Registre general d’Entrada

ACTIVITAT

SOL·LICITUD

DECLARACIÓ RESPONSABLE CANVI DE TITULARITAT D’ESPECTACLES PÚBLICS,
ACTIVITATS RECREATIVES I ESTABLIMENTS PÚBLICS
A) DADES DEL NOU TITULAR
NOM I COGNOM O RAÓ SOCIAL:
TELÈFON

DNI/NIE/CIF:

Correu electrònic:

DOMICILI/DOMICILI SOCIAL:
DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIONS:
POBLACIÓ:

C.P.:

PROVINCIA:

Actua en nom propi.
DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL REPRESENTAT PETICIONARI (reomplir sols si
procedeix)
NOM I COGNOMS:
DNI:

TELÈFON:

Actua com a representant en qualitat de (Administrador, Apoderat...):
DOMICILI:
DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIONS:
POBLACIÓ:


C.P.:

PROVINCIA:

Actua en representació del titular.

B) DADES DE L’ANTIC TITULAR
NOM I COGNOM O RAÓ SOCIAL:

DNI/NIE/CIF:
Nº EXPEDIENT LLICÈNCIA ANTERIOR

TELÈFON:
Correu electrònic:

C) DADES DE L’ESPECTACLE, ACTIVITAT O ESTABLIMENT PÚBLIC:
NOM COMERCIAL:
EMPLAÇAMENT:
REFERENCIA CADASTRAL:
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT, ESPECTACLE O ESTABLIMENT PÚBLIC:

ES COMPLEIXEN LES CONDICIONS PER A QUE L’ACTIVITAT DESCRITA NO
ESTIGA
SUBJECTA
AL
PROCEDIMENT
D’OBERTURA
MITJANÇANT
AUTORITZACIÓ (Indicar SI o NO)
EPÍGRAF DEL CATÀLEC ANNEX LLEI 14/2010 (en el seu cas, donat el caràcter no
exhaustiu)
AFORAMENT:

CARREGA TÉRMICA (M/m2):

SUPERFICIE ÚTIL (m2):

POTENCIA EN KW:

COM A NOU TITULAR DE
L’ACTIVITAT, ASSUMISC
LES OBLIGACIONS I
RESPONSABILITATS
DERIVADES D’AQUESTA
DECLARACIÓ
RESPONSABLE DE CANVI
DE TITULAR, AMB EL
VIST-I-PLAU DE L’ANTIC
TITULAR

PEDREGUER,

Signatura antic titular

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER

Signatura nou titular

D) DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA (Indicar la que procedeix)
Carta de pagament de la taxa conforme a allò previst a les Ordenances Fiscals.
Fotocòpia del document identificatiu de la persona sol·licitant, en cas de persona física
(DNI, permís de residencia d’estrangers, si és el cas, i document acreditatiu de la
representació per qualsevol mitjà admès en dret en el cas que actue en nom d’una
altra persona) o en cas de persona jurídica (CIF i fotocòpia de l’escriptura de
constitució degudament inscrita en el Registre corresponent).
Si la sol·licitud es formula en nom de persona jurídica o d’interessat distint, haurà
d’acompanyar-se còpia del poder de representació.
Original o fotocòpia de la llicència anterior.
Document de cessió o document en virtut del qual s’haguera produït la transmissió.
Original i fotocòpia contracte de lloguer o títol de propietat del local.
Escrit de declaració censal d’alta o modificació en el cens d’empresaris, professionals i
retenidors (model 036 o 37 IAE) de la persona sol·licitant, actualitzat segons es trobe
el local, es a dir, en el domicili corresponent i en l’epígraf adequat a l’activitat.
Certificat emès per tècnic competent i visat per col·legi oficial corresponent, en el que
es faça constar que l’activitat, obra o instal·lació per la que es sol·licita el canvi de
titularitat de la llicència s’ajusta, exactament, a la Llicència d’activitat atorgada en el
seu dia, sense que s’haja produït modificació alguna de l’activitat i que compleix amb la
normativa vigent que li és d’aplicació.
Certificat de revisió de les instal·lacions elèctriques com a local de pública concurrència
per empresa instal·ladora autoritzada.
Pla d’emergència visat i signat pel titular de la sol·licitud. (si procedeix, plànol de
situació actual del local).
CERTIFICAT DE LA COMPANYIA ASSEGURADORA QUE ACREDITE LA SUBSCRIPCIÓ
D’UN CONTRACTE DE SEGUR PER A COBRIR ELS RISCS DERIVATS DE L’EXPLOTACIÓ
EN VIGOR (s’adjunta model tipus), en els termes legal i reglamentàriament establerts.
La taula serà la següent: segons el Decret 52/2013 de 26 de març, o la que establisca
la normativa posterior que deroge aquesta:
AFORAMENT FINS 25 PERSONES: .........
150.000 €
AFORAMENT FINS 50 PERSONES: .........
300.000 €
AFORAMENT FINS 100 PERSONES: .......
400.000 €
AFORAMENT FINS 200 PERSONES: .......
500.000 €
AFORAMENT FINS 300 PERSONES: .......
600.000 €
AFORAMENT FINS 500 PERSONES: .......
750.000 €
AFORAMENT FINS 700 PERSONES: .......
900.000 €
AFORAMENT FINS 1.000 PERSONES: ......
1.000.000 €
AFORAMENT FINS 1.500 PERSONES: ......
1.200.000 €
AFORAMENT FINS 5.000 PERSONES: ......
1.8000.000 €
En el suposat en que l’autorització corresponent d’espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics, la titularitat del qual es pretén canviar, siga antiga i
s’haguera atorgat sense que conste presentat projecte tècnic i també en el cas en que
existeixquen modificacions no substancials a l’activitat respecte de les inicialment

