constitució de societat i dels poders, amb la inscripció en el
Registre Mercantil o corresponent (fotocòpia)
Contracte de lloguer del local / Escriptura de propietat (fotocòpia)
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb les previsions de
l’art. 80 del Decret 112/2010.
Documentació tècnica descriptiva (veure quadre del revers) i 2 fotografies
façana

6

Autoliquidació de la taxa

7

altres

Que les dades consignades en aquesta comunicació són certes i que sóc coneixedor/a de que la inexactitud o falsedat de les dades declarades
comportarà resoldre, per part de l’òrgan competent, prèvia audiència de la persona interessada, determinar la impossibilitat de continuar amb
l’exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin,
de conformitat amb el que disposa l’article 71-bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 14 de
gener.
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran
incloses en el fitxer corresponent automatitzat del Registre de documents de
l’Ajuntament pel seu tractament informàtic. Així mateix s’informa de la possibilitat
d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició en els termes inclosos
a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre General de
l’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament en l’àmbit de les seves competències, a fer ús
de les dades personals facilitades per la tramesa per la tramesa d’informació
general o específica que pugui ser del meu interès.

SEGELL REGISTRE

Cornellà de Llobregat,
Conforme:
El propietari de la finca,

Nom i cognoms

Signatura del /de la titular/representant,

DOCUMENTACIO TECNICA

1.-

Informe compatibilitat urbanística.

2.-

Projecte tècnic i memòria (per duplicat) subscrit per un facultatiu competent, degudament signat pel tècnic i pel comunicant

responsable.
3.- Certificat final subscrit per tècnic competent o per una Entitat Col·laboradora de l’Administració, acreditatiu que l’activitat i les
instal·lacions s’adeqüen al Projecte tècnic i a la memòria, i del compliment dels requisits i obligacions previstos al decret 112/2010
i a la resta de normativa que li sigui d’aplicació.

4.- Estudi d’impacte acústic emès per tècnic competent amb el contingut establert en l’annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i
s’adapten els seus annexos.
5.- Certificat que acrediti que no es superen els valors límits d’immissió que siguin d’aplicació una vegada instal·lats els elements
d’aïllament, d’acord amb el punt 5 de l’annex 10 del decret 176/2009, emès per tècnic competent o per una Entitat Col·laboradora
de l’Administració.

6.- Certificat tècnic de la correcte aplicació de les mesures de protecció contra incendis indicades al projecte i a la resta de
normativa d’aplicació vigent, per les activitats no incloses en els annexos de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
7.- Certificat d’acta de comprovació expedit per una entitat col·laboradora de l’Administració, que verifiqui el compliment de les
prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis, tal i com estableix l’art.
25 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i
edificis, per les activitats incloses en els annexos de la llei esmentada.

