www.llucmajor.org

A1 DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT PERMANENT

1. EXPEDIENT (Camps obligatoris)
NOVA INSTAL·LACIÓ

ACT. EXISTENT/ EXISTENTE ( EXP INICIAL _______/_________) :

MODIFICACIÓ

AMPLIACIÓ

EN CAS D’UNA ACTIVITAT QUE S’INTALA DINS UNES INFRAESTRUCTURES COMUNES O ESPAIS COMPARTISTS INDICAU
L’EXPEDIENT DE LES INFRAESTRUCTURES COMUNES O D’ESPAIS COMPARTITS : EXP: ______________/__________________

2. DADES DE L’INTERESAT /SOL·LICITANT
LLINATGES I NOM O RAO SOCIAL:

DNI/NIF:

LLINATGES I NOM DEL RESPRESENTANT (2)

DNI/NIF(2)::

DOMICILI PER NOTIFICACIONS :

NÚM.
o KM:

BLOC:

ESC.:

PIS:

CP:

MUNICIPI:

POBLACIÓ:

TEL.:

TEL REPRESENTANT (*):

ADREÇA ELECTRÒNICA(1):

(1)
(2)

PORTA
:

Nota: emplenar el camp de l’adreça electrònica implica que la persona titulat accepta aquesta via com a mitjà per a comunicacions.
Dades obligatòries només en cas de representació

3. DADES DE L’ACTIVITAT (Camps obligatoris)
DESCRIPCIÓ SUCCINTA DE L’ACTIVITAT:

TIPUS D’ACTIVITAT:

MAJOR(Títol I

de l’Annex I de la llei 7/2013)

MENOR(Títol II

INFRAESTRUCTURES COMUNES

de l’Annex I de la llei 7/2013)

INNÒCUA (Títol III

de l’Annex I de la llei 7/2013)

ESPAI COMPARTIT

RÉTOL COMERCIAL:
EQUIVALENCIA AMB CNAE / CODI DECRET 19/1996:
REFERÈNCIA CADASTRAL DEL LOCAL DE L’ACTIVITAT:
(Si no en té, referència de la parcel·la on està situat el local)
COMPUTABLE: ___________ m2

SUPERFICIES:

ÚTIL: ___________ m2

AMPLIACIÓ: ___________ m2

ADREÇA (C., PL., AV....):
NÚM. o KM:

BLOC:

ESC.:

PIS:

PORTA:

CP:

FORMULARI INCOMPLET (manca completar dades)

NO ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

Si en el moment de presentació d’aquesta sol·licitud l’Administració ha verificat que la comunicació prèvia és incompleta, es formula
requeriment a l’interessat perquè l’esmeni dins del termini de deu dies, comptats des de l’endemà que es presenti aquesta comunicació
prèvia, amb l’advertència que no pot dur a terme l’execució de les obres o actuacions interessades, amb interrupció del termini pel seu
començament, de la qual cosa es donarà trasllat als inspectors urbanístics.
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4. DADES DE LA INSTAL·LACIÓ I OBRES (Camps obligatoris)
INSTAL·LACIÓ:
SENSE ACTUACIÓ PREVIA
COMUNICACIÓ PREVIA DE DATA (___/___/_____) EXP (_______/________)
PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ DE DATA (___/___/_____) EXP (_______/________)
OBRES:
SENSE OBRA
COMUNICACIÓ PREVIA DE DATA
(___/___/_____) EXP (_______/________)
PERMÍS D’INSTAL·LACIÓI OBRES DE DATA (___/___/_____) EXP (_______/________)

5. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA OBLIGATORIA (S’ha d’aportar també en format pdf)
Adjunt la següent documentació, excepte per activitats innocues que no necessitin obra amb projecte.
a)

Certificat tècnic d’activitat (model A6)
Certificat tècnic de la direcció d’obra.

b) Declaració responsable del/la tècnic/ca competent (model A7)
c)Fotografia en que es vegi amb claredat l’accés per a persones amb mobilitat reduïda.

