REGISTRE D’ENTRADA
Núm. Reg.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

Data Reg.
Negociat

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’INSTAL·LACIÓ I OBRES
ACTIVITATS INNÒCUES, MENORS O MODIFICACIONS AMB OBRES QUE NO NECESSITIN PROJECTE D’ACORD AMB
L’ART. 2 DE LA LLEI 38/1999

DADES DEL TITULAR DE L’ACTIVITAT
Nom i Llinatges o Raó social

NIF

Representant

NIF

ADREÇA PER A NOTIFICACIONS
Adreça
Localitat

Municipi

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DE L’ACTIVITAT
Activitat
Adreça
Referència cadastral
Constructor

NIF

De conformitat amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a
les Illes Balears,
COMUNIC l’inici de les obres i de la instal·lació i adjunt la següent documentació:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA


Estimació de l’import total de les obres a realitzar acompanyada d’una relació de les esmentades obres



Plànols de l’estat actual amb fotografies representatives



Fitxa resum d’activitat subscrita pel tècnic/a



Certificat o document que acrediti que el director d’obra n’assumeix la direcció (si es tracta d’obres
d’edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d’acord amb l’article 2 de la Llei
38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació)



Còpia de l’escriptura de constitució de la societat, en el seu cas



Pagament dels tributs municipals corresponents
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D’acord amb el Decret 6/2013, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius,si la documentació a adjuntar a
aquesta declaració responsable ja consta en poder de l’Administració, podeu emplenar el document de comunicació identificativa de la
documentació en poder de l’Administració i així no presentar la documentació.

Amb el compromís que una vegada finalitzades les obres i la instal·lació de l’activitat presentaré la
corresponent declaració responsable i la documentació pertinent tal i com disposa l’art. 45 de la Llei
7/2013.

Es Castell, ........... d ...................................... de 20............

(rúbrica)
DNI:..................................
Ajuntament des Castell / Ayuntamiento de Es Castell

La presentació de la comunicació prèvia, de la documentació que en ella s’indica i el pagament dels tributs
municipals corresponents habiliten per iniciar les obres i instal·lar l’activitat.

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’art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre).
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