CANVI DE TITULAR D’ACTIVITAT
1. Dades de l’interessat
Nom o raó social

NIF/CIF

Nom del representant

NIF

Domicili a efectes de notificacions
Província

Telèfon

C.P.
Fax

Municipi

Correu electrònic

2. Dades de l’activitat
Via
Activitat
Nou nom del local
Sup. útil (m2)

Ref. Cadastral.
Nº exp. llicència objecte canvi.

Data de transmissió

Per tot allò exposat i atenent allò establert en la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat i Control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana,
DECLARA
1) Que desitja continuar amb l’activitat indicada, en la qual no s’han produït variacions, i que el local s’ajusta a
les condicions de l’expedient de referència per a la seua obertura.
2)Que ha aportat la documentació sol·licitada i l’activitat compleix amb tots els requisits i normatives tècniques.
3) Que sóc coneixedor que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de qualsevol dada,
manifestació o document que s’acompanya determinarà la impossibilitat de ‘exercir l’activitat des del moment que
es constaten els fets, amb independència de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertanyen.
4) Que conec l’obligatorietat de comunicar aquelles modificacions de les condicions de l’activitat, siguen o no
substancials, així com el tancament que eventualment es pogueren donar.

Ondara, a ______ de _____________________ de ______

Signat l’interessat

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT D´ONDARA
CIF: P0309500G - Plaça del Convent, 2 – 03760 Ondara – Tel.: 965 76 60 00 – Fax: 965 76 60 81 – ajuntament@ondara.org

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Ondara, la finalitat del
qual és gestionar les peticions manifestades en el present document. Així mateix, informem que les seues dades
no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o
obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sollicitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancellació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sollicitud per escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida
a l'Ajuntament d'Ondara, Plaça de Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant).

Documentació que s’acompanya

- Fotocòpia del Document d´Identitat del sollicitant i del representant legal, quan escaiga.
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la
targeta del C.I.F., quan es tracte de persones jurídiques.

- Justificant

d’ingrés de les taxes aplicables, segons les ordenances fiscals vigents per a

activitats.

- Documentació acreditativa de la propietat del local o contracte d’arrendament.
- Certificat

tècnic acreditatiu de que les installacions i l’activitat compleixen amb la
memòria aportada i amb tots els requisits ambientals exigibles i la resta de requisits
preceptius, d’acord amb la normativa aplicable per al compliment dels objectius de la Llei
6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental
d’Activitats a la Comunitat Valenciana de Prevenció de la Contaminació i Qualitat
Ambiental

- Document de transmissió signat per l’anterior titular
(A més, es deuran aportar les autoritzacions d’altres òrgans que pogueren ser necessàries segons
normativa sectorial actualitzades a nom del nou titular)

ADVERTÈNCIES
Amb la signatura del present model de sollicitud, el sollicitant queda assabentat del següent:
1. El nou titular assumeix les obligacions, responsabilitats i drets establits en l’instrument d’intervenció ambiental
corresponent.
2. En el cas de modificacions de l’activitat respecte a l’expedient original no procedirà la transmissió sense haver
realitzat prèviament els tràmits corresponents, d’acord amb les indicacions de la Disposició Addicional sexta de la Llei
6/2014, de 25 de Juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control d’Activitats a la Comunitat Valenciana.
3. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les
dades de caràcter personal i la informació que es facilita a l´Ajuntament al tramitar la present sol.licitud, podran ser
incorporats i tractats en un fitxer informatitzat del que es responsable l´Ajuntament d´Ondara, la finalitat del qual es la
gestió de tributs, preus públics, recaptació municipal i gestió pressupostària i contable de l´Ajuntament, així com
garantir la constància de tots els documents que tinguen com a destinatari o realitze l´Ajuntament. En tot moment, i de
conformitat amb la legislació vigent, l´interessat podrà exercir el seu dret d´acces, rectificació i cancel.lació mitjançant
sol.licitud dirigida a aquest Ajuntament.
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Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Ondara, la finalitat del
qual és gestionar les peticions manifestades en el present document. Així mateix, informem que les seues dades
no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques, a les quals siga necessari o
obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sollicitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancellació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sollicitud per escrit,
acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida
a l'Ajuntament d'Ondara, Plaça de Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant).