6. DECLARACIÓ RESPONSABLE ( Camps obligatoris)
La persona sotasignada, com a interessada en l’inici i exercici de l’activitat, comunica a aquest Ajuntament les seves dades identificatives i
aporta la documentació necessària PER A L’INICI I L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT, de conformitat amb la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de
modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
Pel que fa al compliment de la resta de requisits establers per a l’inici i l’exercici de l’activitat, DECLARA LES SEGÜENTS DADES
RELLEVANTS:
Primer: Que les dades contingudes en aquesta declaració són certes i que coneix que la falsedat d’aquestes suposa la impossibilitat de
continuar amb l’exercici de l’activitat.
Segon: Que coneix que, si en el moment de presentació d’aquesta declaració, l’Administració ha verificat que és incompleta, es
formula requeriment a la persona interessada perquè, dins del termini de deu dies (comptadors des de l’endemà de la presentació
d’aquesta comunicació prèvia), d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, l’esmeni, amb l’advertiment que no pot dur a terme les actuacions sol·licitades, amb interrupció del termini
perquè s’iniciïn, la qual cosa es comunica als inspectors municipals. No presentar la documentació dona lloc a la DECLARACIÓ
D’INEFICÀCIA de la declaració responsable, amb la prèvia resolució, que s’ha de dictar en els termes prevists a l’article 21 de la Llei
39/2015.
Tercer: Que coneix que l’incompliment de qualsevol precepte legal, sigui de caire urbanístic o d’altra norma sectorial, o quan l’actuació
objecte d’aquesta declaració responsable està subjecta al règim de llicències o d’autoritzacions, provoca la impossibilitat d’iniciar
l’activitat i produeix com a efecte la restauració de la realitat física alterada (amb l’assumpció del cost de la possible demolició o retroacció
de les actuacions, en cas que escaiguin), a més de la imposició de les corresponents sancions, amb la prèvia instrucció de l’oportú expedient
(consideracions que són extensives a la circumstància que es constati inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de
qualsevol dada, manifestació o document que acompanyi la present declaració responsable, o la no-presentació de la documentació
que es requereixi per a acreditar el compliment del que es declara, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en
què pot incórrer, amb les conseqüències previstes a l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, com és la impossibilitat d’instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un termini de dos anys).
Quart: Que compleix la normativa urbanística d’aplicació i els requisits que estableix la normativa vigent.
Cinquè: Que mantindrà els requisits establerts a l’apartat anterior durant tota la vigència i l’exercici de l’activitat.
Sisè: Que compta amb una pòlissa de responsabilitat civil vigent i al corrent de pagament.
Setè: Que a l’emplaçament de l’activitat disposa, per a control i inspecció, de les autoritzacions sectorials preceptives per al funcionament de
l’activitat i de la inscripció al Registre general autonòmic de plans d’autoprotecció (en cas de ser necessari).
Vuitè: Que per a tramitar aquesta declaració responsable aporta la documentació indicada a l'apartat 5.
Novè: Que efectuarà el pagament de la taxa en un temps màxim de 2 dies hàbils, si s’escau.
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Desè: Que està informada que la presentació de la declaració responsable faculta a l’Administració competent a la comprovació posterior, per
qualsevol mitjà admès en dret i en qualsevol moment, de la veracitat de les dades i del compliment dels requisits.
Onzè: Que la data de inici de l’activitat és dia ____ de ________________ de ______.
Dotzè: Que la presentació de la declaració responsable i de la documentació indicada, i el pagament dels corresponents tributs permet
a la persona titular iniciar l’activitat, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció de l’Ajuntament. La NOPRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ IMPOSSIBILITA L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT.

Per tot això, sol·licita la inscripció de l’activitat al Registre Autonòmic d’Activitats.

Llucmajor, _________ de ______________ de 20__

(Signatura)

Tramitació: Servei d’obres i activitats . Carrer Fira, 14 07620 Llucmajor.
Horari d’atenció al públic en general: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores.
Cita prèvia amb els tècnics cridant al 971 669 080.
www.llucmajor.org

V3.0/JS 21/06/2019

Pàgina 3 de 3

