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DADES DEL SOL·LICITANT
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

DNI/NIF

CARRER

NÚMERO/ESCALA/PIS/PORTA

MUNICIPI/COMARCA O PROVÍNCIA

CP

TELÈFON / FAX/ MÒBIL

DADES DE L’ANTERIOR TITULAR
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL

DNI/NIF

CARRER

NÚMERO/ESCALA/PIS/PORTA

MUNICIPI/COMARCA O PROVÍNCIA

CP

TELÈFON / FAX/ MÒBIL

DADES DE L’ACTIVITAT
TIPUS D’ACTIVITAT
EMPLAÇAMENT

............................................., ........ d ............................ de 20.....
SIGNATURA ANTERIOR TITULAR

Les dades de caràcter personal que ens proporciona seran incorporades a al fitxer Expedients i procediments
municipals responsabilitat de l’Ajuntament de Palafolls amb la finalitat d’exercir les seves competències i funcions
conforme als termes establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició presentant un escrit al Registre General de
l’Ajuntament, Pl. Major, núm. 11 – 08389 PALAFOLLS.

Versió 1

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
a)

Instància i document acreditatiu de la cessió de la titularitat signat pel nou i anterior
titular amb reconeixement de firma.

b)

Còpia DNI o NIF (format DIN A-4)

c)

Si és societat, còpia de les escriptures de constitució i de poders.

d)

Autoliquidació de taxes municipals.

e)
no

Certificació emesa per tècnic competent acreditativa que les instal·lacions i l’activitat
han sofert cap canvi amb relació a la llicència atorgada i que compleixen la normativa i
condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, ambiental, incendis, sanitàries,
urbanístiques i, les específiques de l’activitat concreta que es pretengui dur a terme, així
com les ordenances municipals.

f)

Declaració responsable del nou titular on s’assumeix la responsabilitat de disposar de
tots els documents que acrediten el compliment de la normativa sectorial, i que es
compromet al seu manteniment.

