
 
Ajuntament Els Poblets

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Espectacles Públics, Activitats recreatives i Establiments Públics (Llei 14/2010 de 3 
desembre)

Nom i Cognoms DNI / NIE

Telèfon Domicili

Municipi Codi Postal e-mail

En representació de: DNI / NIE / CIF / NIF

Autoritze notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent:

SI         NO            Correu electrònic:

**(ES REQUEREIX CERTIFICAT ELECTRÒNIC VÀLID.  EL CORREU ELECTRÒNIC S’UTILITZARÀ PER A L’AVÍS
PREVIST EN L’ART 41.6 DE LA  LLEI 39/2015) 
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Activitat:      

Emplaçament:      

Superfície  construïda
(m2):

     

Aforament (persones):      

Potència (kw) i en CV:      

Té  ambientació  o
amenització  musical
segons projecte(si /no)

     

DECLARE BAIX LA MEUA RESPONSABILITAT :
1-Que complisc tots  els  requisits  tècnics  i  administratius establerts  per la normativa
vigent per l’obertura del local, i que adjunte, seguint la relació indicada en el revers
d’aqueta declaració.
2-Que em compromet a  mantenir  el  compliment de la normativa vigent  al  llarg del
temps  en  que  es  desenvolupe  l’espectacle  públic,  activitat  recreativa  o  establiment
públic descrit.
3-Que  no  s’introduirà  cap  modificació  en  l’activitat,  establiment  o  les  seues
instal·lacions sense legalitzar-les per el procediment que corresponga.
4-Que posarà a disposició de l’Ajuntament la documentació addicional que consideren
preceptiva  els  Serveis  Tècnics  Municipals  una  vegada  revisada  la  documentació
inicialment presentada, així com a esmenar les deficiències detectades en la inspecció
tècnica efectuada per aquests.
El sotasignat declara així mateix que son certes les dades ressenyades i que s’adjunten
tots els documents, quedant advertit de que conforme l’art. 69 apartat 4 de la Llei 39/15
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de d’1 d’octubre, la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol
dada,  manifestació  o  document  que  s’incorpore  o  acompanye,  determinarà  la
impossibilitat d’exercir l’activitat sense perjudici de les responsabilitats penals, civils i
administratives  als que haguera  lloc.
5-L’activitat  és compatible urbanísticament  d’acord amb certificat  municipal de data
____________  (o adjunte còpia de certificat compatibilitat urbanística).
6-Complisc tot allò establert en l’article 19 de la Llei 14/2010 de 3 de desembre de la
Generalitat Valenciana , sobre ambientació i amenització  musical.

              

Els Poblets  a          de                             de         .
Signatura:

DOCUMENTACIÓ QUE ACOMPANYA A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
DE CARÀCTER ESENCIAL.
1-Projecte  d’obra  i  activitat  en  el  qual  manifesta  que  es  compleixen les  condicions
reglamentàriament  previstes  per  que  l’activitat  descrita  no  estiga  subjecta  al
procediment d’obertura mitjançant autorització signada per tècnic competent i visat, si
procedeix (presentar tb en format CD)
En cas d’aportar documentació tècnica subscrita  per  tècnic titulat  competent  sense
visat del col·legi oficial, haurà d’aportar un certificat del col·legi que acredite que el
tècnic és competent per redactar el projecte, o bé títol compulsat i DNI compulsat.
2-Certificat final d’obres e instal·lacions executades signat per tècnic competent i visat
per col·legi oficial corresponent, acreditatiu de la realització de les mateixes conforme a
la llicència. En el supòsit de que la implantació de l’activitat no requereixca l’execució
de cap tipus d’obra s’acompanyarà del projecte o, en el seu cas, memòria tècnica de
l’activitat corresponent.
3-Certificats  expedits  per  Organisme  de  Certificació  Administrativa  (OCA),  o  bé
Certificat emès pel tècnic u òrgan competent i visat pel col·legi professional, en el que
s’acredite el compliment dels requisits establerts en la normativa vigent per a l’obertura
de l’establiment públic.
4-Certificat que acredite la subscripció d’un contracte d’assegurança, conforme a la Llei
14/2010.
5-Còpia  del  resguard  pel  qual  se  certifica  l’abonament  de  les  taxes  municipals
corresponents.
DE CARÀCTER ADMINISTRATIU
1- Fotocòpia del DNI/CIF/NIE i del representant legal en el seu cas. 

2-Tractant-se de societats, haurà d’aportar-se escriptura de constitució de la mateixa i
en el seu cas, poders que acrediten l’actuació de la persona física en el seu nom.

3-Escriptura de propietat del local al que es destina l’activitat o contracte de lloguer del
mateix.
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 4-Còpia contracte o últim rebut aigua.

 5- Últim rebut de l’IBIU (el local ha de tributar com comercial) o en el seu cas, alta en
el 902 o alteració d’ús i de destí i fem.

  6- Alta en l’IAE (model 036/037) de la AEAT

De caràcter específic:

 -Estudi o auditoria acústica conforme a l’article 36 de la Llei 7/2002 de 3 de
desembre de la Generalitat de Protecció de la Contaminació Acústica. 3 còpies,
en el seu cas.

 -Comunicació  inici  activitat  registre  sanitari  establiments  alimentaris  (Decret
20/12 de 27 de gener del Consell.

 -En cas d’haver realitzat obra de reforma no substancial còpia de la declaració
responsable.

En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i
tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,  que seran conservats durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot
document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut
de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés
legislació vigent atribueix a les Entitats Locals.  L’òrgan responsable del  fitxer és l’AJUNTAMENT ELS
POBLETS i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament
(UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat
de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades. 

 

mailto:ajuntament@elspoblets.es

