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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT PERMANENT 
MAJOR  (SENSE OBRA) 

      
     (Transmissió expt.__________) 
 

Declarant: 
Nom i llinatges_________________________________________________________ 
NIF__________________________________________________________________ 
En representació de ____________________________________________________ 
NIF_______________________ 
 
 
Adreça a efectes de notificacions: 
C/___________________________________________________________________ 
Localitat ________________ Municipi _______________Codi postal______________ 
Província___________________ País____________________ 
Telèfon________________________ Fax_________________ 
Adreça telefònica____________ 
 
 
Dades de l’activitat 
Núm. Exp.________________________ 
Activitat__________________________ 
C/________________________________ 
Localitat ___________________ Municipi_______________Codi Postal_________ 
Referència cadastral______________________________________ 
Telèfon____________________ Fax___________________________ 
Adreça electrònica__________________________________________ 
 
 
En la meva condició de promotor/titular de l’activitat  tipificada com a permanent major de 
conformitat amb el títol I i de l’annex I de la Llei 7/2013 i una vegada finalitzada la 
instal·lació de l’activitat sense obres, de conformitat amb el que estableix l’article 46 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 les dades contingudes en aquest document són certes. 
 
Segon.- Que compleixo els requisits que estableix la normativa vigent i, si escau, també 
les condicions imposades al permís d’instal·lació de l’activitat. 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). 
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Tercer.- Que mantindré els requisits i les condicions imposades de la lletra anterior 
durant tota la vigència i tot l’exercici de l’activitat. 
 
Quart.- Que s’adjunta la següent documentació a la declaració responsable: 
 
a) Certificat del tècnic director de la instal·lació. 
b) Memòria i plànols del realment executat (en el cas que hi hagi variacions respecte al 

projecte inicial que no impliquin nou permís d’instal·lació i obres) 
 
 
Quint.- No s’adjunta la documentació tècnica especificada en aquesta Declaració perquè 
es tracta de la transmissió d’un expedient anterior. 
 
 
________________, _____ 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.  
 
 
 
 
 
SRA. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA 


