FULL INFORMATIU SOBRE DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI
D’ACTIVITAT DE PUBLICITAT DINÀMICA

DADES GENERALS
Qui pot sol·licitar-ho

Persones físiques i jurídiques

Requeriments

Disposar de la llicència d’activitat pertinent en vigor

Forma de sol·licitud

Presencial
Telemàtica (necessita certificat digital)

Necessita pagament

Taxa per llicència de publicitat dinàmica

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

Desestimatori

Termini legal de resolució

3 mesos

Vigència

Fins al 31 de desembre de l’any en curs

Recursos

Reposició potestatiu i contenciós administratiu

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
Instància de la sol·licitud
Comprovant del pagament de la taxa per atorgament de llicència per repartiment manual o domiciliari de publicitat
Comprovant del pagament de la taxa per cada agent de propaganda manual o domiciliaria i expedició de carnet o la seva
renovació
Fotocòpia del NIF / NIE del sol·licitant
Descripció de l’activitat que es pretén realitzar, amb especificació de la data d’inici de l’activitat, la zona de repartiment de la
publicitat, etc.
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 de publicitat dinàmica

NORMATIVA APLICABLE
Llei 5/1997, de 8 de juliol, per la qual es regula la publicitat dinàmica a les Illes Balears
Ordenança municipal de publicitat dinàmica, versió vigent
Ordenança municipal reguladora de la neteja viària i recollida de residus urbans o municipals, versió vigent

Mod.AC10_I_v03 Full informatiu per a la declaració responsable d’inici i exercici de publicitat dinàmica
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