
Ajuntament d’Alcúdia 
Activitats-Urbanisme 
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca                       
activitats@alcudia.net      http://www.alcudia.net 
tel: 971 89 71 05    Fax: 971 54 65 15 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT PERMANENT. 
 
EXPEDIENT 

     
       NOU EXPEDIENT             MODIFICACIÓ ACTIVITAT EXISTENT (Núm. expedient  _________ ) 
  
 
En cas d’una activitat que s’instal.la dins unes infraestructures comunes o en uns espais compartits. (Núm. Expedient d’aquest ________ ) 
 
 
Núm. expedient comunicació prèvia instal·lació, o CP instal·lació i obres, o Permís instal·lació. (Núm. Expedient  _________) 
 

 
 
SOL·LICITANT 

Nom i llinatges 
 
 

NIF 

En representació de 
 
 

NIF 

 
ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS: 

Carrer 
 
 

Núm. Planta  Porta Altres 

Municipi 
 
 

Província CP 
 

Telèfon 
 
 

Adreça electrònica 
 

  
DADES DE L’ACTIVITAT 
 

Activitat 
 
   

 
        MAJOR       MENOR       INNÒCUA 

Emplaçament 
 
 
Superfície (m2)  
 
 

Ref. Cadastral 
                    

 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATORIA (tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf) 

ο Identificació sol·licitant → Còpia DNI, NIF (només innòcues) 
ο Si el sol·licitant és persona jurídica → Poder de Representació 
ο Justificació de la disponibilitat del local → escriptura de propietat de l’immoble o contracte de lloguer, cessió o qualsevol altre 

document que ho acrediti... (només innòcues) 
ο Certificat tècnic d’activitats (ha d’incloure plànols de l’estat final de la instal·lació). 
ο Fotografia on es vegi amb claredat l’accés per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
 

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 
 

ο Que les dades presentades en aquest document són certes. 
ο Que l’activitat abans descrita compleix amb la normativa urbanística i amb les ordenances municipals que siguin d’aplicació. 
ο Que disposo de les autoritzacions sectorials regulades com a requisit previ per inscriure l’activitat. 
ο Que compleixo els 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.  
ο Així mateix, inst la inscripció d’aquesta activitat en el registre autonòmic d’activitats, per la qual cosa s’adjunta format digital de la 

documentació. 
ο Que mantindré el compliment d’aquests requisits i condicions durant tota la vigència de l’activitat. 
ο Que la data prevista d’inici de l’activitat és _________________________ 
ο Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent amb les quanties corresponent segons les taules de la DA3ª de la 

Llei d’activitats, al corrent de pagament. 
 
Alcúdia,           de                       de 20 
(Signatura*) 
 

La no presentació de la documentació completa, impossibilita l’inici de l’activitat. 
 

 
Núm. expedient: 

http://www.alcudia.net/
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