Registre d’entrada

Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat

Llicència d’activitats tipus B

Núm. d’expedient (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Dades identificatives
Titular
DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via

Número

Província

Adreça electrònica

DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Representant

Tipus i nom de la via
Província

Número
Adreça electrònica

Escala

Pis

Telèfon

Porta

Població

Telèfon mòbil

Dades a l’efecte de les notificacions
DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via

Número

Escala

Pis

Porta

Població

Pel que fa a aquest expedient, l’ús preferent a l’efecte de les notificacions és l’adreça electrònica de referència.
Província

Adreça electrònica

DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Telèfon

Telèfon mòbil
Redactor

Tipus i nom de la via
Província

Número
Adreça electrònica

Escala

Telèfon

Pis

Porta

Població

Telèfon mòbil

Col·legi

Número de visat
Tramita
Expedient de l’activitat legalitzada:

Obertura activitat de:
Modificació activitat de:
Descripció breu del motiu de la modificació de l’activitat

Superfície legalitzada (m2):
Superfície per legalitzar (m2):
Informa

Col·locació de tendals en la planta baixa de les edificacions, visibles des de la via pública

Sol·licitud simultània d’obres

Col·locació de rètols, banderoles i anuncis lluminosos
Sol·licitud independent de l’expedient d’obres

Número d’expedient (Ho ha d’omplir l’Administració.)

L’Ajuntament ha constatat el funcionament de l’activitat o l’espectacle públic sense disposar del títol habilitant corresponent
Dades de l’establiment
Emplaçament

Número

Escala

Pis

Porta

Referència cadastral (*camp obligatori)

Illa-parcela (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Nom comercial
Activitat principal (descripció)
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Altres activitats (descripció)
Classificació de l’activitat
Activitat innòcua.
Recreativa o d’espectacle públic.

Empleneu aquest document i presenteu-lo al Servei d’Atenció al Públic de l’Ajuntament, carrer del Migdia, 5-7, 4a planta, de dilluns a divendres no festius, de
8.30 a 13.30 hores.
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Amb incidència ambiental.
Centre de culte.
Altres (concretar quins).
Activitat sotmesa a control preventiu de la Generalitat, segons la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
infraestructures i edificis (Annex I i II).

Informació urbanística (Ho ha d’omplir l’Administració.)
Qualificació urbanística
Clau

Concepte

Ús segons l’IBI
Finca afectada

Finca inclosa en el PEPPA

Fitxa
Normativa Estètica del Sector Centre (NESC)

L’Hospitalet, ____ de ________________ de 20___
El/la tècnic/ca municipal

Documents que han d’acompanyar la sol·licitud (1)
Documentació general
Comuna per a totes les activitats, centres de culte inclosos
A0501

Sol·licitud, en doble exemplar, segons el model normalitzat.

G2342

Escriptura de la societat registrada al registre mercantil.

G2343

Poders de la persona representant.

G2344

DNI/NIE o NIF de la persona representant.

G2345

Documentació acreditativa de la persona representant per presentar la llicència.

G2346

DNI/NI o NIF de la persona titular.

A2341

Declaració responsable de la persona titular en què es faci constar el compromís de contractació d’una assegurança de
responsabilitat civil que en cobreixi el risc.

A0502

Altres (especifiqueu quines).

Centres de culte
A2301

Acreditació del fet que l’església, la confessió o la comunitat religiosa de què es tracta està inscrita en el registre estatal
d’entitats religiosas, d’acord amb el que preveu la disposició addicional segona de la Llei 16/2009, del 22 de juliol.
Documentació tècnica

Comuna per a totes les activitats
T0402

Declaració responsable de coincidència en suport paper i en suport digital.

B2341

Declaració responsable del tècnic o la tècnica conforme disposa de la titulació adient per redactar la documentació tècnica
i, si s’escau, per exercir la direcció de les obres projectades.

B2342

Declaració responsable que indiqui que no té contigüitat amb l’habitatge.
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Per a espectacles públics o activitats receatives de caràcter extraordinari o en espais que no disposin de llicència
B2343

Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis, sobre
prevenció i control ambiental, i estudi d’impacte acústic, segons correspongui, en funció de les característiques de l’establiment
i de les activitats que s’hi han de desenvolupar (justificant el capítol tercer del Decret 112/2010 de 31 d’agost.)
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Centres de culte
B2301

Projecte o memòria descriptiva que inclogui tant les determinacions urbanístiques com les tècniques necessàries (segons la
Llei 16/2009, el Decret 94/2010 i altres que siguin d’aplicació), i també la previsió d’aforament que l’activitat pugui comportar.

B2302

Estudi d’impacte acústic.

B3401

Els establiments subjectes a informe previ de seguretat en cas d’incendi emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments, han de presentar memòria i plànols (en suport informàtic i en paper) acompanyats del full de resum de
les dades generals de l’activitat (formulari SP01) i del full de coincidència entre el suport informàtic i el suport en paper (SP02).

B0401

Informe urbanístic de comptabilitat, emès pels serveis tècnics municipals, que acrediti l’adequació de la sol·licitud al
planejament urbanístic.

Notes aclaratòries
(1) S’hi ha d’aportar la documentació comuna per a totes les activitats, i només l’específica segons el tipus d’activitat que es tramiti.
•

S’hi han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin, a fi de confrontar-los.

•

Tota la documentació per presentar s’hi aportarà en suport en paper i en suport digital, en versió editable i escanejada, en format PDF, ordenada i en un únic fitxer.

•

Els serveis tècnics podran requerir documentació addicional, segons el seu criteri.

En qualitat de titular de l’activitat (o de representant legal, en cas de societats) DECLARO, sota la meva EXCLUSIVA
RESPONSABILITAT:
•

Que totes les dades especificades en la documentació tècnica presentada, en el qüestionari, en els plànols, etcètera, són certes i exactes.

•

Que l’establiment i les instal·lacions compleixen tots els requisits exigits per la normativa aplicable.

•

Que el local i l’activitat s’ajusten a les condicions establertes en aquest document, i també les dades tècniques descrites en els documents tècnics
i en els plànols.

•

Que em comprometo a comunicar a l’Ajuntament de L’Hospitalet qualsevol modificació en l’activitat que comporti un canvi respecte al contingut
d’aquesta declaració.

•

Que l’establiment i les instal·lacions compleixen tots els requisits exigits per la normativa aplicable, i que no s’han efectuat obres sense el títol
habilitant corresponent.

•

Que autoritzo l’Ajuntament a verificar les dades en altres administracions i organismes, amb relació a aquest document i als que se’n derivin.

•

Que la documentació lliurada es correspon fefaentment amb el seu original.

,

de

de 20
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El/la titular o la persona representant,

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les dades recollides en aquest formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal,
us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).
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