Departament responsable:
Llicències d’Obertura
Plaça d’Espanya, 1
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 75 16
Fax: 971 39 75 24
obertures@eivissa.es

Lloc de presentació:
Servei d’Atenció a la Ciutadania
Carrer de Canàries, 35
07800 Eivissa
Tel.: 971 39 76 00
Fax: 971 39 75 71
sac@eivissa.es

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER AL FUNCIONAMENT D’EQUIP DE SO

Si voleu ajudar-nos a millorar aquest formulari rebrem els vostres suggeriments a: Servei d’atenció a la ciutadania
Carrer de Canàries, 35, 07800 Eivissa Tel.: 971 39 76 00 Fax: 971 39 75 73 sac@eivissa.es

PERSONA SOL·LICITANT
Llinatges i nom/raó social:

DNI / NIF:

Adreça / Domicili fiscal

Núm.:

Municipi:

Província

Altres (Polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic:

Telèfon:

Fax:

Bloc:

Porta:

Mòbil:

DNI / NIF:

Adreça / Domicili fiscal

Núm.:

Municipi:

Província
Fax:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi Postal:

Correu electrònic:

DADES A EFECTES DE COMUNICACIONS
Llinatges i nom/raó social:

DNI / NIF:

Adreça / Domicili fiscal

Núm.:

Municipi:

Província

Telèfon:

Pis:

Codi Postal:

PERSONA REPRESENTANT (si escau)
Llinatges i nom/raó social:

Telèfon:

Escala:

Fax:

Bloc:

Escala:

Pis:

Porta:

Codi Postal:

Correu electrònic:

DADES DE L’ACTIVITAT
Número de llicència d’activitat/Número d’expedient en tràmit:
Tipus d’instal·lació :
 Aparell musical  Sintonitzador de Ràdio  Televisor  Aparell reproductor audiovisual
Eivissa,

d

de 20

(Signatura)

M-76 V-1.0

EXCM. AJUNTAMENT D’EIVISSA
(*) Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament
d’Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.
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Si voleu ajudar-nos a millorar aquest formulari rebrem els vostres suggeriments a: Servei d’atenció a la ciutadania
Carrer de Canàries, 35, 07800 Eivissa Tel.: 971 39 76 00 Fax: 971 39 75 73 sac@eivissa.es

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
 Acreditació de la personalitat jurídica de la persona sol·licitant
 Permís original d’alguna de les entitats de gestió de drets de propietat intel·lectual
autoritzades pel Ministeri de Cultura (SGAE, AGEDI, AIE, CEDRO, etc.)
 Estudi realitzat pel professional tècnic competent
(amb els requisits de l’article 52.2 de l’Ordenança Municipal de protecció del medi ambient i la salut
enfront a la contaminació acústica, publicada al BOIB 144, de 29 de setembre de 2005).

 Certificat original de la instal·lació de limitador acústic, al qual hi figuri:

-

Nom de l’empresa instal·ladora
- Marca i model del limitador
- Nom i adreça de l’establiment on s’instal·là
- Que compleix amb els requisits de l’Ordenança Municipal de protecció del medi ambient i la salut
enfront a la contaminació acústica (BOIB 144, de 29 de setembre de 2005), com a mitjà de control
que garanteixi que la font de so no pot produir nivells d’emissió superiors als 65 dba dins el local.

(*) Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament
d’Eivissa i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l’exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències.
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercitar els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Eivissa.

