Ajuntament d’Alcúdia
Urbanisme - Activitats
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca
activitats@alcudia.net
http://www.alcudia.net
Tel: 971 06 62 14 Fax: 971 54 65 15

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI
PERMANENT INNÒCUA/MENOR SENSE OBRA
Declarant:
Nom i llinatges
En representació de
Adreça a efectes de notificacions:
C/
Codi postal
Província
Telèfon
Adreça electrònica
Dades de l’activitat
Núm. Exp.
Activitat
C/
Referència cadastral
Telèfon
Adreça electrònica

D’ACTIVITAT

amb NIF
amb CIF
Municipi
País
Fax

Nom comercial
Municipi: Alcúdia Codi Postal: 07400
Fax

En la meva condició de promotor/titular de l’activitat tipificada com a permanent
innòcua/menor de conformitat amb les títols I i II de l’annex I de la Llei 7/2013, que no
requereix obra i una vegada finalitzada la instal·lació de l’activitat, de conformitat amb el
que estableix l’article 44 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en les Illes Balears,
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Primer.- Que l’activitat abans descrita compleix amb la normativa urbanística i la resta de
requisits exigits per la normativa vigent per l’exercici de l’activitat i que disposo de la
documentació que ho acredita a disposició en el lloc d’emplaçament de l’activitat pel seu
control i inspecció. Així mateix, insto la inscripció d’aquesta activitat en el registre
autonòmic d’activitats, per la qual cosa s’adjunta format digital de la documentació (1).
Segon.- Que mantindré el compliment d’aquest requisits i condicions durant tota la
vigència de l’activitat.
Tercer.- Que la data prevista d’inici de l’activitat és __________________________
Quart.- Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent amb les quanties
corresponents segons les taules de la DA3ª de la Llei d’activitats, i al corrent de pagament.
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Cinquè.-Que s’adjunta la següent documentació a la declaració responsable:
En el cas d’activitats innòcues:
a) Certificat subscrit per tècnic competent sobre el compliment de la normativa aplicable.
b) Memòria tècnica sobre l’activitat i instal·lacions.
c) Plànols d’emplaçament i del que realment s’ha executat.
d) Fitxa resum de l’activitat.
e) Justificant de l’abonament dels tributs corresponents.
En el cas d’activitats menors:
a)
b)
c)
d)

Projecte d’activitat d’allò realment executat.
Fitxa resum de l’activitat.
Certificat del tècnic director.
Justificant d’abonament dels tributs corresponents.

________________, _____ de _______________ de __________

(signatura del declarant)
_____________________________________________

(1)Segons la disposició transitòria vuitena de la Llei 7/2013, fins que el registre autonòmic d’activitats no
sigui operatiu, juntament amb la declaració responsable s’han d’adjuntar les dades i la documentació indicada
en format digital. Una vegada que el registre estigui operatiu, l’administració competent inscriurà d’ofici les
dades i la documentació esmentada.

DOCUMENTS ADJUNTS:
□ Fotografia de la façana del local
□ Fotocòpia del document d'identitat del titular
□ Fotocòpia del document que acredita la representació si el titular és una persona jurídica o
una comunitat de propietaris. En cas de comunitat de béns serà necessària la signatura i la
identificació de tots els titulars. En tots aquests casos s’haurà d’aportar el document de
constitució.
□ Rebut de l’I.B.I. o número de referència cadastral
□ Liquidació de la taxa i l’impost
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