DADES DE LA PERSONA ARRENDADORA O CEDENT:

Nom i cognoms / Raó social

NIF

Domicili a l'efecte de notificacions

Localitat

CP

Telèfon

Adreça electrònica
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COMUNICACIÓ D’ARRENDAMENT O CESSIÓ
DE L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT

DADES DE LA PERSONA ARRENDATÀRIA O CESSIONÀRIA:
Nom i cognoms / Raó social

NIF

Domicili a l'efecte de notificacions

Localitat

CP

Telèfon

Adreça electrònica

DADES DE LA LLICÈNCIA:
Data de concessió de la llicència:
Activitat:
EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT:
Carrer
CP

Núm.
Referència cadastral

Planta

Baix

DOCUMENTS NECESSARIS QUE HA D’ADJUNTAR

1.

Fotocòpia del DNI de la persona arrendatària o cessionària de l’activitat, i del seu legal representant, si és el cas.

2.

Fotocòpia del DNI de la persona arrendadora o cedent de l’activitat, i del seu legal representant, si és el cas.

3.

Si l’arrendatària o cessionària és una societat, ha d’aportar-se fotocòpia de l’escriptura de constitució de la societat
i dels poders de representació de qui firma la instància.

4.

Si l’arrendatària o cessionària és una comunitat de béns, ha d’aportar-se el contracte constitutiu de l'esmentada
comunitat. A més, la instància ha d'estar subscrita per la totalitat de la comunitat o per la persona que en tinga la
representació, sempre que acredite l'esmentada representació.

5.

Còpia del document notarial o privat en virtut del qual s’ha produït l’arrendament o cessió de l’explotació de
l’activitat.

ARRENDAMENT O CESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT
D’acord amb el que determina el Decret 52/2010 , de 26 de març, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament
de desplegament de la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat, d’espectacles públics, activitats
recreatives i establiments públics, en l’article 58, la persona arrendadora o cedent i l’arrendatària o
cessionària, les dades de les quals consten més amunt, comuniquen conjuntament l’arrendament o cessió.
Les persones firmants es donen per assabentades que en cap cas açò significa l’atorgament de llicència que
legalitze modificacions o ampliacions no emparades per la llicència.
La persona arrendadora o cedent
(firma)

Borriana,

d

La persona arrendatària o cessionària
(firma)

de

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BORRIANA

Les dades de caràcter personal contingudes en l’imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per l’Ajuntament de Borriana, com a
titular responsable d'este, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se us informa de la
possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

