
 

Exp. APER  473-28254/14-GEST.10170/2014 i exp. D'Urbanisme  5668/14/2014 

 

 

A N U N C I

 

 

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, amb CIF S0733001B, ha sol·licitat llicència d'obres i 
la sol·licitud de permís d'instal·lació de l'activitat permanent major de D'INSTAL·LACIÓ 
D'UNA CALDERA DE  BIOMASSA A L'EDIFICI  DE  PISCINES  ES  RASPALLAR 
(Activitat amb llicència de funcionament de data 08.10.2003 per piscina segons 
exp.  337/97) a  ubicar  al  c/  DE SA BLANCADONA, segons  projecte  redactat  pels 
Arquitectes Sr.  Fernando Mari Serra  i Sr. Luis Gascon Folque i  . pel enginyer Sr. 
Antonio Mari Ribas.

 

El que es fa públic, en compliment del que disposa l'article 40 de la Llei 7/2013, de 26 
de  novembre,  de  règim jurídic  d'instal·lació,  accés i  exercici  d'activitats  a  les  Illes 
Balears, per tal que les persones físiques o jurídiques, les associacions, les entitats 
veïnals  i  les  que  hi  estiguin  interessades  puguin  examinar  els  expedients  al 
departament  d'Obertures  i  departament  d'Urbanisme  d'aquest  Ajuntament  (plaça 
d'Espanya, núm. 1)  i  formulin per escrit  les observacions que considerin pertinents 
durant el termini de deu dies hàbils a partir de la publicació en la web del present 
anunci.

 

Eivissa, 

El regidor delegat d'Urbanisme, Activitats i Habitatge

(document signat electrònicament al marge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Expt. APER  473-28254/14-GEST.10170/2014 i expt. D'Urbanisme  5668/14/2014 

A N U N C I O

 

 

CONSELL INSULAR D'EIVISSA, con CIF S0733001B, ha solicitado licencia de obras e 
instalación de la actividad permanente mayor de  D'INSTAL·LACIÓ D'UNA CALDERA 
DE BIOMAS EN EL EDIFICIO DE PISCINA ES RASPALLAR  (Actividat con licéncia de 
funcionamento de fecha 08.10.2003 para  piscina segun expt. 337/97) a ubicar en la c/ 
DE SA BLANCADONA, según consta en el proyecto redactado por los arquitectos Sr. 
Fernando Mari Serra i Luis Gascon Folque i el ingeniero  Sr. Antonio Mari Ribas.

 

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 40 de la Ley 
7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 
actividades  a  las  Illes  Balears,  para  que  las  personas  físicas  o  jurídicas,  las 
asociaciones, las entidades vecinales y las que estén interesadas puedan examinar 
los expedientes en el departamento de Actividades y el departamento de Urbanismo 
de  este  Ayuntamiento  (plaça  d'Espanya,  núm.  1)  y  formulen  por  escrito  las 
observaciones que consideren pertinentes durante  el  plazo de diez  días hábiles a 
partir de la publicación en la web del presente anuncio.

 

Eivissa, 

El concejal delgado de Urbanismo, Actividades y Vivienda

(documento firmado electrónicamente al margen)
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