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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A l'OBERTURA 
SUBJECTA Al RÈGIM JURÍDIC DE LA LLEI 14/2010, 
de 3 desembre, de la Generalitat, d'ESPECTACLES 

PÚBLICS, ACTIVITATS RECREATIVES I 
ESTABLIMENTS PÚBLICS.  

 
Versió 2.0 – 26/01/2016 

 
DATA _____________________ 

 
   NÚM.  _____________________ 

 
REGISTRE GENERAL 

 

AL Sr. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANISES  
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades que heu facilitat en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats 
propietat de l’Ajuntament de Manises per a l’exercici de les seues funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, i podreu exercitar els drets d’accés i rectificació, per mitjà 
d’instància presentada davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Manises, o bé mitjançant el correu electrònic: lopd@manises.es 
 

 
 

DADES DEL TITULAR O PRESTADOR DE LA ACTIVITAT  

Nom i cognom        DNI / NIE     

   En representació de 
Nom i cognom        DNI / NIE   

Activitat  

Nom comercial  

Emplaçament de l'activitat  

Adressa electrònica                                                                                                                                                  Telèfon 
 
□ El sol•licitant designa com a mitjà preferent de recepció de notificacions l’adreça de correu electrònic assenyalada en els termes que preveu 
l’art. 28 de la Llei 11/2007. Igualment deurà indicar un telèfon on rebre comunicacions. 
Domicili per a notificacions                                                                     Localitat                             C. Postal 

Antecedents (Si els hi haguera) 

Aforament del local                                                                              M2 del local 

*Observacions : Es prega que, a l'efecte de que es realitze una eficaç gestió, emplene totes les dades indicades : telèfon, adreça , etc. 
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Com a titular de l'activitat a dalt indicada manifest sota la meua responsabilitat que complisc amb tots els requisits establits en 
la normativa vigent per a l'obertura d'un establiment públic, que dispose de la documentació que així ho acredita i que em 
compromet al seu compliment durant la vigència del mateix. 

                                                                                                                               
 

                                             Manises,  
                                                                                                         (((FFF III RRRMMMAAA )))  

 



 

  

DOCUMENTS NECESSARIS per a l'obtenció de la llicència d'obertura d'Espectacles públic Activitats recreatives i establiments públics, sempre que 
l'aforament no siga superior a 500 persones i no es tracte d'una activitat en la qual existisca una situació especial de risc: 

 Certificat de Compatibilitat Urbanística favorable 

 

Declaració Responsable per part de l'interessat, en model normalitzat, en la qual s'indicarà com a mínim: la identitat del responsable, DNI o CIF, 
representant, si escau, ubicació física de l'establiment instal·lació, activitat que es pretenga legalitzar, aforament del local i manifestació que es 
compleix amb tots els requisits tècnics i administratius per a procedir a l'obertura del local. 

En cas que el sol·licitant siga una Societat, haurà d'aportar-se fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders de 
representació de la mateixa. 

Si es tracta d'una Comunitat de Béns, haurà d'aportar-se el contracte constitutiu d'aquesta Comunitat, subscrivint la instància la 
totalitat dels Comuners o la persona que ostente la representació d'aquests, sempre que acredite aquesta representació. 

 Plànol d'emplaçament a escala 1:1000, diligenciat pels Serveis Tècnics Municipals, realitzat sobre la base de la cartografia municipal actualitzada 
i en el qual es reflectisquen les alineacions vigents. 

 

Impresos acreditatius d'haver abonat les Taxes corresponents: 
1. Taxa per llicència d'activitats. 
2. Taxa per llicència d'obres. 
3. Impost d'Instal·lacions construccions i obres 

 Certificat que acredite la subscripció d'un contracte de Segur que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers en els 
termes indicats en l'article 18 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. 

 Acreditació de la inscripció en el Registre General Sanitari d'Aliments, o en defecte d'açò acta favorable de la inspecció sanitària del Servei de 
Salut Comunitària de la Consellería de Sanitat. 

