REGISTRE D’ENTRADA
Núm. Reg.

AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)

Data Reg.
Negociat

SOL·LICITUD PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ I OBRES
ACTIVITATS SUBJECTES A PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ I OBRES (art. 38)
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
Activitat
Adreça
Referència cadastral
Constructor

NIF

Termini màxim previst per
iniciar l’instal·lació i l’obra
Termini màxim previst per
instal·lar i executar l’obra

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,
SOL·LICIT PERMÍS d’instal·lació i obres i adjunt la següent documentació:
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

O


Projecte integrat (activitat i obres)



Fitxa resum de l’activitat, subscrita per tècnic/a competent



Còpia de l’escriptura de constitució de la societat, en el seu cas

Projecte d’activitat i d’obres

Plaça Esplanada núm. 5 / 07720 Es Castell (Illes Balears) / CIF P-0706400-I / Tlfno 971365193 / Fax 971365412

Mod. 6

AJUNTAMENT DES CASTELL
(ILLES BALEARS)



Documentació tècnica ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats
subjectes al tràmit d’ avaluació d’impacte ambiental



Autoritzacions, informes i exoneracions sectorials prèvies, indicades a la fitxa resum



Pagament dels tributs corresponents



Nomenament de l’empresa constructora



Documentació acreditativa de l’empresa constructora



Full d’estadística del Ministeri de Foment



Fitxa valoració de residus, contracte amb un gestor autoritzat i garantía de l’eliminació dels residus



Estudi de seguretat i salut



Programa de control de qualitat



Assumpció de direcció del/de la tècnic/a de grau superior



Assumpció de direcció del/de la tècnic/a de grau mitjà



Altres:

1

D’acord amb el Decret 6/2013, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius,si la documentació a adjuntar a
aquesta declaració responsable ja consta en poder de l’Administració, podeu emplenar el document de comunicació identificativa de la
documentació en poder de l’Administració i així no presentar la documentació.

Amb el compromís que una vegada finalitzada la instal·lació de l’activitat presentaré la corresponent
declaració responsable i la documentació pertinent tal i com disposa la Llei 7/2013.

Es Castell, ........... d ...................................... de 20............

(rúbrica)
DNI:..................................
Ajuntament des Castell / Ayuntamiento de Es Castell
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L’ajuntament disposa d’un termini màxim de 4 MESOS per resoldre el permís d’instal·lació i obres quan es tracti
d’activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears i té 2 MESOS per resoldre en els altres casos.
Si un cop transcorregut el termini establert per resoldre el permís d’inici d’instal·lació o el permís d’inici
d’instal·lació i obres no s’ha dictat i notificat una resolució expressa a la persona interessada, podrà entendre’s
estimada per silenci administratiu la sol·licitud del permís d’inici d’instal·lació o del permís d’inici d’instal·lació i
obres de l’activitat, excepte en els casos en què la normativa específica estableixi el contrari en matèria d’obres,
tal i com especifica l’art. 39 de la Llei 7/2013.

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).
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