ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ ESTRATÈGICA LOCAL
NEGOCIAT D’EMPRESA
Plaça del Mercat, 5-6, 1er
Tel. 93.680.02.97

DECLARACIÓ CONJUNTA DE TRANSMISIÓ DE TITULARITAT DE L’ACTIVITAT
Dades de l’adquirent. Adreça als efectes de notificacions
Titular (Cognoms, nom / Denominació social):

NIF/CIF:

Representat legal (Cognoms, nom):

NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Telèfon ℡ :

Telèfon mòbil :

E-mail @ :

Dades del/de la transmitent
Titular (Cognoms, nom / Denominació social):

NIF/CIF:

Representat legal (Cognoms, nom):

NIF:

Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Telèfon ℡ :

Telèfon mòbil  :

E-mail @ :

Dades de l’establiment
Nom comercial:
Referència cadastral:
Tipus via:

Nom via:

Núm.:

Esc.:

Pis:

Porta:

Apt. corr.:

CP  :

Municipi:
Telèfon ℡ :

Telèfon mòbil :

Fax  :

E-mail @ :

Activitat principal (Descripció):
Altres Activitats / Activitats secundaries (Descripció):
Codificació segons Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats:
Annex:

Apartat:

Codificació i descripció segons Decret 112/2010,de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives (Annex I):
Activitat sotmesa control preventiu de la Generalitat segons Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en
Sí
No
matèria d’incendis en establiments, infraestructures i edificis (Annex I, II) :
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Activitat innòcua :

1

Sí

No

Activitats no incloses a les següents lleis: Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, Llei 11/2009, del 6 de juliol, dels
espectacles públics i les activitats recreatives, Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte, Decret 164/2010 de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús
turístic i activitats no subjectes a cap altra llicència sectorial

COMUNIQUEN
A l’Ajuntament de MOLINS DE REI la transmissió de l’actitvitat esmentada als efectes previstos en la normativa que sigui
d’aplicació.
La persona adquirent es subroga en els drets i obligacions derivats de la llicència o permisos atorgats a l’anterior
titular per l’exercici de l’activitat de ________________________________________________________________
a l’establiment situat a___________________________________________________________, d’aquest municipi.

COM A ADQUIRENT DECLARO RESPONSABLEMENT
Que assumeixo la responsabilitat de disposar de tots els documents que acrediten el compliment de la normativa
sectorial i que em comprometo al seu manteniment.
Que en l’establiment s’han realitzat les obres i instal·lacions necessàries, emparades per llicència urbanística núm.
_______, concedida en data _________ / en la comunicació d’obres amb registre d’entrada:
Obres majors

Obres
menors

Instal·lació
rètol

Altres, especificar: ___________

En l’establiment no s’han realitzat obres ni instal·lacions subjectes a llicència urbanística, però aquesta és compatible
2
amb l’ordenament urbanístic, segons l’informe urbanístic de data ________.
Que es disposa de les d’autoritzacions sectorials necessàries.
Que no s’han realitzat modificacions a l’establiment en relació a la llicència o permisos atorgats anteriorment.
Que s’han realitzats modificacions no significatives a l’establiment en relació a la llicència o permisos atorgats
anteriorment, per la qual cosa presento la DOCUMENTACIÓ següent:
Justificació tècnica i/o certificat conforme les modificacions no són substancials.
Plànol actual de l’establiment.

L’adquirent,

El/la transmitent;

A .......................... el ......... de .................................. de 20......

Excm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les
vostres dades seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Molins de Rei. La finalitat del qual és la gestió dels
expedients d’activitats sotmesos a règim d’intervenció administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació
i oposició adreçant un escrit al Registre General de l’Ajuntament de Molins de Rei, adreça Plaça Catalunya, 1, adjuntant còpia
del document d’identitat.
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Si l’activitat s’implanta en edificacions existents construïdes sense ús específic, cal un informe previ favorable de compatibilitat urbanística de l’Ajuntament.

