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Apreciado/a Compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho llegar
el Servicio de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca en
relación a los nuevos modelos de documentos para presentar al servicio de Urbanismo y
Actividades. Adjuntamos la carta recibida. Los modelos puedes encontrarlos en el
apartado de plantillas de la web colegial.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Atentamente,

Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet
arribar el Servei d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca en
relació als nous models de documents per a presentar al servei d'Urbanisme i Activitats.
Adjuntem la carta rebuda. Els models pots trobar-los en l'apartat de plantilles de la web
col·legial.
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
Ben cordialment,
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Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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Àrea de Territori i Entorn i Serveis Urbans
Servei d’Urbanisme i Activitats

Nous models de documents per presentar al servi d’Urbanisme i Activitats
Benvolguts/des,

Des del servei d’Urbanisme i Activitats estem portant a terme un procés de digitalització de tots els tràmits,
per tal de poder-los presentar a l’Ajuntament mitjançant tramitacions específiques de Carpeta Ciutadana.
Mentre aquest procés no hagi acabat, els fem arribar els nous models següents, els quals es tindran que
utilitzar a l’hora de presentar la documentació a l’Ajuntament:
- Model de representació per tràmits urbanístics i d’activitats.
- Model de Declaració Responsable d’Obres.
- Model de Certificat Tècnic.
- Model de DR de canvi de titular d’activitat.
- Model de transmissió d’activitat.
- Model de DR d’inici d’activitat permanent major o menor (amb i sense excussió d’obres)
- Model de DR d’inici d’activitat permanent innòcua
- Model de DR de modificació d’activitat permanent major o menor.
- Model de fitxa resum.

Agrair-los la seva col·laboració,
Rebin una cordial salutació.

Ciutadella de Menorca, a 19 de juny de 2020

Pere Fiol Benejam
Regidor delegat d’Urbanisme i Activitats
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