
IL·LTRE SRA. ALCALDESSA -PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT  DE VILOBI D’ONYAR  
  

INFORMACIÓ. Les dades que ens proporcioneu s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida, creat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per a deixar 
constància jurídica de l’entrada i sortida de documents. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i 
cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament (travessia Casa de la Vila, 1). 
 

23. COMUNICACIÓ CANVI DE TITULARITAT  

RÈGIM DE COMUNICACIÓ 
Segell de registre d’entrada    

Dades de l’activitat: 

Activitat: 

Emplaçament: 

Núm. llicència: 

Dades de la persona sol·licitant 

En ____________________________________________ amb DNI/NIE/Passaport ___________________ 

i domicili al _________________________________________________ de _________________________ 

com a representant/titular de l’activitat a dalt descrita i en ________________________________________ 

amb DNI/NIE/Passaport ___________________ i domicili al _____________________________________ 

de _________________________ com a nou titular 

 

Exposa: 

- Que les dues parts acorden el canvi de titularitat proposat. 
- Que l’activitat dona compliment a la legislació sectorial que li és d’aplicació i així ho pot acreditar. 
- Que el nou titular fa constar que a l’activitat no s’ha realitzat cap tipus d’obres que modifiquin 

substancialment el projecte tècnic aprovat en el seu dia per l’ajuntament i que va servir de base per 
l’atorgament de la llicència de funcionament inicial. 

- Que el nou titular fa constar que l’activitat s’exercirà sota l’exclusiva seva responsabilitat; assumint-
ne a partir de la data de la transmissió tots els drets i deures de la llicència inicial; dels quals n’està 
degudament assabentat. 

- Que el nou titular es compromet a no fer cap modificació de l’activitat sense la corresponent 
autorització municipal. 

- Que el nou titular es compromet a mantenir permanentment l’activitat en les condicions de 
seguretat, higiene i respecte al medi ambient indicades a la llicència inicial. 

- Que segons l’activitat es classifica dins l’annex III de la Llei 20/2009 segons el codi ______. 
 

A Vilobí d’Onyar, ____de/d’________________________ de 20___. 

Signatura de la nova persona titular   Signatura de l’anterior persona titular 

  

 

 


