
 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I AC TIVITATS RECREATIVES 

Sol·licitant 

Titular:   NIF/CIF: 

Tipus via:  Nom Via:   

Núm.: Esc.: Pis: Porta: Apt. corr.: 

Municipi: CP � : 

Telèfon ℡ : E-mail @ : Web � : 

Representant legal. Adreça als efectes de notificac ions 

Nom: NIF: 

Tipus via: Nom Via: 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: Apt. corr.: 

Municipi: CP � : 

Telèfon ℡ : Telèfon mòbil � : Fax � : E-mail @ : 

Dades de l’establiment 

Nom comercial: 

Referència cadastral: 

Tipus via: Nom Via: 

Núm.: Esc.: Pis: Porta: Apt. corr.: 

Municipi: CP � : 

Telèfon ℡ : Telèfon mòbil �: Fax � : E-mail @ : 

Activitat principal (Descripció):  

Altres Activitats / Activitats secundaries (Descripció):  

Codificació i descripció segons Decret 112/2010,de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives (Annex I): 

Activitat sotmesa control preventiu de la Generalitat segons Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis en establiments, infrastructures i edificis (Annex I, II) :  Sí                     No 

Activitat sotmesa a intervenció municipal en matèria de prevenció d’incendis, segons la taula II: :  Sí       No 



 

 

 

EXPOSO 
Que acompanyo la documentació necessària per tal d’obtenir llicència per exercir l’activitat: 

 

 Projecte bàsic amb estudi ambiental, que haurà d’incloure l’estudi d’impacte acústic, signat per un 
tècnic competent (3 exemplars). 

           Documentació acreditativa de la representació, si escau. 

 Document acreditatiu de la designació, per part del titular, del tècnic responsable de l’execució del 
projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la 
llicència atorgada en el qual ha de constar el nom, adreça i titulació i habilitació professional de la 
persona designada 

 Declaració responsable del tècnic competent (1). 

 Si l’activitat pertany als annexos I i II de la Llei d’Incendis, certificat de l’acta de comprovació 
FAVORABLE. 

           Si l’activitat o l’establiment no estan inclosos als annexos de la Llei d’Incendis i, sí a la taula II, la 
indicació de la data i número del registre d’entrada de la sol·licitud de l’informe de prevenció 
municipal, i el certificat de l’acta de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat 
col·laboradora de l’administració. 

 Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de 
contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i de disponibilitat de la finca del local, d’acord 
amb el model adjunt. 

 Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat 
generada, memòria de protecció de la higiene i la salut de les persones, sistemes de control 
d’aforament (segons art. 97 del Decret 112/2010), sempre que els continguts no s’hagin incorporat al 
projecte. 

 Declaració de dades que, segons el sol·licitant, gaudeixin de confidencialitat, d’acord amb la 
legislació. 

  Sol·licitud  d’inscripció al registre sanitari municipal d’activitats alimentàries, si escau. 

           Sol·licitud de llicència urbanística, opcionalment. 

               Declaració de coincidència de la documentació i presentada en suport electrònic i en suport   paper. 

               Si l’activitat se situa en un espai natural protegit, una còpia de la declaració d’impacte ambiental o 
de la resolució del Departament de Terrtori i Sostenibilitat, en el sentit que no cal sotmetre l’activitat 
a avaluació d’impacte ambiental, o una dada de referència d’aquests          documents. 

              Autorització de l’ús privatiu de l’espai, si s’escau. 

           Dues fotografies de la façana. 

           Fotocòpia DNI o NIF del titular i representant. 

           Fotocòpia escriptura constitució de la societat amb la fotocòpia dels poders de representant. 

           Fotocòpia declaració censal o IAE 

           Fotocòpia contracte d’arrendament, o bé fotocòpia escriptura de propietat del local. 

           Fotocòpia rebut Impost sobre Béns Immobles (IBI) 



 

 

 

 Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació aplicable a l’activitat. 

�    ...................................................................................................................................... 
 

1 En cas que la documentació tècnica (projectes, certificats, etc.) no estigui visada per un col·legi professional 

 

SOL·LICITO 

 
 Llicència d’espectacles i activitat recreatives , d’acord amb de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 

regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives. 

 

 Modificació substancial  d’una activitat subjecta a llicència. 

 Modificació no substancial  d’una activitat subjecta a llicència. 

 Altres _______________________________________________ 

 

 

Signatura, 

A Palau-solità i Plegamans, el .............de................................................de............ 
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