Magnífic Ajuntament de Borriana
CANVI DE TITULARITAT D'ACTIVITATS INNÒCUES I D'ACTIVITATS COMERCIALS DETALLISTES I
DE DETERMINATS SERVEIS LA SUPERFÍCIE DELS QUALS NO SIGA SUPERIOR A 750 M 2
(annex III de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, i
annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis)

A

DADES DEL NOU TITULAR

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE, NIF

DOMICILI (per a notificacions)

CODI POSTAL I LOCALITAT

CORREU ELECTRÒNIC

TELÈFON

B

DADES DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA

DNI, NIE

ADREÇA

CP I POBLACIÓ

ADREÇA ELECTRÒNICA

TELÈFON

C

DADES DE LA NOTIFICACIÓ

PERSONA A NOTIFICAR:
Sol·licitant
Representant

D

FORMA DE NOTIFICACIÓ:
Notificació en Paper
Notificació Telemàtica (amb certificat
digital)

DADES DE L'ACTIVITAT

ANTERIOR TITULAR:
ACTIVITAT:
EPÍGRAF IAE:
ADREÇA DE L'ACTIVITAT O LLOC D'EMPLAÇAMENT:

SUPERFÍCIE ÚTIL EN METRES QUADRATS:

E

DOCUMENTACIÓ APORTADA

Fotocòpia del DNI (NIE en cas de tractar-se d'estrangers) de la persona transmetent i l'adquirent.
En cas de tractar-se d'una societat, fotocòpia del CIF i del document o justificant on s'acredite fefaentment que qui
signa la sol·licitud exerceix la seua representació.
Últim rebut d'IBI urbà de l'immoble.
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Últim rebut de taxes urbanes de l'immoble (fem, clavegueram, etc.).
Títol o document admissible en dret que acredite la transmissió.

F

DECLARACIÓ RESPONSABLE

DECLARE:
Sota la meua responsabilitat i de conformitat amb l'art. 68 de la Llei 39/2015, i amb el que disposa l'art. 4 de la Llei
12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, o amb el que
disposa l'art. 71 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a
la Comunitat Valenciana, que:
- Complisc tots els requisits tècnics, administratius i mediambientals establits en la normativa corresponent, així
com els condicionants del PGOU i ordenances municipals, a l'efecte de poder iniciar l'activitat corresponent.
- Em compromet a mantenir el compliment dels esmentats requisits durant el període d'exercici de l'activitat.
- L'activitat prevista és compatible urbanísticament amb el planejament vigent.
- Aporte tota la documentació exigible.
- Em compromet a no continuar amb l'exercici de l'activitat en el supòsit d'inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document, des que l'Ajuntament faça requeriment en aquest
sentit, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o administratives que pertocaren.

Borriana,

d

La persona transmetent/cedent
(Firma)

Signat

de 20
La persona adquirent/cessionària
(Firma)

Signat

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, la persona interessada queda informada del fet que les
dades de caràcter personal facilitades poden passar a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de Borriana i s’utilitzen únicament per a
l’exercici de funcions pròpies de la seua competència, sense que puguen ser cedides a tercers excepte per obligacions legals; no obstant això, podeu exercir
els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d’un escrit adreçat a este Ajuntament.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BORRIANA
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