
 

 
 

LLICÈNCIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

 

D’acord amb 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 per a la gestió, tramitació i 
posterior notificació de l’estat o resolució d'aquesta sol·licitud. El Responsable del Fitxer és l’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT i podrà dirigir-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
per exercir el seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals (Plaça de la Vila, 1 – Tel. 93 685 80 01). 

 

Dades de la persona sol·licitant 
Nom i cognoms / empresa / entitat / altres… 
 

DNI/NIE/CIF/Passaport: 
 

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau): 
 

 DNI/NIE/Passaport: 

 
Domicili a efectes de notificacions: 
 
 

Segell de Registre d’Entrada 
 
 
 
 

Codi postal, població i província: 
 
 
Correu electrònic (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica*) 
 
 

Telèfon/Fax: 
 
 

Telèfon mòbil: 
 
 

*  Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en aquesta sol·licitud. 
Consulteu les condicions de la notificació electrònica a www.santfeliu.cat/enotificacio  

 
 

Nom comercial: 
 
 
Domicili: Telèfon: 

 
 
Superfície útil: 
 

Breu descripció de l’activitat: 

Aforament: 

  
Exposa: 

Que en l’adreça indicada, ubicada en aquest municipi, desitjo obrir un establiment segons la normativa legal vigent. 

  
Documents aportats: 

 Projecte tècnic d’obertura d’activitats recreatives o d’espectacles o activitats signat per un tècnic competent i visat (en suport informàtic i 2 en 
paper). 

 Certificat de coincidència entre la documentació presentada en format informàtic i paper. 
 Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de 

l’execució del projecte segons article 97 del Reglament. 
 Estudi d’impacte acústic d’establiment així com  la documentació requerida per la normativa d’escalfament, contaminació acústica i vibracions  

segons el previst a l’article 97.d del Reglament. 
 Sol·licitud de llicència urbanística si s’escau. 
 Memòria de seguretat (article 42 del Reglament). 
 Pla d’autoprotecció (article 46 del Reglament). 
 Memòria de mobilitat (article 35 del Reglament). 
 Fotocòpia NIF-CIF. 
 Fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat.. 
 Resguards acreditatius del pagament de la taxa d’activitats. 
 Fotocòpia declaració censal. 
 Document acreditatiu de la disponibilitat del local en que consti el propietari (contracte de lloguer, compraventa, etc.). 
 Relació de veïns amb especificació de noms i adreces. 
 Acreditació curs manipulador d’aliments, si s’escau, segons el tipus d’activitat. 
 Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris 

 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant:                                                             Data: 

 

Sant Feliu de Llobregat,  d  de   

  
 
 

 

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Ref. 477147 

 

http://www.santfeliu.cat/enotificacio
http://www.santfeliu.cat/documents/876551
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