Declaració conjunta
Dades de la persona titular abans de la transmissió, a l’efecte de les notificacions
Nom o raó social

DNI/NIE/NIF

Representant (només en el cas de persones jurídiques) i condició en què actua

DNI/NIE

Tipus de via

Número i pis

Nom de la via

Municipi

Codi postal

Província/Estat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Dades del nou titular, a l’efecte de les notificacions
Nom o raó social

DNI/NIE/NIF

Representant (només en el cas de persones jurídiques) i condició en què actua

DNI/NIE

Tipus de via

Número i pis

Nom de la via

Municipi

Codi postal

Provincia/Estat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Dades de l’establiment
Nom comercial

Activitat que s’hi desenvolupa

Número d’expedient actual

Tipus de via

Nom de la via

Municipi
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Codi postal

Número

Província/Estat

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pis/local

Declaració de transmissió de l’establiment
Amb la signatura d’aquest document, les persones abans indicades acorden la transmissió de l’activitat
descrita, llicència, permís o comunicació prèvia de què disposen.
Aquest document tindrà efectes des del moment de la seva presentació davant l’Administració, d’acord amb
l’article 1227 del Codi Civil.
La transmissió de la titularitat de l’activitat està condicionada al fet que l’Administració competent no en
notifiqui la improcedència, pels motius i en els terminis disposats en la normativa que sigui d’aplicació.
Declaracions responsables
Amb la signatura d’aquest document, la nova persona titular de l’activitat declara, sota la seva exclusiva
responsabilitat, que:
• L’establiment, l’activitat i la persona titular compleixen els requisits establerts per la normativa ambiental,
d’incendis, de pública concurrència o qualsevol altra de caràcter sectorial que li sigui d’aplicació.
• En cas d’activitats i establiments inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, disposa d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil, d’acord amb el que preveu l’article 80 del Decret 112/2010.
• Disposa de contracte de lloguer, escriptura de compravenda o títol de possessió de l’establiment.
• Les còpies dels documents presentats coincideixen amb els documents originals i no han estat rectificades ni
esmenades amb posterioritat al seu atorgament.
Signatures de les persones titulars (o segell de l’empresa i signatura del seu representant) esmentades en aquest
document
(No seran vàlides si no van acompanyades del reconeixement bancari, notarial o del funcionari públic, en tots dos casos.)
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Titular actual

Nou titular

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest
formulari s’incorporaran en un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat de tramitar les diligències administratives pertinents. Pel que fa al tractament i a l’ús
d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).
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