REGISTRE D’ENTRADA
Núm. Reg.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

Data Reg.
Negociat

DECLARACIÓ D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT PERMANENT INNÒCUA AMB OBRES QUE NO NECESSITIN
PROJECTE (ART. 36 I 45)
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’EMPLAÇAMENT I DE L’ACTIVITAT
Activitat
Nom comercial
Adreça
Referència cadastral
Data d’inici de l’activitat

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA


Fitxa resum subscrita per tècnic/a competent



Certificat sobre el compliment de la normativa aplicable subscrit per un tècnic/a competent, que inclogui
una memòria tècnica succinta sobre l’activitat i les instal·lacions acompanyada dels plànols d’emplaçament
i d’allò realment executat, tant de planta com d’alçada, a escala adequada, amb la ubicació dels elements
essencials de les instal·lacions tècniques i de maquinària



Relació de le obres executades amb l’increment de l’import de les obres si s’ha optat per la presentació de
plànols de l’estat actual amb fotografies representatives en la comunicació prèvia



Certificat o document que acrediti que el director de l’obra n’assumeix la direcció quan es tracti 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



Rebut de pagament dels tributs corresponents



Còpia de l’escriptura de constitució de la societat, en el seu cas
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Mod. 3

AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

1

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.

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,
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1) Que les dades contingudes en aquest document són certes i tenc coneixement que la falsedat de les dades
declarades comportarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat
2) Que compleix els requisits establerts en la normativa vigent i de conformitat amb el planejament urbanístic
3) Que mantindré els requisits de la lletra anterior durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat
4) Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament
5) Que estic en possessió de l’ús i gaudi de l’establiment on es desenvolupa l’activitat
6) Que disposo de la documentació que així ho acredita a l’emplaçament de l’activitat per al seu control i
inspecció
7) Que disposo de les autoritzacions sectorials regulades com a requisit previ per iniciar l’activitat

Per tot l’anterior, sol·licito la inscripció de l’activitat en el Registre autonòmic d’activitats
Es Castell, ........... d ...................................... de 20............

(rúbrica)
DNI:..................................
Ajuntament des Castell / Ayuntamiento de Es Castell
La presentació d’aquesta declaració responsable a l’Ajuntament, junt amb la documentació complerta i després
d’haver efectuat el pagament dels tributs corresponents, permet a la persona titular iniciar l’activitat des del dia que
la presenta, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de l’Ajuntament.

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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