
Comunicació conjunta de canvi de titularitat d'activitats 

Dades de l'activitat
Adreça d'emplaçament (*) Sector

 

Activitat (*) Codi CCAE (1) Superfície (m2)

   

(1) CCAE: classificació catalana d'activitats econòmiques (*) Camps d'entrada obligatòria 

Dades de la titularitat abans de la transmissió (cedent)
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*)                DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

    

Adreça fiscal (*)

Població (*) Província / País (*) (1) CP (*)
        

Cognoms, Nom representant (en cas d'haver-n'hi) DNI / NIE / Passaport / CIF

Telèfon (*) Correu electrònic
    

Dades de la nova titularitat (cessionari)
Cognoms, Nom  /  Raó Social (*)                DNI / NIE / Passaport / CIF (*)

    

Adreça fiscal (*)

Població (*) Província / País (*) (1) CP (*)
        

Cognoms, Nom representant (en cas d'haver-n'hi) DNI / NIE / Passaport / CIF

Telèfon (*) Correu electrònic
    

Declaració conjunta
De conformitat amb el que determina la normativa vigent que regeix l'activitat, l'anterior i el nou titular, les dades dels quals 
s'han exposat més amunt, comuniquen conjuntament la transmissió de la llicència o dels efectes de la comunicació prèvia de 
l'activitat que s'identifica a l'encapçalament, que estan d'acord amb aquesta transmissió i que el nou titular assumeix els drets i 
les obligacions que es deriven del títol que es transmet.

Data sol·licitud (dd/mm/aaaa) (*)    Lloc (*)
 /  /                                                   

Signatura del/de la cessionari/ària (nova titularitat) (*)        Signatura del/de la cedent (anterior titularitat) (*)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades personals aquí recollides  
passaran a formar part d'un fitxer propietat de l'Ajuntament d'Amposta. Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició  
mitjançant un escrit adreçat a: Ajuntament d'Amposta, Pl. de l'Ajuntament 3-4, 43870-Amposta. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades, o la  
no presentació d'aquesta, determinen la impossibilitat d'exercir l'activitat afectada des del moment en què se'n tingui constància, sense perjudici de  
les responsabilitats que puguin derivar-se, (article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions). 1/1IN
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