Carrer Cervantes, 16
17200 Palafrugell
972 613 100
www.palafrugell.cat
oac@palafrugell.cat

COMUNICACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIA O COMUNICACIÓ D'ACTIVITAT
Dades del nou titular de la llicència o de la comunicació
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de l’anterior titular de la llicència o de la comunicació
Nom i cognoms o raó social

DNI/NIF

En representació de

DNI/NIF

Domicili

Població

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon mòbil

 No vull rebre notificacions electròniques

Dades de l’activitat i títol habilitant (assenyaleu el títol habilitant que correspongui)
 Llicència ambiental
 Comunicació ambiental
 Activitat sense incidència ambiental
 Llicència d'establiment obert al públic o activitat recreativa
 Comunicació prèvia d'establiment obert al públic o activitat recreativa
 Canvi de les persones organitzadores i representants de l'establiment/espectacle/activitat
 Altres (indiqueu)
Descripció de l’activitat
Núm. llicència

Any

Adreça (carrer, plaça... núm.)

Referència cadastral (aquesta informació es pot obtenir del rebut de l'IBI, a www.sedecatastro.gob.es, o a l'Ajuntament)

Documents adjunts
 Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent
 Fotocòpia del NIF/CIF del nou titular
 Fotocòpia del NIE, passaport i permís de residència del nou titular, per a estrangers
 Fotocòpia de la declaració censal de l'Agència Tributària (model 036), o de l'alta de l'IAE del nou titular
També s'acompanya la documentació següent (si escau):
 Activitat sense incidència ambiental: documentació tècnica requerida per l’article 27 de l'Ordenança municipal
d'activitats innòcues (quan es facin modificacions a l'activitat)
 Fotocòpia de la documentació que identifiqui el representant i la persona jurídica a qui representi, en el seu cas

Data i signatura
Palafrugell,
Signatura nou titular

Signatura anterior titular

DECLARACIÓ RESPONSABLE CONJUNTA
D'acord amb el que determina el vigent Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals, Decret
179/1995 de 13 de juny, al seu article 86, i en el seu cas la normativa sectorial corresponent, l'anterior i el
nou titular (transmitent/transmès, respectivament), les dades dels quals s'han expressat anteriorment,
comuniquen conjuntament la transmissió de la llicència/comunicació que és l'objecte de l'expedient
identificat en aquest escrit i declaren que l'activitat no ha estat objecte de cap modificació no autoritzada,
que tots dos estan d'acord amb aquesta transmissió i que són coneixedors que la persona transmesa es
subroga tots els drets i obligacions derivats de la llicència/comunicació.
Data i signatura
Palafrugell,
Signatura nou titular

Signatura anterior titular

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Palafrugell.
Finalitat: Deixar constància de les entrades i sortides dels documents, identificació de persones remitents o destinatàries, còmput de terminis a
efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment i seguiment de les actuacions.
Legitimació: Compliment d'obligació legal.
Destinataris: Altres Administracions Públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del
tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Palafrugell.
Trobareu més informació a l'adreça https://seu.palafrugell.cat/politica-de-proteccio-de-dades

Deixar en blanc la sol·licitud

Imprimir la sol·licitud

