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DECLARACIÓ CONJUNTA DE CANVI DE
TITULARITAT D’ACTIVITATS

Registre

DADES DE L’ACTIVITAT
Emplaçament (carrer, plaça)
Activitat

DADES DEL TITULAR ABANS DE LA TRANSMISSIÓ
Nom i cognoms o raó social

Expedient

Núm.

Sector

Epígraf CCAE

Superfície (m2)

DNI/ Passaport/NIF/NIE

Adreça fiscal
Municipi

Codi Postal

En cas d’haver-hi representant, nom, cognoms i NIF
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

DADES DEL NOU TITULAR
Nom i cognoms o raó social

DNI / Passaport/NIF/NIE

Adreça fiscal
Municipi

Codi postal

En cas d’haver-hi representant, nom, cognoms i NIF
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

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.
El cessionari
(nou titular)

El cedent

(anterior titular)

TAXA PELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

L’interessat abonarà la quantitat de ________ en aplicació de l’Ordenança fiscal 2.5 - Taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els controls periòdics i les
revisions periòdiques
informem que
quesegons
segonsellaReglament
Llei 15/1999
de2016/679
protecciódede27dades
personal, general
les dades
facilitadesde
endades
aquest
document
Us informem
(UE)
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de protecció
(RGPD),
l’Ajuntament
deaMollet
deltitularitat
Vallès ésderesponsable
tractament
dela
les
dades facilitades
amb
la finalitat de
gestionar laAixí
vostra
s'incorporaran
un fitxer
l'Ajuntamentdel
per
dur a terme
sol·licitud
demanada
i facilitar-vos
la informació.
mateix, us
sol·licitud
de exercir
la normativa
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aplicable
i en el marc
de la vostra
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De la
informem en
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podeu
els drets
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i oposició,
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de Mollet
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manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que
plaça Major,
08100
del rectificació,
Vallès o a protecciodades@molletvalles.cat.
podeu
exercir1.els
dretsMollet
d'accés,
supressió de dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional
que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/
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