AJUNTAMENT DE FORALLAC

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
(Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives REPAR)

DADES DE L’INTERESSAT
Nom i cognoms o raó social del titular

DNI/NIF

Adreça

Telèfon

Codi Postal

Fax

Municipi

Adreça electrònica

Adreça notificació: per defecte, es considera la de l’interessat, en cas contrari, indiqueu-la:
Altra adreça de notificació:

REPRESENTANT LEGAL
Nom i cognoms o raó social del titular:

DNI/NIF

Adreça

Telèfon

Codi Postal

Fax

Municipi

Adreça electrònica

Adreça notificació: per defecte, es considera la de l’interessat, en cas contrari, indiqueu-la:
Altra adreça de notificació:

La persona més amunt identificada, en nom propi/en nom i representació del comunicant segons
acredita mitjançant còpia de la corresponent escriptura de poder o document equivalent, compareix
davant l’Ajuntament de Forallac i formula la següent comunicació:
DADES DE L’ESTABLIMENT:
Codificació i descripció segons Decret 112/2010, de 31 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives REPAR (Annex I) :

Nom comercial de l’establiment :

Emplaçament :
Superfície (m2) :

Referència cadastral (20 dígits) *:

* Aquesta informació es pot obtenir del rebut d’IBI, a www.sedecatastro.gob.es , o a l’ajuntament.
Declaro sota la meva responsabilitat que :
1.

Compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent per exercir l’esmentada activitat i disposo de la documentació que així ho
acredita i em comprometo a mantenir el seu compliment de manera permanent, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i
inspecció que tingui atribuïdes aquest Ajuntament.

2.

Conec i accepto la circumstància que, un cop presentada la present comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva
responsabilitat del seu titular i dels tècnics autors de les corresponents certificacions, mesuraments i anàlisis. Sóc així mateix coneixedor
que, si la normativa sectorial així ho estableix, per iniciar l’activitat cal disposar dels títols administratius habilitants o haver efectuat els
corresponents controls inicials preceptius.

3.

Aporto, juntament amb la present comunicació, en compliment d’allò que estableix la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el seu
Reglament, la següent documentació:

Projecte de l’activitat d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives (REPAR). ( Per duplicat )
Documentació necessària per a la sol·licitud de la corresponent autorització sanitària de funcionament o informe favorable de l’ACS
(Per duplicat, si està inclòs com a annex al projecte, aquest per triplicat)

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb l’article 80 del REPAR.
Certificació lliurada pel tècnic o tècnica competent, que serà, en el seu cas, el director o directora de l’execució del projecte, que
acredita que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i que es compleixen tots els requisits exigibles.
Informe previ favorable de compatibilitat urbanística emès per l’ajuntament.
Informe favorable emès per l’ajuntament o organisme competent dels aspectes de protecció i seguretat en matèria d’incendis.
Certificat tècnic, signat per tècnic competent, de compliment dels aspectes de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
Altre documentació ...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

4.

Que conec el fet que l’omissió de dades demanades en aquesta comunicació, la manca d’aportació de la documentació preceptiva que
s’hi esmenta, la deficient identificació de la persona titular de l’activitat o el fet que la documentació aportada tingui un contingut
inadequat o incomplet o no s’ajusti a allò que s’estableix a l’article 52 de la Llei 20/2009, serà considerat com un supòsit d’absència de
comunicació i tindrà lloc, en el seu cas, la clausura de l’activitat, amb independència de la instrucció de l’expedient sancionador que
correspongui.

5.

Aclariments o qüestions que vulgui fer constar l’interessat .................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Forallac, ................................de/d’ ............................................... de 20 .................

Signatura del comunicant,

Les dades consignades en aquest document són necessàries per a la resolució i notificació de la sol·licitud, i resten incorporades al fitxer automatitzat del registre d'entrada i
sortides de documents de l'Ajuntament. Les dades de caràcter personal no poder ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona
interessada pot exercir els drets, accés, rectificació cancel·lació i oposició de les dades d'acord amb allò establert a la Llei 15/99,de protecció de dades de caràcter personal,
dirigint-se a l'Ajuntament de Forallac, al carrer unió, 3. 17111 - Vulpellac (Girona).
c/. Unió, 3. 17111 - Vulpellac (Girona) · Tel. 972 645 522 · Fax. 972 645 524
www.forallac.cat - ajuntament@forallac.cat

