FULL INFORMATIU SOBRE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI
D’ACTIVITAT PERMANENT INNÒCUA
DADES GENERALS
Qui pot sol·licitar-ho

Persones físiques i jurídiques

Forma de sol·licitud

Presencial
Telemàtica (necessita certificat digital)

Necessita pagament

Taxa per llicència d’obertura i taxa per expedició de documents

Lloc lliurament de documentació
per a la tramitació presencial

Oficina d’Atenció al Ciutadà OAC - Ajuntament de Son Servera
Plaça Sant Ignasi, n. 1 - Telèfon: 971 567 002
Horari: de dilluns a divendres, de les 09.00 h a les 14.00 h

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA
Forma d’iniciació

A petició de la persona interessada

Fi de la via

La resolució posa fi a la via administrativa

Efectes presumptes

Estimatori

Termini legal de resolució

1 mes

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER TRIPLICAT
Instància de la declaració responsable d’inici i exercici d’activitat
Acreditació del tècnic/a competent del compliment de la normativa aplicable
Descripció de l’activitat que es pretén realitzar
Plànol d’emplaçament de planta i alçària de l’activitat, amb ubicació de les instal·lacions i maquinària
L’enumeració de la documentació assenyalada no eximeix la persona sol·licitant d’aportar qualsevol altre tipus de
documentació o informació addicional necessària per tramitar la llicència d’activitat.

NORMATIVA APLICABLE
Llei 07/2013 de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears (BOIB núm.166
de 30 de novembre)
Decret llei 7/2012, de 15 de juny de mides urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, i d’altres
activitats.
Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis al mercat interior.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ALTRA INFORMACIÓ: LLISTA D’ACTIVITATS PERMANENTS INNÒCUES
Son activitats permanents innòcues:
a) Els aparcaments a l’aire lliure.
b) Les activitats d’ús administratiu, comercial i d’aparcament de fins 300 m2 de superfície, y, en tot cas, les activitats
incloses dins de l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de Mesures urgents de liberalització del
comerç i de determinats serveis.
c) La resta d’activitats, no majors i no indicades als apartats anteriors de fins a 100 m2 de superfície.

Mod.AC05_I_v06 Full informatiu per a la declaració responsable d’inici i
exercici d’activitat permanent innòcua
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