Borrar dades Guardar formulari

COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITATS
1. NOU TITULAR DE L’ACTIVITAT
Nou titular:

Nom i cognoms o raó social

DNI/ NIF / Passaport / NIE

Representant legal: Nom i cognoms o raó social

DNI/ NIF / Passaport / NIE

Dades per a notificació: Adreça

Número

Població
Telèfon fix

Escala

Província
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Autorització notificació electrònica
Les empreses i els professionals, segons l’article 14.2 de la nova Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), estan obligats a fer qualsevol tràmit amb aquesta Administració a través de mitjans electrònics, és per aquest motiu que han de fer constar la
seva adreça electrònica i el telèfon mòbil per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació electrònica.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques (llei 39/2015, art.41), han de marcar l’opció de consentiment de notificació
electrònica, i facilitar a la present sol·licitud un telèfon mòbil i adreça electrònica per a rebre l’avís de la seva posada a disposició.

Autoritzo l’Ajuntament de Rubí perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions en les quals jo resulti interessat/ada per mitjans electrònics.

2. ANTERIOR TITULAR
Anterior titular: Nom i cognoms o raó social

DNI/ NIF / Passaport / NIE

Dades per a notificació: Adreça

Número

Població
Telèfon fix

Escala

Província
Telèfon mòbil

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Autorització notificació electrònica
Les empreses i els professionals, segons l’article 14.2 de la nova Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPAC), estan obligats a fer qualsevol tràmit amb aquesta Administració a través de mitjans electrònics, és per aquest motiu que han de fer constar la
seva adreça electrònica i el telèfon mòbil per a rebre l’avís de posada a disposició de la notificació electrònica.
Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions electròniques (llei 39/2015, art.41), han de marcar l’opció de consentiment de notificació
electrònica, i facilitar a la present sol·licitud un telèfon mòbil i adreça electrònica per a rebre l’avís de la seva posada a disposició.

Autoritzo l’Ajuntament de Rubí perquè, a partir d’aquesta data, pugui fer-me arribar totes les notificacions d’actes administratius,
comunicacions i altres informacions en les quals jo resulti interessat/ada per mitjans electrònics.

SENYOR/A ALCALDE-PRESIDENT / ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
Plaça de Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí (Barcelona) - Tel. 93 588 70 00 - 010 Fax 93 588 45 26 www.rubi.cat

Acorden:
L’anterior titular acorda transmetre la titularitat de l’activitat de _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
amb nom comercial __________________________________________________________________________________ _____________
situada a _______________________________________________________________________________________________________
amb núm. d’expedient ____________________________________
a favor del nou titular ______________________________________________________________________________________________
amb DNI/NIF ______________________, el qual l’accepta i declara haver estat informat de les obligacions i responsabilitats que comporta.
Signen el present document, als efectes legals pertinents.
Signatura antic titular
de/d’

Rubí,

Signatura nou titular
de

Rubí,

de/d’

de

Signatura
nou titular

Signatura
antic titular

Declaro, sota la meva estricta responsabilitat:
Que, d’acord amb les dades i característiques indicades a la documentació aportada, que reflecteix fidelment les dades reals, i que
l’activitat esmentada s’ajusta a les condicions autoritzades per l’Ajuntament amb la tramitació anterior, sense que s’hagin r ealitzats canvis
substancials.
Que l’activitat està instal·lada correctament segons la legislació en matèria de medi ambient, seguretat als bens i a les persones, salut
pública, i qualsevol altra que li sigui d’aplicació.
Que no s’han realitzat obres, o que s’han realitzat obres amb el núm. de llicència _____________________, o s’han posat en coneixement
d’aquest Ajuntament, amb la realització del tràmit del corresponent assabentat d’obres amb referència ________________, segon s sigui
procedent, les quals ja s’han finalitzat totalment i concorden amb allò que es sol·licità.
En el cas de que l’activitat estigui classificada en el Decret 112/2010 pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives, declaro responsablement que:
L’activitat compleix els requisits establerts pel citat Reglament 112/2010, de 31 d’agost, en allò que li és d’aplicació.
L’activitat disposa de la pòlissa d’assegurances obligatòria segons l’aforament del meu establiment.

3. DOCUMENTACIÓ QUE ES TRAMET ADJUNTA
Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del representant legal
Fotocòpia de documentació oficial que acrediti la representació (poders notarials, escriptura de constitució de la societat, etc. )
Fotocòpia de la identificació del titular: DNI, NIF o NIE (persona física), NIF o CIF (empresa)
Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI (contribució urbana)
Fotografia de la façana de l’activitat

Rubí,

de/d’

de

Signatura
nou titular

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autoritzac ió així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a re vocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí , a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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