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COMUNICACIÓ PRÈVIA PRODUCTOR SINGULAR 
 

1. DADES FISCALS        
         
 Raó social (nom fiscal):          
 CIF/NIF       

 Adreça fiscal:              
 Població:       C.P:      
 Municipi:              
 Telèfon fix:     Telèfon mòbil:        
 Correu electrònic:              
 Representant legal:       NIF:      
         
         
2. DADES DEL CENTRE        
         
 Nom comercial:          
 Adreça centre:              
 Població:       C.P:      
 Municipi:              
 Persona de contacte:       Càrrec:      
 Telèfon fix:     Telèfon mòbil:        
 Correu electrònic:              
 Referencia cadastral (20 dígits):       
 N. expedient llicència d’activitat:   Codi CNAE:   
 N. llicència d’activitat (si escau):    
 Codi NIMA (10 dígits):        

 Adreça per a notificacions:            
 Població:       CP:      
 Municipi:              
         
         
3. OBJECTE DE LA COMUNICACIÓ       
         
  Alta com a productor singular            
  Alta com a petit productor de paper-cartó          
  Adaptació documental a la nova OOMM de Residus       
 Bonificació fiscal        
  Cessament de l’activitat (especificar codi d’alta)            
  Modificació de l’activitat        
  Altres modificacions              
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4. RESIDUS MUNICIPALS GENERATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE DELS RESIDUS   
 

� Cambra freda per a residus  
� Zona interior per a contenidors dins de l’establiment 
� Zona exterior per a contenidors dins de l’establiment 
� Zona exterior (via pública) 

 
6. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA 
 

� Identificació de l’empresa i representant legal, amb còpies dels NIF 
� Escriptura o apoderament a favor del representant 
� Còpia del darrer rebut de la Taxa municipal de Residus 
� Còpia de la llicència d’activitat o de la Declaració Responsable d’Activitats 
� Còpia de la Comunicació prèvia de petit productor de residus perillosos (Govern Balear) 

FRACCIÓ N. contenidors Volum contenidors Quantitat estimada 
temporada baixa (kg/any) 

Quantitat estimada 
temporada alta (kg/any) 

 
Rebuig 

    

 
Envasos lleugers 

    

 
Paper-cartó 

    

 
Vidre 
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ANNEX I 

 
PERIODE D’APERTURA: 
 

� Anual 
� Temporal 

o Data apertura: .............................................................................................................................. 
o Data tancament: .......................................................................................................................... 

 
 
Empleneu només en cas d’allotjaments turístics: 
 

Categoria:  
N. habitacions:  
N. places:  
N. bars:  
N. restaurants:  
Certificacions ambientals:  
Certificacions qualitat::  

 



 
 
 
7. DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El Sr. / La Sra. …..…………………………………………………………………………….., major d’edat, proveït/da 

de DNI………………………………….., del qual es presenta còpia, com a representant legal de 

l’empresa……………………………………………..…………………….., i havent-se registrat com a productor 

singular de residus a Santa Eulària des Riu, per al centre de feina 

.......……………………………………………………………………………....………….......................................................  

DECLARA LLIUREMENT SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT: 

Que durant l’exercici de l’activitat entregarà els residus sota les condicions 

establertes en l’Ordenança municipal de residus i que complirà amb la resta d’obligacions 

derivades de la legislació vigent. 

Que les dades i manifestacions que figuren en la comunicació prèvia adjunta són 

certes, i que té coneixement del fet que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 

essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’acompanyi, faculta 

l’Administració a prendre les mesures oportunes sens perjudici de les possibles sancions 

derivades. 

Aquesta declaració responsable es realitza i té els efectes de l’Article 71 bis de la Llei 

30/1922, de 26 de novembre, de regim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment  Administratiu Comú, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 

modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre lliure accés de les 

activitats de serveis i el seu exercici. 

..............………………………., …………… de …………………………….. de ............ 

 

 

 

 

Signatura …………………………………………………….. 
PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, 
us informam que les vostres dades personals contingudes en el present document seran incloses en un fitxer titularitat de 
l’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. Podrà exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
dirigint-se a la Secretaria General de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Plaça Espanya nº 1, 07840 Santa Eulària des Riu.  


