
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI D’ACTIVITAT 
PERMANENT

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
Classificació i tipus d’activitat 

Nom comercial

Adreça

Referència cadastral/CUPS/UTM

Tècnic/a redactor/a fitxa resum

Data redacció fitxa resum i núm. visat

Data d’inici de l’activitat

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
        Fitxa resum subscrita per tècnic o tècnica competent i signada.

        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.

     Projecte d’activitat d’allò realment executat, d’acord amb el Títol I de l’Annex II.

      Certificat del tècnic/a director/a d’instal·lació i obres, si escau, d’acord amb el model oficial.

      Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d’instal·lació i obres, 
justificació  del  tècnic/a  director/a  del  fet  que  les  variacions  no  impliquen  un  nou  permís 
d’instal·lació o obres de l’activitat, per a la qual cosa s’haurà de presentar una memòria i plànols 
de la realitat.



        Relació de les 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/a de l’obra n’assumeix la direcció quan es 
tracti  d’obres  d’edificació  que  afectin  la  seguretat  estructural  però  que  no  necessitin  projecte, 
d’acord amb l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.

        Pagament dels tributs corresponents.

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,

INST  la  inscripció  en  el  registre  autonòmic  d’activitats  i  DECLAR  sota  la  meva 
responsabilitat 

1) Que les dades contingudes en aquest document són certes i que 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  a  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 dispòs de la documentació que així ho acredita a l’emplaçament de l’activitat per al seu 
control i inspecció.

7) Que  dispòs  de  les  autoritzacions  sectorials  regulades  com  a  requisit  previ  per  iniciar 
l’activitat.

..................................., ........ d .................................. de 20.........

(rúbrica)
DNI ..................................

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

La  presentació  de  la  declaració  responsable  –juntament  amb  la  documentació  preceptiva-  i  el  pagament  de  les  taxes  
municipals habilita per a l’inici i l’exercici de l’activitat, sense perjudici del que estableix el punt 4 de l’art. 71 bis de la Llei  
30/1992. Quan es tracti d’obres d’edificacions,  construccions i implantacions d’instal·lacions de nova planta o de cases 
prefabricades  i  instal·lacions similars,  per  a  l’  inici  i  exercici  de l’  activitat  cal  tenir  també  el  certificat  municipal  de  
finalització d’obres.

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). 



INSTRUCCIONS 

AQUEST DOCUMENT HA DE SER EMPLENAT EN LLETRES MAJÚSCULES 

1.- Nom i llinatges o raó social: nom sencer de la persona o empresa titular de l’activitat.

2.- NIF: número d’identificació fiscal de la persona o l’empresa titular de l’activitat.

3.- Representant: si el titular de l’activitat és una empresa i té un representant que actua en nom seu cal  
especificar-ho aquí.

4.- NIF: número d’identificació fiscal de la persona que representa el titular de l’activitat.

5.- Adreça: adreça vàlida per rebre notificacions.

6.- Localitat: localitat de l’adreça especificada per a notificacions.

7.- Municipi: si és diferent de la localitat, consignar-lo aquí.

8.- Telèfon: del titular o del seu representant (si el té), vàlid per a comunicacions.

9.- Adreça electrònica: si en té. 

10.- Activitat: nom comercial de l’activitat.

11.-  Adreça:  adreça  de  l’activitat  la  titularitat  de  la  qual  estau  comunicant  amb  aquesta  Declaració 
Responsable

12.-Referència cadastral: la trobareu a https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?
TIPO=CONSULTA o també a  www.catastro.meh.es apartat destacat Localice un inmueble. Cartografía 
catastral 

També el trobareu en el rebut de l’Impost de Béns Immobles.

13.- Tècnic redactor fitxa resum: tècnic competent (enginyer industrial o similar) autor de la fitxa resum, 
que l’ha redactada i signada.

14.- Data redacció fitxa resum i número del visat: data que consta a la fitxa resum, és la data en què va 
ser redactat i signat pel tècnic competent i el titular de l’activitat; el número del visat és el que dóna el  
Col·legi de Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials de les Illes Balears a la fitxa resum una vegada l’han  
revisada.

15.- Data d’inici de l’activitat: data en què està previst que s’iniciï l’activitat.

16.- Documentació adjunta:

• Fitxa  resum subscrita  pel  tècnic/a  competent  i  signada  pel  titular  de  l’activitat  i  el/la  tècnic/a.  És 
d’obligada presentació.

• Es presenten dues opcions (n’heu de triar una de les dues segons el tipus d’activitat):

o Memòria  tècnica  succinta  sobre  l’activitat  i  les  instal·lacions  acompanyada  dels  plànols  
d’emplaçament... o 

o Projecte d’activitat d’allò realment executat. 

• Certificat del tècnic/a director/a de la instal·lació i les obres, si escau, d’acord amb el model oficial. És 
d’obligada presentació.

• Si hi ha variacions respecte del projecte presentat per al permís d’instal·lació i obres ...  És d’obligada 
presentació.

• Relació de les 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.  És  d’obligada 
presentació si s’ha triat la presentació de plànols de l’estat actual de l’activitat.

• Certificat  o document  que acrediti  que el  director/a de l’obra n’assumeix la direcció quan es tracti  
d’obres d’edificació ... És d’obligada presentació.

• Pagament dels tributs corresponents. És d’obligat compliment.

http://www.catastro.meh.es/
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA

	DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
	AJUNTAMENT DE POLLENÇA
	AQUEST DOCUMENT HA DE SER EMPLENAT EN LLETRES MAJÚSCULES



