Ajuntament d’Alcúdia
Urbanisme - Activitats
Carrer Major, 9 –07400 Alcúdia- Mallorca
activitats@alcudia.net
http://www.alcudia.net
tel: 971 06 62 14 Fax: 971 54 65 15

ESCRIT DE COMUNICACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE L’ACTIVITAT

Nou titular
Nom i llinatges
En representació de
Adreça a efectes de notificacions:
C/
Codi postal
Província
Telèfon
Adreça electrònica

amb NIF
amb CIF
Municipi
País
Fax

i
Titular anterior
Nom i llinatges
En representació de
Adreça a efectes de notificacions:
C/
Codi postal
Província
Telèfon
Adreça electrònica

amb NIF
amb CIF
Municipi
País
Fax

* En cas que no hi hagi transmissor s’acreditarà que es disposa de l’ús i el gaudi de l’establiment físic on
es desenvolupa l’activitat, i s’hi adjuntarà un certificat tècnic subscrit per un tècnic o una tècnica
competent que acrediti que es mantenen les condicions del títol habilitant.

EXPOSAM:
1r. Que en relació amb les dades de l’expedient d’activitat que s’indiquen a continuació:
Dades de l’activitat que es transmet
Núm. darrer expt:
Expt.inicial:
Titular:
Activitat:
Nom comercial:
Emplaçament:
Ref. cadastral:
Situació expedient:
□ Permís d’instal·lació de data_____________________________________
□ Llicència d’obertura i funcionament de data__________________________
□ Decret i data pel qual es pren raó de l’inici i exercici de l’activitat__________
□ Declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat. R.E. núm.______de
data__________
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2n. Que mitjançant aquest escrit, i conformement amb allò que disposa l’article 12 de la
Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici
d’activitats a les Illes Balears, procedeixen a comunicar la transmissió de l’activitat, de la
qual n’ha passat a ser titular el sr/sra.__________________________________
3r. Que adjuntam una declaració responsable d’inici i exercici de l’activitat signada pel
nou titular.
Per tot això,
SOL·LICITAM:
Que es tingui per feta la comunicació informativa que al respecte imposa el precepte
legal abans al·ludit.
Alcúdia, _________________

(signatura de l’anterior titular)

(signatura del nou titular)

DOCUMENTS ADJUNTS:
□ Llicència d’obertura o transmissió de l’activitat concedida al darrer titular
□ Fotografia de la façana del local
□ Fotocòpia del document d'identitat del nou titular i de qui cedeix l'activitat
□ Fotocòpia del document que acredita la representació si qui cedeix l'activitat o el nou
titular és una persona jurídica o una comunitat de propietaris. En cas de comunitat de
béns serà necessària la signatura i la identificació de tots els titulars. En tots aquests
casos s’haurà d’aportar el document de constitució.
□ Rebut de l’I.B.I. o número de referència cadastral
□ Certificat tècnic en vigor emès per empresa autoritzada (OCA) de les inspeccions
periòdiques reglamentàries de la instal·lació elèctrica i/o la instal·lació de gas, si escau.
□ Liquidació de la taxa
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INICI I EXERCICI D’ACTIVITAT
PERMANENT INNÒCUA/MENOR SENSE OBRA (TRANSMISSIÓ)

Declarant:
Nom i llinatges
En representació de

amb NIF
amb CIF

Adreça a efectes de notificacions:
C/
Codi postal
Província
Telèfon
Adreça electrònica

Municipi
País
Fax

Dades de l’activitat
Núm. Exp.
Activitat
C/
Referència cadastral
Telèfon
Adreça electrònica

Nom comercial
Municipi: Alcúdia Codi Postal: 07400
Fax

En la meva condició de promotor/titular de l’activitat tipificada com a permanent
innòcua/menor de conformitat amb les títols I i II de l’annex I de la Llei 7/2013, que
no requereix obra i una vegada finalitzada la instal·lació de l’activitat, de conformitat
amb el que estableix l’article 44 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic
d’instal·lació, accés i exercici d’activitats en les Illes Balears,
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Primer.- Que l’activitat abans descrita compleix amb la normativa urbanística i la resta
de requisits exigits per la normativa vigent per l’exercici de l’activitat i que disposo de
la documentació que ho acredita a disposició en el lloc d’emplaçament de l’activitat pel
seu control i inspecció. Així mateix, insto la inscripció d’aquesta activitat en el registre
autonòmic d’activitats, per la qual cosa s’adjunta format digital de la documentació (1).
Segon.- Que mantindré el compliment d’aquest requisits i condicions durant tota la
vigència de l’activitat.
Tercer. Que la data prevista d’inici de l’activitat és _____________________
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Quart.- Que estic en possessió d’una pòlissa de responsabilitat civil vigent amb les
quanties corresponents segons les taules de la DA3ª de la Llei d’activitats, i al corrent
de pagament.
Cinquè.-Que adjunt la documentació tècnica requerida a efectes de transmissions.

________________, _____ de _______________ de __________

(signatura del declarant)

_____________________________________________

(1)Segons la disposició transitòria vuitena de la Llei 7/2013, fins que el registre autonòmic d’activitats no
sigui operatiu, juntament amb la declaració responsable s’han d’adjuntar les dades i la documentació
indicada en format digital. Una vegada que el registre estigui operatiu, l’administració competent
inscriurà d’ofici les dades i la documentació esmentada.
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