
 

Les seves dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per poder relacionar-nos amb vostè, 
la qual cosa ens permet l'ús de la seva informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tenir coneixement de la seva informació aquelles entitats que necessitin tenir 
accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seves dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis aplicables. A qualsevol 
moment pot dirigir-se a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la si fos incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. També té 
dret a sol·licitar el traspàs de la seva informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar una sol·licitud per escrit a la nostra 
adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: AJUNTAMENT D'ESPORLES, PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 1, 07190, ESPORLES  (Illes Balears). En cas que entengui 
que els seus drets han estat desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 

 

 

INSTAL·LACIÓ D’ACTIVITATS ITINERANTS 
 
 
D’acord amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, 
accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, les activitats que s’instal·lin dins 
l’àmbit de festes o esdeveniments populars han de complir amb el que 
s’especifica a l’article 56 de l’esmentada llei, sobre declaració responsable 
d’instal·lació, inici i exercici de l’activitat itinerant. 
 
Article 56. Declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici de l’activitat itinerant  
1. El titular que pretengui instal·lar i iniciar una activitat itinerant ha de presentar davant 

l’ajuntament corresponent una declaració responsable d’instal·lació, inici i exercici 
d’activitat en la qual identifiqui l’activitat amb el número de registre i declari el 
següent:  

a) Complir els requisits que estableix la normativa vigent en les activitats itinerants, 
especialment que l’activitat no ha sofert cap modificació amb relació al projecte tipus 

inscrit i que disposa de la pòlissa d’assegurança.  

b) Mantenir els requisits i les condicions de la lletra anterior durant tota la vigència i tot 
l’exercici d’activitat.  

c) Comunicar el lloc o llocs d’instal·lació i les dates d’inici i finalització de l’activitat.  

d) Indicar, quan sigui necessari, la connexió de l’activitat a serveis públics, com ara 
electricitat o clavegueram, i declarar que compleix amb les especificacions legalment 
exigibles.  

e) Disposar de l’autorització de l’organisme competent quan s’ubiqui en el domini 

públic.  

f) Complir amb la normativa municipal.  

 

Per tant, si voleu instal·lar alguna activitat a aquest municipi, us heu de dirigir a 
les oficines Municipals, amb la següent documentació: 
 

- Declaració responsable adjunta, degudament formalitzada. 
- La resolució de la inscripció en el Registre Autonòmic d’Activitats 

Itinerants. 
 
Amb tota la documentació us haureu de dirigir a les Oficines municipals a 
registrar la sol·licitud i realitzar el pagament corresponent per a la instal·lació 
de l’activitat. 
 

UNA VEGADA FET EL MUNTATGE DE L’ACTIVITAT I ABANS D’OBRIR-HO AL 
PÚBLIC, HAUREU DE LLIURAR EL CERTIFICAT DE MUNTATGE DE L’ACTIVITAT I 
LA POLICIA LOCAL HO COMPROVARÀ. 
 


