COMUNICACIÓ PRÈVIA DE TRANSMISSIÓ /
SUBROGACIÓ D’OBRES I/O ACTIVITAT
DADES PERSONALS DEL TRANSMITENT/ACTIVITAT
Nom i Cognom
DNI/CIF
Telèfon
Adreça
Població
C.P.
Província
En representació
Correu electrònic
DADES PERSONALS DE L’ADQUIRENT I/O NOU TITULAR
Nom i Cognom
DNI/CIF
Telèfon
Adreça
Població
C.P.
Província
En representació
Correu electrònic
COMUNIQUEN:
Que se va a realitzar un canvi de la titularitat de la

obra i/o

activitat de:

ubicada en
de Picanya, reconeguda amb la
llicència nº
o declaració responsable de data, de l’anterior titular, a favor
d’En/Na
, el/a qual assumeix les
obligacions i responsabilitats derivades de la transmissió.
Que se va a realitzar una subrogació en el expedient nº
d’obra/activitat, a favor d’En/Na
el/a qual assumeix les obligacions i responsabilitats derivades de la
transmissió/subrogació.
Que s’ha abonat la Tasa corresponent derivada del canvi de titularitat/subrogació de l’obra
i/o l’activitat.
El que es comunica en compliment del que disposa l’article 478 del Decret 67/2006, de
19 de maig, del Consell, pel que s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i
Urbanística (ROGTU), i/o l’article 12 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat,
d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i article 62 de la Llei
2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. Així com el que
disposa la present Ordenança Municipal.
Picanya, a
de
de

Signatura del transmitent

Signatura de l’adquirent

CONSTATACIÓ DE FALTA DE DOCUMENTACIÓ:
El/La ciutadà/ana no aporta la documentació necessària per a iniciar l’expedient administratiu, es
concedeix a tal efecte un termini de 10 dies per a aportar la documentació necessària per a
incoar el preceptiu procediment, transcorregut el termini indicat, s’entendrà que el/la ciutadà/ana
ha desistit de la seua pretensió, procedint-se sense més tràmit a l’arxiu del document, mitjançant
resolució.
RECEPCIÓ DE L’INTERESSAT
Segell
Signatura
En qualitat de

PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 desembre, s’informa que les dades
personals obtinguts mitjançant la complementació d’aquest formulari i demes documents que s’adjunten, seran inclosos,
per al seu tractament, en un Fitxer automatitzat del que es responsable l’Ajuntament de Picanya. Així mateix, s’informa que
la finalitat de l’esmentat fitxer és la tramitació dels expedients administratius d’esta Administració pública i notificació d’actes
administratius als interessats. D’acord al previst a l’esmentada Llei Orgànica, pot exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició davant el responsable del tractament, dirigint una comunicació a l’Ajuntament de Picanya.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:
Justificant del pagament de la taxa municipal de canvi de titularitat d’activitat.
Fotocopia del DNI, o al cas de persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució
de la mateixa i dels poders conferits als seus representants, tant del transmitent com de
l’adquirent o nou titular.
Copia de l’Alta Censal de la nova empresa titular.
Certificat segons model adjunt, en el que s’especifiquen la conformitat a les
condicions de la llicència que les empara, així com l’eficàcia de les mesures correctores, i
en el seu cas, descriure les variacions realitzades respecte a la Memòria i Plànols aportats
en el seu dia, ampliant la documentació.

CERTIFICAT CANVI DE TITULARITAT
DE COMUNICACIÓ/LLICÈNCIA AMBIENTAL

En/Na ______________________________________________________ ,
títol profesional__________________________, col.legiat número _________
respecte l’activitat de___________________________________________ ,
essent el titular ______________________________________________ amb
emplaçament ____________________________________________ , Picanya,
expedient de referència nº ____________.
Després de realitzar l’oportuna inspecció a l’activitat de referència amb data
_____ de _________ de 20___, tant en mesures actives i passives de
prevenció d’incendis, com en altres mesures correctores (sorolls, vibracions,
vessaments, emanacions gaseoses, Seguretat e Higiene, etc).
CERTIFIQUE:
1. Que l’activitat s’ajusta a la llicència concedida en el seu dia essent
eficaces les mesures adoptades.
2. Que es compleix els termes legals i la normativa vigent que li són
d’aplicació, i les Ordenances Municipals.
I per que conste davant l’Ajuntament de Picanya als efectes, s’expedeix el
present Certificat.
Picanya, a ________ de _________ de 20_______

Signat: En/Na __________________________________

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL TÈCNIC

Declaració responsable del tècnic firmant, amb el contingut mínim:





Que estic amb possessió de la titulació que capacita per a realitzar i
signar el treball objecte de l’expedient.
Que d’acord amb les atribucions professionals d’aquesta titulació, tinc
competència per a la direcció de les obres/instal·lacions i
certificacions relatives al projecte.
Que no estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment per a la
redacció i signatura del certificat de direcció de l’execució de les
obres/instal·lacions.
Que estic en possessió d’assegurança de responsabilitat civil
professional.

