DOCUMENT D’INVERSIÓ EN ORDRE D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES I COMPROMÍS D’ASSUMPCIÓ
DE RESPONSABILITAT EN MATÈRIA D’ESPECTACLES
Notificació per:

DADES DEL DECLARANT DE L’ACTIVITAT
Nom:

Cognoms:

Domicili:
Fax:

E-mail

E‐mail:

Notificació per:
Cognoms:

Domicili:

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Localitat:

DADES DEL REPRESENTANT
Nom:

E-mail

DNI:
CP:

Telèfon:

Telèfon

Fax:

Localitat:
E-mail:

DADES DE LA REPRESENTACIÓ:
Raó social
Representació atorgada per poder davant del notari
Amb data:

DECLARA:
1r.- Que ha presentat una declaració responsable/sol·licitud de llicència d’obertura per a la instal·lació de/d’:

Subjecta a l’article

9é

10é de la Llei 14/2010,

situada al carrer/partida al sòl urbà al carrer de/d’
Amb data de registre d’entrada de l’Ajuntament
I per a aquest fi s’adjunta la documentació preceptiva exigida per la normativa ambiental d’aplicació.
2n.- Que ha presentat la declaració responsable d’obres/sol·licitud de llicència urbanística per a la realització de les
obres d’edificació/ampliació/reforma al carrer/partida

Destinades a
i, amb data
I per a aquest fi s’adjunta la documentació tècnica preceptiva exigida per la normativa urbanística d’aplicació
3r.- Que necessita l’obtenció de l’autorització urbanística amb caràcter previ i independent a l’obtenció de la llicència
d’obertura d’espectacles o activitats recreatives en compliment del que preceptua l’article 9é/10é de la Llei
14/2010, malgrat l’ordre de prelació d’atorgament de llicències o autoritzacions establert en l’article 22.3 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
4t.- Que disposa de la disponibilitat civil plena de l’immoble/solar/parcel·la sobre el qual es portaran a terme les
intervencions sol·licitades a les peticions de llicències assenyalades, d’acord amb la documentació acreditativa
adjunta que acompanya aquest compromís.
5é.- Que, d’acord amb el que s’ha assenyalat anteriorment, ASSUMEIX LA PLENA RESPONSABILITAT QUE ES POGUERA
DERIVAR DE L’EVENTUAL DENEGACIÓ POSTERIOR DE LA LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESPECTACLES PÚBLICS I
ACTIVITATS RECREATIVES, pel fet d’alterar-se l’ordre previst legalment d’autoritzacions per la normativa urbanística.
6é.- Aquesta assumpció de responsabilitat suposarà, taxativament, LA RENÚNCIA A QUALSEVOL TIPUS D’INDEMNITZACIÓ
PER DANYS I PERJUÍS que se li poguera irrogar com a conseqüència dels corresponents actes administratius de
resolució que posen fi als expedients de llicència d’apertura d’espectacles i activitats recreatives que estiguen
tramitant-se en l’actualitat, ja siga per denegació de la llicència pretesa o qualsevol tipus de limitació en el destí dels
actes esmentats o usos pretesos.

DECLARA:
7é.- Aquesta declaració de responsabilitat per alteració de l’ordre legal d’intervenció administrativa als actes o usos
pretesos a efectes de l’esmentada autorització administrativa urbanística (declaració responsable o llicència
urbanística) amb caràcter previ a la llicència d’apertura d’espectacles públics i activitats recreatives, es formula
davant del secretari de l’Ajuntament de/d’
com a fedatari municipal/davant del notari
De/d’
col·legiat núm.
que intervenen en aquest document i donen fe,
igualment, de la legitimació de la signatura estampada en aquest document d’inversió.

,

de/d’
de
Signatura del sol·licitant/representant

Signat
DAVANT DE MI, EL SECRETARI / EL NOTARI

Signat

