
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

DADES DE L’ESTABLIMENT / DEL LLOC ON ES PRETÉN REA-
LITZAR L’ACTIVITAT: 

Nom:
Adreça:
Codi postal: 
Localitat / Municipi: 
Província:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

De conformitat amb l’Ordenança relativa a la protecció de l’atmosfera
davant la contaminació per renous i vibracions, per la qual s’estableix el proce-
diment de declaració responsable per a ......... [especificar activitat de prestació
de serveis que es pretén realitzar], 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

-Que les dades contingudes en aquest document són certes.
-Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’apli-

cació per accedir .........[especificar activitat de prestació de serveis que es pre-
tén realitzar].

-Que disposo de tota la documentació que així ho acredita. 
-Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període

de temps inherent a l’activitat. 

I per tal que així consti davant aquest Ajuntament a l’efecte de .........
[especificar activitat de prestació de serveis que es pretén realitzar] realitzo la
present declaració responsable. 

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

[signatura] 

DESTINACIÓ: Ajuntament de Binissalem

Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment
l’article 10 (‘El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase
del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret profes-
sional pel que a les dades i al deure de conservar-les’).

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 30 de març de 2010.
El Batle, Jeroni Salom Munar.

— o —

Num. 7729
Transcorregut el termini d’exposició pública de la modificació de l’

‘ORDENANÇA RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE L’ATMOSFERA
DAVANT LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS’, sense que
s’hagi presentat cap reclamació, l’acord d’aprovació inicial s’ha transformat en
definitiu i es transcriu a continuació el text íntegre de l’esmentada modificació,
tot això en compliment de l’establert a l’article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de
desembre Municipal i de règim local de les Illes Balears, entrant en vigor una
vegada transcorregut el termini previst a l’article 113 de l’esmentada Llei.

ORDENANÇA RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE L’ATMOSFERA
DAVANT LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS

‘...’.
Article 39 – Llicència per a activitats musicals

Per la instal·lació d’una activitat amb equip de música, que es dediqui a
activitats musicals o que disposi d’equips de música per ambientació musical,
serà necessària la presentació d’una declaració responsable (annex 1) per a la
instal·lació inicial, subscrita per l’interessat i en la que manifesti, sota la seva
responsabilitat, que compleix amb els requisits establerts a la normativa vigent,
que disposa de la documentació que així ho acredita que es compromet a man-
tenir el seu compliment durant el període de temps inherent a l’activitat.

Article 40 – Llicència per a activitats industrials.

Per la instal·lació d’una activitat industrial serà necessària la presentació

d’una declaració responsable per a la instal·lació inicial, subscrita per l’interes-
sat i en la que manifesti, sota la seva responsabilitat, que compleix amb els
requisits establerts a la normativa vigent, que disposa de la documentació que
així ho acredita i que es compromet a mantenir el seu compliment durant el perí-
ode de temps inherent a l’activitat.

‘...’.

Annex 1

ANNEX 1 – MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

DECLARANT: 

Nom i cognoms:
NIF:
Adreça a efectes de notificacions:
Codi Postal: 
Localitat / Municipi: 
Província:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

EN REPRESENTACIÓ DE (EN EL SEU CAS): 

Nom i cognoms / Raó social:
NIF/CIF:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

DADES DE L’ESTABLIMENT / DEL LLOC ON ES PRETÉN REA-
LITZAR L’ACTIVITAT: 

Nom:
Adreça:
Codi postal: 
Localitat / Municipi: 
Província:
Telèfon: 
Fax: 
Adreça electrònica:

De conformitat amb l’Ordenança relativa a la protecció de l’atmosfera
davant la contaminació per renous i vibracions, per la qual s’estableix el proce-
diment de declaració responsable per a ......... [especificar activitat de prestació
de serveis que es pretén realitzar], 

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 

-Que les dades contingudes en aquest document són certes.
-Que compleixo amb els requisits establerts a la normativa vigent d’apli-

cació per accedir .........[especificar activitat de prestació de serveis que es pre-
tén realitzar].

-Que disposo de tota la documentació que així ho acredita. 
-Que em comprometo a mantenir el seu compliment durant tot el període

de temps inherent a l’activitat. 

I per tal que així consti davant aquest Ajuntament a l’efecte de .........
[especificar activitat de prestació de serveis que es pretén realitzar] realitzo la
present declaració responsable. 

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

[signatura] 

DESTINACIÓ: Ajuntament de Binissalem

Totes les dades queden protegides d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, especialment
l’article 10 (‘El responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase
del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret profes-
sional pel que a les dades i al deure de conservar-les’).

El que es fa públic per general coneixement.

Binissalem, 30 de març de 2010.
El Batle, Jeroni Salom Munar.

— o —
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