 Documentació Tècnica : 

 

Projecte d'activitat, redactat conforme a l'Ordre de la Conselleria de Governació de 7 de juny de 1983, per la qual s'aprova la Instrucció 2/1983 
(DOGV 113 de 19 de juliol de 1983), en el qual es detallen les característiques de l'activitat, la seua possible repercussió sobre l'entorn, i sistemes 
correctors que hauran d'utilitzar amb expressió del grau d'eficàcia i garantia de seguretat així com el compliment de la normativa que siga 
aplicable. 

 Estudi acústic, redactat conforme la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de Contaminació acústica de la Generalitat Valenciana i Decret 266/2004 
que la desenvolupa, i Decret 104/2006 del Consell, de Planificació i Gestió en matèria de la Contaminació Acústica. 

 

Projecte d'Obra en els següents termes: 
Si es tracta d'una Obra Menor: 

 Declaració Responsable. 
 Pressupost econòmic. 
 Memòria descriptiva de les obres. 
 Plànol d'estat inicial i definitiu després de la reforma a escala 1/50 o 1/100. 

Si es tracta d'una Obra Major: 
 Declaració Responsable o llicència d'obra major, segons es tracte 
 Projecte bàsic segons article 11.1 a) de la Llei 3/2004, d'Ordenació i Foment de l'Edificació (*LOFCE), signats per tècnic competent 

i visats pel col•legi professional, si així procedís d'acord amb el que es disposa en la normativa en vigor sobre visat col•legial. Reial 
decret 1000/2010, de 5 d'agost, sobre visat col•legial obligatori (BOE 6 Agost 2010) 
En cas de no precisar visat col•legial, haurà d'aportar declaració responsable dels tècnics competent projectista i director de 
l'execució de les obres en model que s'adjunta. 

 Estudi de seguretat i salut. 

 Certificat Final d'Instal·lacions, emès per Tècnic Competent, en el qual se certifiquen de forma expressa els punts de l'Article 4 de la Llei 14/2010, 
de 3 de desembre, d'Espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. 

 Contracte de manteniment de la instal·lació elèctrica en baixa tensió, si escau, conforme a l'Ordre de Consellería d'Indústria, Turisme i Comerç, 
sobre manteniment i inspecció de les instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. 

 Certificat de la instal·lació elèctrica en baixa tensió degudament registrat en el Servei Territorial de la Consellería d'Economia, Indústria, Turisme i 
ocupació 

 

Certificat mesa per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental per al camp de la contaminació acústica, acreditatiu de l'eficàcia 
de les mesures de prevenció de sorolls i vibracions, amb el contingut mínim indicat en el Decret 266/2004, de 3 de Desembre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, pel qual s'estableixen normes per a la prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació a activitats, 
instal·lacions, edificacions, obres i serveis i en el RD 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del 
Soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

 Pla d'Emergència o Pla d'autoprotecció, segons siga exigit en la normativa d'aplicació.  

 
A fi de substituir la visita d'inspecció i acta de comprovació emesa per l'Ajuntament, a la documentació indicada anteriorment podrà 

acompanyar, Certificat expedit per empresa que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa OCA pel qual s'acredite el 
compliment de tots els requisits exigits per la normativa en Vigor. 

 
Segons el que es disposa en l'article 16 de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, el termini per a resoldre i notificar la 

citada resolució serà de sis mesos a explicar des de la data en què la sol·licitud hagués tingut entrada en l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut aquest termini 
sense que s'haguera produït la notificació de la resolució expressa concedint o denegant l'autorització o llicència, l'interessat podrà entendre concedida aquesta. Aquest termini 
se suspendrà quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'apartat 5 de l'art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

No obstant l'anterior, quan l'atorgament de la llicència supose concedir al sol·licitant o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic, tals com la utilització de 
la via pública, l'interessat podrà entendre denegada l'autorització, si transcorreguera el termini al fet que es refereix l'apartat anterior sense que es notificara resolució expressa 
alguna 

Les dades facilitades per vostè en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de Manises, per a l'exercici de les seues funcions 
pròpies en l'àmbit de les seues competències, de conformitat amb l'EL 15/99, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè podrà exercir els seus drets d'accés i rectificació 
mitjançant instància presentada en el Registre General d'Entrada, o bé, mitjançant correu electrònic: manises_lopd@cv.gva.es 
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