	
  

	
  

MODEL EP-4
COMUNICACIÓ PRÈVIA PREVISTA EN EL DECRET 112/2010, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT
D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
	
  

SUPÒSITS
Establiment obert al públic destinat a espectacle cinematogràfic
Establiment obert al públic destinat a espectacle públic i activitat recreativa musical amb un aforament autoritzat fins a 150
persones, i no sotmès a llicència o autorització
Establiment obert al púbic d’activitat de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, i sempre que no disposin de
terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.
Actuacions en directe en un dels establiments incorporats a l’Annex I del Catàleg, recollit en el DECRET 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
Modificació de l'espectacle o activitat recreativa, no sotmesa a llicència o autorització.
Modificació no substancial de l'establiment obert al públic que compti amb la corresponent llicència municipal.
DADES D’IDENTIFICACIÓ I LOCALITZACIÓ
I - DADES DEL PRESENTADOR ( en cas que sigui diferent del titular o representant)
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Nom i cognoms, o entitat presentadora

DNI, NIF, NIE o PASSAPORT

Telèfon fix
Telèfon mòbil
Email
II - DADES DEL TITULAR / EMPRESA ORGANTIZADORA
Nom i cognoms, o raó social

DNI, NIF, NIE o PASSAPORT

Adreça a efectes de notificacions (carrer, plaça, etc.)

Núm.

Població

Codi Postal

Telèfon fix
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Autoritzo a l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses a sol·licitar a altres administracions la
informació necessària relativa a la present
sol·licitud

Fax
Email (*)

Accepto que el mitjà de comunicació preferent
sigui l’electrònic* (a l’email facilitat)

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
Adreça

Núm.

Població

Codi Postal

Telèfon fix
Email

	
  

Telèfon mòbil
Fax

Pis

Porta

	
  

	
  

DETERMINACIÓ I INFORMACIÓ DE L’AFORAMENT
Informo que l’aforament màxim autoritzat és de ................... (Només informar aforaments màxims en cas de tenir espais
independents d'ús diferenciat)
DETERMINACIÓ D’HORARI (només en els cas d'establiment obert al públic que acumuli llicències compatibles per a
diversos tipus d’espectacles, activitats recreatives)
Especificació de la franja horària de tancament (dues hores com a mínim de cada 24), per realitzar les tasques de neteja i
ventilació de l’establiment.
DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA A LA COMUNICACIÓ PRÈVIA
Declaració responsable de què l’establiment o activitat compleix els requisits establerts en el DECRET 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
Declaració responsable de disposar de la pòlissa d’assegurances
Estudi d'impacte acústic.
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Altra documentació complementària derivada d'altra normativa sectorial d'aplicació, com la normativa de prevenció i
control ambiental de les activitats, de prevenció i extinció d'incendis i salut, entre d'altres
...
...
...
AVÍS LEGAL
D´acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l´informem
que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat per tal de donar resposta a la sol·licitud que ha presentat. Així com
d’informar d’altres serveis o actuacions municipals que, en base a les dades facilitades, es consideri que poden ser del seu interès.
El responsable del fitxer és l’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES i podrà exercir els seus drets d´accés,
rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita adjuntant fotocòpia
del DNI i la documentació complementària, si s´escau, a la seu de l´Ajuntament ( Plaça Major, 3, de Sant Joan de les Abadesses), o
bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l´apartat de tràmits de l´Ajuntament (Seu electrònica).
DATA I SIGNATURA del titular o representant de l’activitat:
Declaro que totes les dades facilitades són certes, he llegit els advertiments legals i accepto les condicions particulars expressades,
per la qual cosa sol·licito que s’admeti a tràmit aquesta sol·licitud.

Signatura

Sant Joan de les Abadesses, ____ de __________de ____
IL.LM. SR. ALCALDE DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

	
  

