
SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT PER L’EXERCICI D’ACTIVITAT 

DADES PERSONALS

Titular de l’activitat DNI/CIF 

Representant DNI 

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

Adreça (n.º, planta, pis)

C.P. Localitat Província 

Tel: Correu Electronic

EXPOSE QUE
Dispose d’un local adequat pel funcionament de la següent activitat:

Referència cadastral 

Emplaçament 

Titular anterior 

DNI
I sent coneixedor que el pagament de les taxes no comporta la concessió de la llicència.

SOL·LICITE
El corresponent canvi de titularitat per la referida activitat 

Adjunte documentació indicada al revers 

El sol·licitant

Data:

Sr. Alcalde President de l’Ajuntament de Favara 

Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Favara, com a
titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa
de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei

Orgànica 15/1999, de 13de desembre, de Protecció de Dades d Caràcter Personal(BOE núm. 298, de 14 de desembre) 

N.I.F.:P-4612500-A PLAÇA SANT ANTONI Nº 1

TEL: 961769002 www.favara.es 46614 – FAVARA
FAX: 961769427 VALENCIA



SOL·LICITUD DE CANVI DE TITULARITAT PER L’EXERCICI D’ACTIVITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: 

D’acord amb la normativa en vigor aplicable a éste procediment, l’antic i el nou titular, els quals 
consten les dades dalt indicades, COMUNIQUEN CONJUNTAMENT LA TRANSMISSIÓ DE LA 
LLICÈNCIA, y declaren que no es destinarà a un ús distint de l’autoritzat amb anterioritat i que no 
s’han variat les condicions en que fou concedida la llicència anterior, assumint el nou titular totes 
les responsabilitats i obligacions que es deriven del exercici de dita activitat, declarant, baix la seua 
responsabilitat, la exactitud de les dades ressenyades, en la ressent comunicació i la seua 
conformitat amb l’establert en la present comunicació i la seua conformitat amb la legislació vigent.

TRANSMETENT I SOL·LICITANT  

Signatures
   El trasmetent                                                   El sol·licitant

                                      

Data:

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA: 

• Fotocòpia de DNI o CIF del sol·licitant i del trasmetent. 

• Auto-liquidació de la Taxa.

• Fotocòpia de l’imprès d’alta a l’IAE.

• Còpia de la llicència del local del qual és sol·licita el canvi de titularitat.

• Autorització del titular de la llicència del que sol·licita el canvi (i/o contracte).

• Plànol o Croquis actual del local .

………………………………………………………………………………………………

NOTA: Donat el caràcter que tenen les llicències d’activitat “d’autorització de 
funcionament” les seues condicions poden ser revisades en qualsevol moment per 
l’Ajuntament, pel que éste sempre tindrà la possibilitat de constatar, en el seu cas, la 
correcció de les mides correctores i dels requisits de seguretat i salubritat de les 
instal·lacions, i del local a les que esta subjecte la llicència transmesa, podent suspendre la 
mateixa en el cas de que s’incomplisquen dites condicions i sol·licitar la documentació que 
estima adequada. 
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