ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MARIN

Avda. de Orense, s/n
Telef. 986880300- Fax 986882013
36900 MARIN (Pontevedra)

ILTMO. CONCELLO DE MARIN

SOLICITUDE DE LICENZA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
E ACTIVIDADES RECREATIVAS (Artigo 41. Lei 9/2013 de 19 de decembro)

SOLILCITANTE:
DNI/CIF:

Tfono:

ENDEREZO:
REPRESENTANTE (se é o caso):
DNI:

Tfono:

ENDEREZO:
TÍTULO DO PROXECTO:
ORZAMENTO DO PROXECTO:
UBICACIÓN DO LOCAL:

M2:

REFERENCIA CATASTRAL:

AFORO:

ACTIVIDADE A REALIZAR:

I.A.E.:

Clasificación Catálogo Espectác. e Activ. Recreativas de Galicia (Dto. 160/05):
E X P Ó N:
Que ten a intención de proceder ao establecemento dunha actividade de espectáculos públicos
e actividades recreativas suxeita a licenza (Segundo a Lei 9/2013, de 12 de decembro), arriba
descrita e DECLARA que é certo o que manifesta e, en todo caso:
- Que son certos todos os datos recollidos no impreso e documentación aportada.
- Que achega toda a documentación preceptiva.
Polo exposto,
SOLICITA que previos os trámites oportunos lle sexa concedida a oportuna LICENZA DE OBRAS E
ACTIVIDADE.
Marín, ________ de _________________________ de 20
Asdo: _________________________________________
Cláusula de protección de datos:
De acordo co disposto na Lei 15/1999, informámoslle que os seus datos persoais incorporaranse nun ficheiro cuxo responsable é o Concello de Marín, con domicilio
en Avda. de Ourense, s/n, 36900 Marín (Pontevedra), onde poderá exercitar, en todo momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e, no seu caso,o
de oposición.Mediante a facilitación dos seus datos persoais vostede autoriza o seu tratamento coa finalidade de tramitar o contido da presente instancia aos
efectos oportunos.
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PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR
Formulará, no Rexistro Xeral do Concello, a solicitude de licenza de obras e actividade, conxuntamente,
cubrindo o presente formulario con abono das taxas que procedan, por ambos conceptos. Achegará a
seguinte DOCUMENTACIÓN:
►Copia do DNI da persoa física. No caso de persoa xurídica, aportará o seu CIF e escritura de constitución
da sociedade.
►Copia da declaración censal de alta no IAE ou epígrafe fiscal no que se encuadre a actividade (Facenda)
►Copia de contrato de alquiler ou da escritura de propiedade do local.
►Xustificación bancaria do ingreso das taxas polos cnceptos que se solicitan
►Persoa ou entidade, encargadas da organización, de ser distinta ao titular.
►Declaración da persoa titular ou organizadora, de ser o caso, onde faga constar o compromiso de
contratación dos seguros previstos na lexislación.
►Proxecto técnico, subscrito por técnico competente, de que o local reúne as características esixidas para
desenvolvemento da actividade, de acordo coa lexislación vixente e as Ordenanzas municipais, no mesmo
incluirase memoria descritiva na que se detallen os aspectos básicos relativos á actividade así como a súa
localización , incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e seguridade en materia de
incendios, así como os datos e requisitos da normativa específica sobre edificación, prevención e control
ambiental. En caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial: declaración responsable (ou
certificación) do/a técnico/a dos/as técnicos/as redactores do proxecto, no que figuren os seus datos
persoais e profesionais de forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está
inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
►Estudo de seguridade e saúde segundo R.D. 1627/1997 redactado polo/a técnico/a competente.
►Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación da
mobilidade xerada, estudo de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria, redactados de
conformidade coa normativa vixente, e sempre que os seus contidos non se incorporasen ao proxecto
técnico a que fai referencia o apartado anterior.
►Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quentamento, contaminación acústica, residuos e
vibracións, e en todo caso, a que determine a normativa sobre a prevención e control ambiental segundo
corresponda en función das características do establecemento e das actividades que se van desenvolver
nel.
►Copia das autorizacións ou informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de
que conta cos mesmos para o inicio da actividade.
►Documento acreditativo da designación, por quen solicita a licenza, da persoa que debe asumir a
responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a
adecuación do establecemento á licenza outorgada, no cal debe constar o nome, o enderezo e a titulación
e habilitación profesional da persoa designada.
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