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Nº Ordre
Nº Orden

Any
Año

LLICÈNCIES I COMUNICACIONS AMBIENTALS
LICENCIAS Y COMUNICACIONES AMBIENTALES

4

DADES DEL NOU TITULAR–
TITULAR DATOS DEL NUEVO TITULAR
Cognoms i Nom

DNI, NIF, NIE, CIF

Apellidos y Nombre

Adreça a efectes de notificació
Domicilio a efectos de notificación

CP

Municipi

Província

Municipio

Provincia

Correu electrònic

Telèfon

Correo electrónico

Teléfono

Inscripció en el Registre Mercantil de

Volum

Inscripción en el Registro Mercantil de

Tomo

EN CAS D’ACTUAR
D’ACTUAR PER MITJÀ DE REPRESENTANT,
REPRESENTANT, ADJUNTAR MODEL NORMALITZAT – EN CASO DE
ACTUAR POR MEDIO DE REPRESENTANTE, ADJUNTAR MODELO NORMALIZADO
DADES DE L’ANTIC TITULAR–
TITULAR DATOS DEL ANTIGUO TITULAR
Cognoms i Nom

DNI, NIF, NIE, CIF

Apellidos y Nombre

CP

Municipi

Província

Municipio

Provincia

Correu electrònic

Telèfon

Correo electrónico

Teléfono

Inscripció en el Registre Mercantil de

Volum

Inscripción en el Registro Mercantil de

Tomo

DADES DE L’ACTIVITAT PROPOSADA – DATOS DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA
Nº d’expedient de la llicència anterior
Nº de expediente de la licencia anterior

Tipus d’activitat i nom comercial de la mateixa
Tipo de actividad y nombre comercial de la misma

Emplaçament

Referència cadastral

Emplazamiento

Referencia catastral

Descripció
Descripción

Superfície (m2)

Aforament

Potència (kw)

Càrrega tèrmica

Superficie (m2)

Aforo

Potencia (kw)

Carga térmica

El qui subscriu,
subscriu, com a nou titular de l’activitat,
l’activitat, assumeix les obligacions i responsabilitats derivades d’aquesta sol·licitut
sol·licitut de canvi
de titularitat,
titularitat, amb el vist i plau de l’a
l’antic titular.
titular.
El que suscribe, como nuevo titular de la actividad, asumo las obligaciones y responsabilidades derivadas de esta solicitud de cambio de titularidad, con el visto bueno
del antiguo titular.

La Xara, a

de

de 20

El antic titular - El antiguo titular

El nou titular – El nuevo titular
Sr. President de l’EATIM de La Xara
Sr. Presidente de l’E.A.T.I.M. de La Xara

Les dades incloses
incloses en esta instància seran utilitzats amb el fi per al que esta presenta, sent tractats d'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Los datos incluidos en esta instancia serán utilizados con el fin para el que ésta presenta, siendo tratados según la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA – DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
Justificant d’abonament de la taxa de tramitació corresponent de conformitat amb l’ordenança fiscal.
Justificante de abono de la tasa de tramitación correspondiente conforme a la ordenanza fiscal.

Fotocòpia DNI – NIF – CIF - NIE - Passaport dels interessats.
Fotocopia DNI – NIF – CIF – NIE - Pasaporte de los interesados.

En cas de mercantils o comunitats de béns, original i fotocòpia de l’escriptura de constitució.
En caso de mercantiles o comunidades de bienes, original y fotocopia de la escritura de constitución.

Fotocòpia de la llicència anterior.
Fotocopia de la licencia anterior.

Document en virtut del qual s’haguera produït la transmissió de la instal·lació, (s’adjunta model normalitzat).
Documento en virtud del cual se hubiera producido la transmisión de la instalación, (se adjunta modelo normalizado).

