MODEL-4
SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ ACTIVITAT NO PERMANENT MAJOR (art 67)
_______________________________________, major d’edat, amb el DNI núm _______________, i
amb domicili al carrer_________________________________núm________ , de ________________,
telèfon núm _______, fax núm _________ i adreça electrònica _______________________________,
que actua (en nom propi o en representació de) l'empresa ________________________________
amb CIF ______________, domicili social a _____________________________________________,
tel ________________, fax _________________ i adreça electrònica __________________________.
EXPÒS:
1. Que en el local de l’edifici ubicat al carrer _______________________________ núm.______
d’aquest municipi desig dur a terme una activitat no permanent major de l’article 67 de la Llei 7/2013 de
_____________________________________________________(indicar el tipus d’activitat) .
Per això, i amb una antelació mínima d’un mes, adjunt a la present instància els documents següents:
Justificació de d’interès públic de l’activitat amb criteris econòmics i socials.
Petició o acreditació d’exempcions, en el seu cas.
Informe o autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel desenvolupament de
l’activitat, en el seu cas.
Les dates d’inici i finalització, horari, situació i aforament previst.
Escriptura de propietat del local o contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre document que acrediti de
forma fefaent la seva disponibilitat si es tracta de domini privat o l’autorització d’ocupació del domini públic.
Documentació tècnica, memòria i plànols signats pel tècnic redactor en els termes de l’article 67.1.g) de la Llei
7/2013 (Documentació que ha de ser subscrita necessàriament per un tècnic competent).
Indicació del nom i dades d’identificació de la persona que assumirà in situ la responsabilitat sobre el control
de l’activitat que s’ha de dur a terme.
Actuacions, grups i artistes que intervenen, en el seu cas.
Llicència municipal d’activitat permanent o títol equivalent, en el cas que es faci a un establiment a on es
desenvolupa una activitat permanent.
DNI del promotor o del seu representant.
Liquidació de les taxes i imposts corresponents.

DEMAN:
Que desprès d’haver fet els tràmits reglamentaris oportuns, se’m concedeixi l’autorització
corresponent.
___________________, _______ de _________________ de __________
(signatura)
SR BATLE DE L'AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan
administratiu com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves
competències, i s’informarà, així mateix, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, la rectificació, la cancel·lació i
l'oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter
personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

MODEL-4
Annex informatiu
Activitats no permanents majors
1. Són les activitats en què concorren un o més d’un dels punts següents:
a) Quan necessitin autoritzacions o informes de caràcter vinculant, excepte proves esportives,
marxes ciclistes i altres esdeveniments de recorregut.
b) Quan es tracti d’una activitat musical que es duu a terme en període de nit.
c) Quan, sigui de dia o en període vespertí, la capacitat acústica resultant pugui superar en 10 dB els
objectius de qualitat acústica fixats a la zona on es pretén desenvolupar l’activitat.
d) Quan la càrrega de foc ponderada sigui superior o igual a 200 Mcal/m².
e) Quan l’aforament sigui superior a 100 persones en establiments físics, o a més de 500 usuaris en
llocs a l’aire lliure.

