
 

 
 

 

  

   AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporen a un fitxer normalitzat de l’Ajuntament 
d’Almoines. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a 
l’Ajuntament d’Almoines o mitjançant l’adreça de correu electrònic  

Plaça Major, 2  ·  46723 ALMOINES (València)  ·  Telèfon: 96 280 42 14  ·  Fax: 96 280 43 21  ·  almoines@cv.gva.es  ·   www.almoines.es 

 

 
CANVI DE TITULARITAT D’ACTIVITAT 

DECLARACIÓ RESPONSABALE I COMUNICACIÓ PRÈVIA 

 
 

DADES DE L’INTERESSAT ( NOU TITULAR) 

DNI/NIF/CIF 
 
 

Primer Cognom/Raó Social Segon Cognom Nom 
 

DADES DE L REPRESENTANT (si correspon) 
   S’adjunta DNI del representant    S’adjunta document acreditatiu de la representació 

DNI 
 
 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 

Domicili (C/, Pl, Av) 
 
 

Núm. Bl. Esc Pis Pta Codi Postal 
 

Municipi 
 
 

Província Tel. Correu electrònic 
 

 
DADES DEL TRANSMISSOR (ANTERIOR TITULAR 
DNI/NIF/CIF 
 
 

Primer Cognom/Raó Social Segon Cognom Nom 
 

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon) 
   S’adjunta DNI del representant    S’adjunta document acreditatiu de la representació 

DNI 
 
 

Primer Cognom Segon Cognom Nom 

 

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
 
Domicili (C/, Pl, Av) 
 
 

Núm. Bl. Esc Pis Pta Codi Postal 
 

Municipi 
 
 

Província Tel. Correu electrònic 
 

 
DADES DE L’ACTIVITAT TRANSMESSA 

Núm. Expedient: 
 
 

Nom Comercial: 
 

Descripció de l’activitat (bar, restaurant, pub, tipus de comerç, botiga, industria, taller, etc.) 
 
 

Aforament 
 

Adreça: 
 
 

Referència cadastral (aquella dada serà obligatòria) 
 

 
EL TRANSMISSOR DELS DRETS EXPOSA 

Que autoritza la cessió dels drets de la llicència d’obertura o de la declaració responsable de  l’expedient de 
referència al nou titular. 



 

 
 

 

  

   AJUNTAMENT D’ALMOINES 
 

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporen a un fitxer normalitzat de l’Ajuntament 
d’Almoines. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
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L’ADQUIRENT DELS DRETS DE LA DOCUMENTACIÓ EXPOSA 

 
DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT: 

 Que complisc els requisits tècnics i administratius establerts en la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, 
que dispose de la documentació que així ho acredita i que em compromet a mantenir el seu compliment 
durant el període de temps que dure l’exercici de l’activitat. 

 Que es coneixen i s’assumeixen les obligacions i les responsabilitats que se’n deriven de l’exercici de l’activitat 
que va a desenvolupar-se. 

 Que es mantenen les condicions i característiques de l’activitat i l’establiment que van ser objecte de 
conformitat i aprovació, i que em compromet a comunicar qualsevol modificació substancial que afecte a les 
condicions descrites en la present declaració. 

 Que l’activitat no crea situacions de perill per a la seguretat i integritat física de les persones i el medi ambient, 
ni suposa una pertorbació rellevant de la convivència que afecte de forma greu, immediata i directa a la 
tranquil·litat, o a l’exercici de drets legítims d’altres persones o al normal desenvolupament de les activitats. 

 Que sóc coneixedor i ACCEPTE EXPRESSAMENT que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter 
essencial, en qualsevol dada, manifestació o document declarada determinarà la IMPOSSIBILITAT DE 
CONTINUAR AMB L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT, des que l’Ajuntament en tinga constància dels fets, sense 

perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponguen.  
 Que autoritze als Serveis tècnics municipals a la comprovació de l’adequació del contingut d’aquesta 

comunicació. 
I COMUNIQUE que va a continuar-se  l’exercici de l’activitat per part del nou titular. 
 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTAR 

 

 Imprés de liquidació acreditatiu del pagament de la taxa corresponent . 
 Fotocòpia del DNI de l’antic i del nou titular. Si l’antic o el nou titular són persona jurídica, còpia de l’escriptura 

de constitució de la societat (art. 70- Llei 30/1992) i dels poders de representació de qui firma la present 
declaració i/o traspàs. 

 Còpia de la llicència d’obertura o document de conformitat, que va autoritzar l’inici de l’activitat objecte de 
transmissió. 

 Plànol de distribució actual de l’establiment. 
 Certificat de revisió de la instal·lació contra incendis (extintors, etc.). 
 Certificat de la última revisió de la instal·lació de gas subscrit per instal·lador autoritzat i diligenciat per 

l’empresa subministradora, en cas que procedisca. La data d’emissió serà inferior a 5 anys. 
 Certificat favorable d’inspecció de la instal·lació elèctrica en establiments de pública concurrència, tallers de 

reparació de vehicles, etc segons art. 2 del RD 842/2002 (REBT 2002) i ITC-BT-05 per part d’una OCA 
(Organisme de Control Autoritzat) La data d’emissió serà inferior a 5 anys. 

 En cas d’establiments públics, espectacles i activitats recreatives, certificat que acredite la subscripció d’un 
contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, i 
justificació del seu pagament (art.18- Llei 14/2010 i art. 60-Decret 52/2010). 

 En discoteques, pubs, etc, s’aportarà certificat del sistema de limitació del so i contracte de manteniment 
segons disposa l’art.24.5 de l’ordenança municipal de sorolls i vibracions. 

 Per a activitats productores de residus, còpia de la comunicació prèvia per part del nou titular d’inici d’activitats 
de producció de residus, segons disposa l’art. 39 de la Llei 22/2011. 

DATACIÓ I FIRMA 

Firma de l’interessat (nou titular):    Firma del transmissor (antic titular): 
 
 
 
 
DNI:        DNI: 

 
                                                                           Almoines,              de                                        de                   . 
 
Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Almoines 