autoritzades, presentarà junt a la documentació anteriorment dita, ANNEX TÈCNIC QUE
INCLOGA, A MÉS A MÉS DELS PLÀNOLS NECESSARIS, LES JUSTIFICACIONS ESENCIALS DE
LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT, INSTAL·LACIONS I MESURES CORRECTORES EN
RELACIÓ AMB LA NORMATIVA TÈCNICA D’APLICACIÓ (AFORAMENT, RECORREGUTS
D’EVACUACIÓ, EXTINTORS, EIXIDES D’EMERGÈNCIA, ETC. ), SUBSCRIT PER TÈCNIC
COMPETENT I VISAT PEL COL·LEGI OFICIAL CORRESPONENT O ACOMPANYAT DE
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN CAS DE VISAT NO OBLIGATORI.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El nou adquirent que subscriu DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1. Que segons allò disposat a l’art. 9 i 4 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre,
de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments
públics, compleix tots els requisits tècnics i administratius establerts per la
normativa vigent pel funcionament del local.
En particular, declara que l’activitat, obra o instal·lació per a la que es
sol·licita el canvi de titularitat de la llicència, s’ajusta, exactament, a la
llicència d’obertura atorgada en el seu dia, sense que s’haja produït
modificació alguna de l’activitat i que compleix amb la normativa vigent que
li es d’aplicació.
2. Que disposa de la documentació que així ho acredita.
En particular, que dispona del certificat de revisió de les instal·lacions
elèctriques com a local de pública concurrència per empresa instal·ladora
autoritzada i pla d’emergència visat i signat pel titular de l’activitat.
3. Que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de
temps en que es desenvolupe l’espectacle públic, activitat recreativa o
establiment públic descrit.
4. Que l’exercici de l’activitat es realitzarà dins dels horaris autoritzats per la
Conselleria de Governació, segons horari marcat per l’ordre anual
corresponent.
Tot allò atenent a que, conforme l’art. 71. Bis, apartat 4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de RJAPPAC, la inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanye o
incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no
presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable,
determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat
afectada des del moment en que es tinga constància dels dits fets, sense perjuí de
les responsabilitats penals, civils o administratives a que haguera lloc. Així mateix,
la resolució de l’Administració Pública que declare tals circumstàncies podrà
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment
previ al reconeixement o a l’exercici del dret o a l’inici de l’activitat corresponent,
així com la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte
durant un període de temps determinat, tot allò conforme als termes establerts en
les normes sectorials d’aplicació. Igualment, la veracitat d’allò declarat està
subjecte a les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes
les Administracions Públiques.

Així mateix, l’art. 12 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, disposa:
1. Qualsevol canvi en la titularitat d’un establiment públic precisarà de
declaració formal davant l’ajuntament de la localitat en el que aquell
s’ubique, sense que siga necessari l’atorgament de nova llicència
municipal. El dit canvi de titularitat haurà de comunicar-se en el termini
d’un mes des de que s’haguera formalitzat per qualsevol mitjà dels
admesos en dret.
2. La notificació del canvi de titularitat haurà d’estar subscrita pel transmetent
i per l’adquirent de l’establiment. Cas contrari, la dita comunicació no
tindrà validesa per l’Ajuntament, responent ambdós solidàriament per
d’incompliment d’aquesta obligació.
3. Una vegada declarat el canvi de titularitat, l’administració municipal ho
comunicarà a l’òrgan autonòmic competent en la matèria per al seu
coneixement i als efectes.
4.
DECLARA, sota la seua responsabilitat, que són certs i comprovables les
dades que consigna en la present petició i AUTORITZA de manera expressa a l’
AJUNTAMENT de Pedreguer per la verificació i confrontació de les dades obrants
en la present declaració, així com la seua cessió a altres que resulten competents
en la matèria.
PEDREGUER, A __________ DE ____________________

DE 20__________

(SIGNATURA DEL NOU ADQUIRENT)

