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MODEL NORMALITZAT DE  (A22) DENÚNCIA D’ACTIVITATS (27/02/2020) 

((AA2222))  DDEENNÚÚNNCCIIAA  DD’’AACCTTIIVVIITTAATTSS  
 
 

1. DENUNCIANT 

LLINATGES I NOM: DNI: 

ADREÇA (C., PL., AVDA...): NÚM.             
o KM: 

BLOC: ESC: PIS: PORTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TEL.: FAX: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

ACTUA EN REPRESENTACIÓ DE  : 

DOMICILI FISCAL: 

CIF/NIF: 

 PRESENTA MODEL DE REPRESENTACIÓ / MODEL APUD ACTA MUNICIPAL 

 PRESENTA PODER DE REPRESENTACIÓ VIGENT  

 CONSTA ACREDITADA LA REPRESENTACIÓ  A 
L’EXPEDIENT _________________ DEL DEPARTAMENT 
MUNICIPAL  ___________________________________ 

 

2. DADES DE L’ACTIVITAT 

NOM O RÈTOL COMERCIAL: 

ACTIVITAT EXERCIDA: 

TITULAR/EXPLOTADOR (si es coneix): 

ADREÇA (C., PL., AVDA...): NÚM.               
o KM: 

BLOC: ESC: PIS: PORTA: 

CROQUIS DEL LLOC INDICANT ELS CARRERS ADJACENTS: 

 

 

 

 

3. MOTIU DE LA DENÚNCIA   

 FUNCIONAMENT SENSE TITOL HABILITANT  FUNCIONAMENT SENSE AJUSTAR-SE AL TÍTOL HABILITANT 

 MOLÈSTIES PER RENOUS EXCESSIUS 

 FRANJA HORARIA EN LA QUAL ES PRODUEIXEN_____________________ 

 MOLÈSTIES PER FUMS I OLORS 

 FRANJA HORARIA EN LA QUAL ES PRODUEIXEN_____________________ 

 MOLÈSTIES PER MÚSICA 

 FRANJA HORARIA EN LA QUAL ES PRODUEIXEN_____________________ 

 MOLÈSTIES PER ÚS DE TERRASSES I/O PATIS EXTERIORS DE L’ACTIVITAT 

 FRANJA HORARIA EN LA QUAL ES PRODUEIXEN_____________________ 

Té instada demanda judicial pel mateix motiu objecte de denúncia?  SI  NO 

4. DESCRIPCIÓ DELS FETS DENUNCIATS (s’hauràn de concretar els motius, acompanyant-se la documentació acreditativa en el seu cas i identificar els 
pressumptes responsables quan sigui possible.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La persona identificada formula denúncia per la comissió dels fets ressenyats i SOL·LICITA que es duguin a terme les comprovacions 
oportunes i, en cas de què els resultats de la comprovació sigui la comissió d’una infracció, es procedeixi a la incoació de l’expedient 
administratiu oportú per a la restitució de la legalitat infringida. 
 
Palma,                d                                      de   
Nom i llinatges 
 
(signatura del denunciant) 
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MODEL NORMALITZAT DE  (A22) DENÚNCIA D’ACTIVITATS (27/02/2020) 

 

Advertències legals 

1. Son obligatòries les dades d’identificació personal del denunciant i la seva signatura, essent necessari el telèfon i emplenar totes les dades 

que hi consten al formulari. 

2. S’adverteix que si la denúncia es presenta via postal o als registres sense personar-se el denunciant s’exigirà adjuntar copia del DNI del 

denunciant. 

3. Si el denunciant actua en representació d’un/s tercer/s serà indispensable que consti de forma fefaent l’acreditació de la condició de 

representant per formular la denúncia. No es tramitaran les denúncies anònimes o en les que no consti acreditada la correcta 

identitat del denunciant, representant legal o representat de conformitat amb el que disposen els articles 5, 62 i 68 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre (BOE de 2 de octubre). 

4. Existeixen model de representació, model d’apud acta municipal i document informatiu a la seva disposició que conté les dades correctes 

de verificació de la identitat dels denunciants i dels seus representants.  

5. La denúncia degudament formulada serà remesa al departament i servei municipal competent per què procedeixi a valorar la gravetat dels 

fets denunciats i iniciar una fase d’actuacions prèvies amb l’objecte d’investigar les circumstàncies que s’hauran de comprovar i 

determinar, si escau, la incoació del procediment d’infracció i sancionador que pertoqui, en aplicació de l’article 55 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre. 

6. De conformitat amb l’article 62.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i l’article 95 de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 

7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears, el denunciant, exerceixi o no 

l’acció pública en matèria d’activitats, té la limitació de capacitat d’impulsar el procediment. La resta de tasques de comprovació les 

ha de dur a terme l’administració que instruirà i resoldrà el que procedeixi en funció dels fets denunciats. 

7. Una vegada conclosa la fase d’actuacions prèvies i la valoració del seu resultat, se us comunicarà la incoació del corresponent expedient, o 

bé l’arxiu de la denúncia formulada.  

8. Si la denúncia s’ha iniciat en exercici de l’acció pública i a conseqüència del resultat de les comprovacions s’inicia un expedient sancionador, 

aquesta circumstància serà notificada al denunciant, de conformitat amb l’article 95.2 de la Llei 6/2019, de 8 de febrer, de modificació de 

la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears. 

9. Amb independència que les notificacions pertinents es realitzin en paper o per mitjans electrònics, aquesta Administració enviarà un avís al 

dispositiu electrònic i/o a la direcció de correu electrònic de l’interessat que aquest hagi comunicat, informant-lo de conformitat amb 

l’article 41.1 i 6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, que una notificació es troba a la seva disposició a la seu electrònica de l’Administració o 

Òrgan corresponent o a la direcció electrònica habilitada única. La falta de pràctica d’aquest avís no impedirà que la notificació sigui 

considerada plenament vàlida. 

10. En el cas que la denúncia doni lloc a la incoació d’un procediment sancionador, el denunciant podrà tenir, en el seu cas, la condició  

d’interessat, en els termes i requisits establerts a l’article 4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

 

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès poden ser incloses en un fitxer per a ser tractades per part d’aquest òrgan administratiu, com a titular 
responsable d’aquell, fent ús de les atribucions pròpies amb què compta i en l’àmbit de les seves competències. S’informa, així mateix, de la possibilitat d’exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició; tot això conformement al que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre). 
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