En cas de defunció de l’anterior titular s’aportarà testament acompanyat de l’escriptura pública de partició d’herència en què
conste la succesió a favor de sol·licitant; de no haver-hi testament s’aportarà declaració d’hereus “ab intestato” per mitjà de
declaració notarial o si és el cas resolució judicial.
En caso de defunción del anterior titular se aportará testamento acompañado de la escritura pública de partición de herencia en la que conste la sucesión a favor
del solicitante; de no haber testamento se aportará declaración de herederos “ab intestato” mediante declaración notarial o en su caso resolución judicial

Fotocòpia de l’escriptura de propietat o contracte de lloguer del local.
Fotocopia de la escritura de propiedad o contrato de alquiler del local.

Alta o modificació del peticionari en el cens d'empresaris, professionals o retenidors del municipi de Dénia, (model 036 ó 037
IAE) actualitzat a la nova ubicació del local.
Alta o modificación del peticionario en el censo de empresarios, profesionales o retenedores del municipio de Dénia, (modelo 036 ó 037 IAE) actualizado a la
nueva ubicación del local.

Certificat emés per tècnic competent i visat pel Col·legi Oficial corresponent, en el qual es faça constar que l'activitat, obra o
instal·lació per a la qual sol·licita el canvi de titularitat s'ajusta exactament a la llicència d'activitat atorgada al seu dia, sense
que s'haja produït modificació alguna de l'activitat, i que compleix amb la normativa vigent que li és d'aplicació. En el cas
que la llicència la titularitat de la qual es pretén canviar fóra antiga i no s'haguera presentat projecte tècnic, i també en el cas
en què existeixen modificacions no substancials de l'activitat respecte de les inicialment autoritzades, es presentarà annex
tècnic que incloga, a més dels plànols necessaris, les justificacions essencials de les característiques de l'activitat,
instal·lacions i mesures correctores en relació amb la normativa tècnica d'aplicació, (aforament, recorreguts d'evacuació,
extintors, eixides d'emergències, etc) subscrit per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, o acompanyat de
declaració responsable en cas de visat no obligatori.
Certificado emitido por técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, en el que se haga constar que la actividad, obra o instalación para la
que solicita el cambio de titularidad se ajusta exactamente a la licencia de actividad otorgada en su día, sin que se haya producido modificación alguna de la
actividad, y que cumple con la normativa vigente que le es de aplicación. En el supuesto de que la licencia cuya titularidad se pretende cambiar fuese antigua y
no se hubiera presentado proyecto técnico, y también en el caso en que existan modificaciones no sustanciales de la actividad respecto de las inicialmente
autorizadas se presentará anexo técnico que incluya, además de los planos necesarios, las justificaciones esenciales de las características de la actividad,
instalaciones y medidas correctoras en relación con la normativa técnica de aplicación, (aforo, recorridos de evacuación, extintores, salidas de emergencias, etc.)
suscrito por técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente, o acompañado de declaración responsable en caso de visado no obligatorio.

Si és el cas, certificat de revisió de les instal·lacions elèctriques com a local de pública concurrència per empresa instal·ladora
autoritzada.
En su caso, certificado de revisión de las instalaciones eléctricas como local de pública concurrencia por empresa instaladora autorizada.

Si és el cas, pla d’emergència visat i signat pel titular de la sol·licitud.
En su caso, plan de emergencia visado y firmado por el titular de la solicitud.

OBSERVACIONS – OBSERVACIONES
En cas d'existir deficiències documentals en la sol·licitud, es requerirà a l'interessat per una sola vegada perquè les esmene,
atorgant a estos efectes un termini no inferior a 15 dies. Transcorregut el dit termini sense haver-se produït l'esmena, es
tindrà a l'interessat per desistit de la seua petició, en els termes que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administratives Públiques i del Procediment Administratiu Comú, dictant-se la resolució corresponent per
l'òrgan competent en què s'ordenarà l'arxiu de l'expedient.
En caso de existir deficiencias documentales en la solicitud, se requerirá al interesado por una sola vez para que las subsane, otorgando a estos efectos un plazo
no inferior a 15 días. Transcurrido dicho plazo sin haberse producido la subsanación, se tendrá al interesado por desistido de su petición, en los términos que
prevé la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administrativas Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dictándose la
resolución correspondiente por el órgano competente, en la que se ordenará el archivo del expediente.

